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Prefeitura realiza atividades de 
educação em saúde nas comunidades

Ações das equipes envolvem práticas voltadas para o 
público infantil nas escolas do município

A alimentação infantil tem 
sido pauta prioritária de ações 
de saúde nas escolas do mu-
nicípio. A Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, intensfica os trabalhos 
voltados para alimentação 
saudável e o incentivo de ati-
vidades físicas entre os alunos 
da rede municipal de ensino.  

Segundo dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatstica (IBGE), atualmente 
quase metade da população 
brasileira apresenta sobrepe-
so. Quase um terço  da popu-
lação infantil acima de 5 anos 
também apresenta excesso 
de peso.

Fatores como consumo 
exagerado de produtos indus-
trializados, aliados ao  seden-
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Profissionais trabalham temas como alimen-
tação saudável  e atividades físicas nas escolas

tarismo nessa idade, como 
excesso de horas em frente à 
televisão e computador, con-
tribuem para o crescente au-
mento da obesidade infantil. 

Diante desse quadro, os 
profissionais de saúde de 
Brumadinho vêm trabalhan-
do temas importantes  como 
alimentação saudável  e ativi-
dades físicas nas escolas. No 
dia 13 deste mês,  por exem-
plo, as equipes de saúde do 
PSF Tejuco, em parceria com 
a Pastoral da Criança, promo-
veram atividades com crian-
ças de até seis anos de idade e 
pais para trabalhar este tema.

Na oportunidade, os profis-
sionais da Saúde repassaram 
orientações sobre alimentos 
saudáveis e a importância do 

acompanhamento familiar 
no crescimento e desenvolvi-
mento da criança.

Hipertensão arterial

Além das ações de educa-
ção em saúde voltadas para 
o público infantil, os profissio-
nais de saúde estimulam há-
bitos de vida saudáveis para 
todas as faixas etárias da  po-
pulação de Brumadinho. Es-
sas práticas são realizadas por 
meio de atividades de gru-
pos nas unidades de saúde do 
município, a exemplo dos gru-
pos de hipertensão arterial.

Hoje, a hipertensão arterial, 
ou “pressão alta”, é uma das 
doenças mais prevalentes do 
mundo. No Brasil,  a estimativa 
é que entre 20% e 30 % da po-

pulação adulta seja hiperten-
sa. Dentre os principais fatores 
de risco estão a alimentação, 
obesidade e sedentarismo. 

Diante disso, as equipes de 
saúde reúnem com a comuni-
dade para trabalhar esses te-
mas. No dia 13 de fevereiro, a 
reunião ocorreuno bairro São 
Conrado, com a presença da 
equipe do PSF Centro. 

Essas ações, além de fa-
vorecer um melhor acompa-
nhamento dos pacientes pe-
la equipe multidisciplinar de 
saúde, oferecem ferramen-
tas para o autocuidado dos 
pacientes portadores da hi-
pertensão arterial. Para mais 
orientações sobre a doença, 
o usuário deve procurar a uni-
dade de saúde mais próxima 
de casa.

Equipes de saúde reúnem com a co-
munidade para controle da hipertensão
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