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O projeto de práticas corporais desenvolvido pelo Núcleo de Ampliado de Saúde da 
Família (NASF) de Sorriso-MT vem de encontro com as atuais necessidades de 
promoção de saúde, no Brasil, e de nosso município. Dessa forma, com a finalidade 
principal é promover e fomentar modos de viver mais saudáveis, através da prática 
de atividades corporais, este projeto conta com as seguintes atividades: 
“Hidroginástica para pessoas acometidas de doenças musculoesqueléticas e 
Hidroginástica para pessoas com Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT)” 
Oficina da Postura, Grupos de Caminhada Orientada Yoga Ginástica e Exercício 
Funcional. A finalidade do referido projeto tem como foco a prevenção dos agravos 
decorrentes das DCNT; amenizar os efeitos das DCNT; proporcionar melhoria na 
qualidade de vida do usuário. O objetivo do presente estudo foi verificar a percepção 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em relação à saúde participantes de 
práticas corporais desenvolvidas pelo Núcleo de Ampliado de Saúde da Família de 
Sorriso - MT. Metodologia: para realização do estudo foi utilizada pesquisa de 
campo de abordagem transversal, como instrumento de coleta de dados foi utilizado 
um questionário semiestruturado. A população envolvida em todos os projetos 
corresponde a 287 pessoas e participaram das coletas de dados 167 pessoas, 
sendo: 143 mulheres e 24 homens, para tabulação dos resultados utilizou-se 
porcentagem e média. Em relação aos resultados: ao questionar a mudança do 
número de medicamentos, observou-se que 41,9% não obtiveram mudanças, 
enquanto 40,1% obtiveram redução dos medicamentos utilizados, 1,2% aumentou o 
uso de medicamento e 16,8 relataram que não tomam medicamentos. Quanto à 
dose de medicamentos utilizados, constatou-se que 46,1% que não modificaram a 
dose, enquanto 38,3% diminuíram a dose dos medicamentos e 15% não tomavam 
medicamentos. Quando questionados quanto à percepção da saúde após o 
programa, observou-se que 80,2% melhorou muito, e que 17,4%, melhorou um 
pouco, 2,4% não melhorou e nem piorou.  Em relação à questão se mudou a 
frequência de visitas na unidade básica de saúde para realizar consultas médicas 
após a entrada no programa 26,9% não mudou, 3,6% aumentou e 69,5% diminuiu. 
Quando questionados qual o número de visitas realizadas ao mês antes da entrada 
no programa, os resultados mais expressivos foram 19,2%, os quais responderam ir 
a unidade 1 vez ao mês, e 22,2% a cada 6 meses. Em contrapartida, na questão 
relacionada ao número de visitas realizadas a unidade após o programa verificou-se 
que os valores mais expressivos foram 31% a cada 6 meses, bem como 31,1% a 
cada 12 meses. Conclui-se que as práticas corporais influem efeitos benéficos à 
saúde do participante, contribuindo com uma percepção de melhora na saúde após 
o ingresso em algum dos programas, bem como com a redução do uso dos serviços 



públicos. Sendo assim, conclui-se que tais atividades proporcionam melhor bem 
estar global ao indivíduo, como também minimizam a necessidade e frequência do 
uso de serviços de saúde. 
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