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Resumo: As Práticas Integrativas Complementares possuem o intuito de ampliar a integralidade da atenção do 

processo saúde-doença, atuando na prevenção, promoção e recuperação da saúde. Nesse sentido, o Programa de 

Extensão: UEPG Abraça em parceria com o Departamento de Educação Física oferece aulas de Yoga para 

alunos e servidores que estão em acompanhamento psicossocial no referido Programa. Foram colocadas à 

disposição vinte vagas e elaborada uma lista com os interessados, que deveriam comparecer ao ambulatório de 

saúde para a avaliação médica de atividade física. Para preenchimento do cadastro os participantes apresentaram 

a cópia do Registro Geral (RG), e assinaram a Norma de Participação e o Termo de Participação, os quais 

esclarecem a quantidade de duas aulas durante a semana, com a duração de cinqüenta minutos durante um 

semestre, sendo que os indivíduos que possuírem duas faltas são automaticamente desligados da atividade. No 

momento o Programa UEPG Abraça encaminhou para o Yoga, quinze participantes entre servidores e 

acadêmicos, que desfrutam dos benefícios para a saúde física e mental que a atividade proporciona, entre eles, 

redução do estresse, ansiedade, fortalecimento do sistema imunológico, melhora do sono, do funcionamento do 

sistema respiratório e comportamento cardiovascular. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Programa de Extensão UEPG Abraça 1ª Edição 

 

PROJETOS VINCULADOS 

Programa UEPG Abraça: Compartilhando Saúde Mental com a Comunidade 1ª 

Edição 

Programa UEPG Abraça: Ações educativas em Saúde Mental dos residentes 

multiprofissionais do HURCG/UEPG 1ªEdição 

 

PÚBLICO-ALVO  

As ações do Programa são destinadas para a comunidade da UEPG composta por 

acadêmicos, docentes e agentes universitários.  

. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O presente Programa de Extensão contempla o município de Ponta Grossa, Paraná. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações extensionistas do Programa de Extensão são executadas na UEPG Centro 

e UEPG Campus Uvaranas. 

JUSTIFICATIVA 
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De acordo com o Ministério da Saúde as Práticas Integrativas Complementares 

(PICS) são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos 

tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças como depressão e hipertensão, em 

alguns casos, também podem ser usadas como tratamentos paliativos em algumas doenças 

crônicas. Consiste de um conjunto heterogêneo de práticas, produtos e saberes, agrupados 

pela característica comum de não pertencerem ao escopo dos saberes/práticas consagrados 

na medicina convencional.  

A Política Nacional de Práticas Integrativas implementada em 2006 legitimou 

expressamente as práticas da fitoterapia, da homeopatia, da medicina tradicional chinesa, 

medicina antroposófica e do termalismo social, mas também significou um impulso no 

reconhecimento e crescimento de todas as demais PIC no SUS.  

Possuir hábitos alimentares saudáveis aliados a prática regular de atividade física 

atuam como tratamento adjunto nos quadros depressivos e ansiosos. Nesse contexto, o Yoga 

apresenta benefícios como aumento da imunidade, redução da pressão arterial, e significante 

redução nos sintomas de depressão em indivíduos que faziam ou não uso de antidepressivos. 

Consciente do problema público que os transtornos mentais se tornaram, e da sua 

demanda, o Programa UEPG Abraça presta acompanhamento psicossocial e em parceria 

com o Departamento de Educação Física vem oferecendo aulas práticas de Yoga a 

acadêmicos, docentes e técnicos com o objetivo de atuar na promoção e prevenção de Saúde 

Mental. 

OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo discorrer sobre o Programa de Extensão 

atuando como promoção e prevenção de Saúde Mental ao ofertar Práticas Integrativas 

Complementares a acadêmicos, docentes e técnicos da UEPG.  

METODOLOGIA 

O Programa de Extensão UEPG Abraça, criado pela Reitoria da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, gestão 2018-2022, em parceria com o Departamento de Educação 
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Física, desde maio de 2019, colocou à disposição 20 vagas para alunos e servidores em 

acompanhamento psicossocial pelo referido Programa. 

Foi elaborada uma lista com os interessados que deveriam comparecer ao 

ambulatório de saúde da UEPG para realizar avaliação médica de atividade física. Para 

continuar com o cadastro, era necessário que os participantes entregassem uma cópia do 

Registro Geral e assinassem a Norma de Participação e o Termo de Compromisso, os quais 

explicam a quantidade de duas aulas durante a semana, ministradas nas terças e quintas-feiras, 

com duração de cinquenta minutos, durante um semestre, com duas faltas os indivíduos são 

automaticamente desligados da atividade. Após esse período, os participantes que tiverem 

interesse em continuar com a prática, deverão pagar uma quantia mensal de cinquenta e cinco 

reais.  

RESULTADOS 

Atualmente quinze participantes do Programa UEPG Abraça foram encaminhados 

para realizar aulas práticas de Yoga, que é um conjunto de conhecimento que possui mais de  

cinco mil anos e consiste em harmonizar o corpo com a mente e a respiração, através de 

técnicas de respiração, postura de yoga e meditação. 

Ao ofertar Práticas Integrativas Complementares a acadêmicos e técnicos espera-se 

implementar conhecimentos e práticas terapêuticas desvencilhadas da medicina tradicional,  

sem uso de fármacos como forma de tratamento.  

Streeter et al (2017) em seu estudo comprovam o uso de Yoga e intervenção 

respiratória como tratamento para aliviar sintomas de depressão profunda, porém seus 

benefícios vão além, diminuindo a pressão arterial e agindo nos sistemas cardiovascular e 

nervoso. Kohut et al (2005) constataram a diminuição da depressão, após 10 meses de 

exercício físico, com alterações no sistema imunológico. A liberação de hormônios como 

epinefrina, norepinefrina, somatrofina, â-endorfina e cortisol, que atingem receptores 

específicos situados nos linfócitos e macrófagos, promovendo um aumento na concentração 

dessas células, pode ser uma possível explicação para esses resultados.  
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FOTO(S) 

Figura 1 – Apresentação do Programa UEPG Abraça 

 

Legenda: Logotipo do Programa de extensão UEPG Abraça 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da importância que as Práticas Integrativas Complementares vem adquirindo 

no âmbito da saúde, programas que atuam na promoção e prevenção da saúde, como o 

Programa UEPG Abraça, tornam-se cada vez mais importantes, preocupando-se com o bem-

estar físico e mental de seus acadêmicos, docentes e técnicos. 
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