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Introdução: O tecido muscular contribui para a homeostasia executando movimentos 

corporais. Além disso, os tecidos musculares estabilizam a posição do corpo, regulam o 

volume dos órgãos, geram calor e impulsionam líquidos e alimentos pelos vários sistemas do 

corpo. Existem três tipos de tecido muscular - esquelético, cardíaco e liso. (1). Nesse 

contexto, temos a atividade física, que é identificada como qualquer movimento corporal 

produzido pelo sistema musculoesquelético que resulta em gasto energético (2). O exercício 

físico regularmente executado é um fator de estímulo que induz a uma série de adaptações no 

músculo esquelético. Repetidos episódios de contração muscular promovidos pelo 

treinamento físico, são potentes estímulos para as adaptações moleculares (3). Dessa maneira, 

os exercícios físicos promovem inúmeros benefícios para o corpo, como por exemplo, 

estimulam o sistema imunológico, ajudam a prevenir doenças (cardiovasculares, renais, 

endocrinológicas, neuromusculares e osteoarticulares), moderam o colesterol, ajudam a 

prevenir a obesidade, e outras coisas. Além disso, controlam os níveis de ansiedade e do 

estresse, a redução dos estados depressivos, a melhoria do estado de humor, assim como 

interação das condições pessoais, comportamentais e ambientais (4). Pode-se afirmar que os 

inúmeros benefícios proporcionados pelo exercício físico têm despertado o interesse dos 

profissionais da área de saúde. Portanto, é fundamental esclarecer os efeitos promovidos pelo 

exercício físico para que assim se tenha a elaboração de estratégias que poderão ampliar e 

aprimorar a prescrição do exercício físico para os indivíduos (2). Dessa maneira, o uso de 

tecnologias educativas é essencial, pois têm finalidade de contribuir com atividades de ensino-

aprendizagem e mediar práticas educativas em comunidade e/ou com tipos específicos de 

usuários. Além de, trabalhar com educação em saúde como forma de promoção da saúde e 

prevenção de agravos.                                                                     

                                 -                                                  

     -interativo originado a partir de vivências entre sujeitos em que conhecimentos são 

gerados e compartilhados; podem ser materiais- instrumentais ou vivenciais-relacionais e 

poderão ser utilizadas para facilitar e contribuir para a realização de práticas educativas e 

educação em saúde (4). Objetivos: Relatar a experiência de uma exposição acerca da 

utilização de tecnologias facilitadoras sobre a importância dos exercícios físicos. Descrição 

da Experiência: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado por 

acadêmicos de diversos semestre do curso de graduação em enfermagem de uma Instituição 

de Ensino Superior (IES) Privada, localizada no município de Belém-Pará. O público 

participante foram alunos do ensino médio, cursinho e de cursos técnicos de enfermagem. O 

evento foi realizado no dia 18 de maio de 2019 de 8h as 12h, no Centro Universitário 

Metropolitano da Amazônia durante a XII Semana de Enfermagem, na qual ocorreu a I Feira 

em Saúde com a temática o universo do corpo humano. A exposição foi dividida em três 

momentos: I- Teorização, na qual foi realizada buscas cientificas para que permitissem um 

conhecimento científico a respeito do tema; II- Hipótese, consistiu na busca de inovações 

tecnológicas; III- Criação de metodologias facilitadoras para o aprendizado sobre a temática. 
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Dessa forma, a ação foi dividida em dois momentos. No primeiro momento ocorreu uma 

breve explanação sobre o sistema muscular, abordando sua função e importância. E durante 

esse momento foi utilizado peças anatômicas como recurso lúdico para a apresentação das 

estruturas musculares. No segundo momento, foi realizado um quiz de perguntas e respostas 

para avaliar o grau de assimilação de informações, apresentadas na etapa anterior, além de 

estimular a participação dos discentes com curiosidades a respeito do sistema muscular, como 

a contribuição das musculaturas faciais responsáveis pela expressão sorridente e pela tristeza. 

Após esse momento, houve a explanação sobre a importância da execução de atividades 

físicas com regularidade seguida de atividade lúdica com exercícios físicos de fácil execução 

exibidas em vídeo para estimular a prática. Resultados: Visitaram a exposição 100 pessoas, 

na qual ocorreu de forma rotativa, onde a maioria eram estudantes de ensino médio. Dessa 

forma, os participantes presentes estavam curiosos em saber mais sobre a temática abordada 

além de estarem estimulados a realizar as atividades físicas, tal como ocorrido no fim das 

exposições, em que os participantes executaram em grupo – fator importante para a adesão da 

atividade – exercícios físicos de leve a moderada intensidade. Visto que, durante a exposição 

os mesmos relataram que não realizavam exercício físico com frequência e faziam uso 

excessivo de alimentos processados e industrializados, como Fast foods, os quais são 

alimentos ricos em sódio e carboidratos, muitas vezes por apresentar maior praticidade e 

rapidez, resultando em sedentarismo, obesidade e hipotrofia muscular. Dessa maneira, o uso 

de ações educativas é uma forte ferramenta que auxilia na promoção e prevenção de doenças e 

agravos a saúde. Desenvolver atividades educativas de educação em saúde voltadas para os 

usuários dos serviços de saúde, é de extrema importância, visto que essa prática traz 

informações concretas, auxilia em melhores hábitos de saúde e em práticas preventivas (5). 

Conclusão: Percebemos o interesse dos participantes em adquirir mais conhecimentos sobre 

o tema além de relatarem a necessidade de cultivar um estilo de vida mais ativo que não 

requer um programa de exercícios físicos vigorosos e padronizados, mas nas pequenas 

alterações na rotina que aumentem a prática diária dos indivíduos, afim de reduzir os riscos de 

doenças crônicas ou mesmo a morte, tendo em vista fatalidades como infarto agudo do 

miocárdio (IAM) e acidente vascular encefálico (AVE). Além do mais, o uso de tecnologia é 

essencial como forma de facilitar o entendimento e a aquisição de conhecimentos necessários 

para aperfeiçoar uma realidade e alcançar os benefícios que somente o processo educacional 

proporciona. Ressalta-se que as tecnologias educativas são instrumentos do processo ensino-

aprendizagem utilizados como meio de transferência de conhecimento, propiciando ao 

indivíduo a participação em um momento de troca de experiências conducente ao 

aprimoramento de habilidades. A tecnologia educacional tem o intuito de educar, estimular 

um pensamento crítico-reflexivo, buscar e/ou amenizar os problemas, visto que, os materiais 

de ensino dinamizam as atividades de educação em saúde. 

 

Descritores: Educação em saúde, Atividade motora, Invenções. 
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