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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo a elaboração de uma metodologia para monitoramento e
avaliação da implantação das ações de incentivo à prática de atividade física em municípios
do estado da Bahia. Trata-se de um estudo de desenvolvimento, que, por meio da
sistematização do conhecimento existente, propõe a estruturação de um instrumento de
medição. Para o desenvolvimento da investigação, a trajetória adotada em relação à tipologia,
quanto aos objetivos do estudo, enquadra-se como exploratória, visto que se buscou maior
aproximação com os aspectos de implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde
e com o conhecimento das diferentes formas de implantação dessa política nos municípios
baianos. Relativamente à natureza da exposição do objeto, a investigação é de ordem teóricoempírica. Realizaram-se pesquisas bibliográficas em livros, revistas, periódicos, bancos de
dissertações, pesquisa eletrônica e a pesquisa documental; na vertente empírica utilizaram-se
questionários. Os dados obtidos foram trabalhados pela técnica de análise de conteúdo. Com
base nas informações encontradas, formulou-se um modelo teórico-lógico que representa a
“imagem-objetivo” da implantação das ações de incentivo à atividade física em nível
municipal. A partir desse modelo, elaborou-se uma matriz contendo dimensões, critérios e
padrões capazes de avaliar a implantação das ações. O resultado final desse estudo foi a
elaboração de uma matriz para avaliação subdividida em dois níveis, o da Gestão da
Secretaria de Saúde Municipal e o das Práticas, os quais apresentam quatro dimensões cada
um. No primeiro encontram-se: a) apoio às propostas de incentivo às práticas corporais e
atividade física; b) gestão do trabalho; c) adequação dos espaços físicos e d) recursos
financeiros e materiais. No nível das práticas encontram-se: a) intersetorialidade e
mobilização de parceiros; b) integração da Vigilância com a Atenção à Saúde; c) educação em
saúde e mobilização social e d) monitoramento e avaliação. Para verificação das dimensões
elencaram-se nove critérios para o nível da gestão e dez critérios para o nível das práticas.
Acredita-se que a matriz proposta é adequada ao monitoramento e avaliação das ações de
incentivo às práticas corporais/atividade física em municípios, porém, a autora indica que a
validação da matriz, por meio de técnicas de consenso entre especialistas ou estudo de caso,
poderia fortalecer a aplicabilidade dessa ferramenta.

Palavras-chave: Promoção da Saúde. Avaliação em Saúde. Monitoramento. Atividade física.

ABSTRACT

The present work aims at developing a methodology for monitoring and evaluating the
implementation of actions to encourage physical activity in municipalities of Bahia. This is a
development study, which through, the systematization of existing knowledge, proposes the
structuring of a measuring instrument. To the research development, the path adopted in
relation to the typology, related to the study aims, are framed as exploratory, since it’s been
searched closer ties with the National Health Promotion implementation aspects and
knowledge of different ways of implementing this policy in the municipalities of Bahia, as
well. Regarding the nature of the exposure of the object, the investigation is theoretical and
empirical. It’s been made bibliographical researchs at books, magazines, dissertations
databases, electronic research and documental research; at empirical slope, questionnaries
were used. The data were processed by the technique of content analysis. Based on the
information found, was formulated in a theoretical logical model, which represents the actions
implementation “target-image” to encourage physical activity the municipal level. From this
model, was developed an array containing dimensions, criteria and patterns to assess the
implementation of actions. The study’s final result was the array’s elaboration to evaluate,
divided into two levels, the Management of Municipal Department of Health and Practices.
Both present four dimensions. On the first are present dimensions: a) support for the proposals
to encourage physical activity and body practices; b) labor management; c) physical spaces
adequacy and d) financial and material resources. On the practical level are found the
dimensions: a) partners intersectoral mobilization; b) integration of Surveillance with the
Health Care; c) health education and social mobilization; d) monitoring and evaluation. To
check the dimensions were listed nine criteria for the management level and criteria for the
practice level. It is believed that the proposed array is suitable for monitoring and evaluation
of initiatives to encourage bodily practice/physical activity in cities, but the author indicates
that the array validation, by consensus techniques among experts or case studies, could
strengthen the applicability of this tool.

Key - Words: Health Promotion. Health Evaluation. Monitoring. Motor Activity.
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1 INTRODUÇÃO

A Constituição Brasileira de 1988, no artigo 196, define que “a saúde é um direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988). Com base nessa definição, é
possível observar a complexidade das ações relacionadas à saúde como processo social que
requer ação intersetorial.

Para garantir o direito à saúde, o Brasil precisa enfrentar desafios impostos pela transição
demográfica e epidemiológica observada nas últimas décadas. Observa-se uma população
envelhecida, com predominância de doenças crônicas não transmissíveis, que representam
alto custo para os serviços de saúde, pois são doenças de longa duração e requerem muitas
ações, procedimentos e serviços (BRASIL, 2005a, 2005b).

Considerando os altos custos, não apenas o financeiro, como também social, o Ministério da
Saúde definiu a Promoção da Saúde como a estratégia mais importante para o enfrentamento
dessa “epidemia”. Para estruturar essa estratégia, em 2006, a Política Nacional de Promoção
da Saúde (BRASIL, 2006a) foi aprovada, a qual tem como uma de suas prioridades a
implantação da “Estratégia Global para Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde”
(BRASIL, 2006b).

Evidências recentes comprovam que o estilo de vida ativo protege o indivíduo de várias
doenças, incluindo-se a doença isquêmica do coração, hipertensão arterial, diabetes tipo II,
osteoporose, depressão e cânceres de cólon, reto e mama. Efeitos positivos sobre o
metabolismo lipídico e glicídico, pressão arterial, composição corporal, densidade óssea,
hormônios, antioxidantes, trânsito intestinal e funções psicológicas aparentam ser os
principais mecanismos pelos quais a atividade física protege os indivíduos contra doenças
crônicas (BRASIL, 2005a).

A relação entre exercícios físicos e saúde vem sendo investigada por diversos autores.
Ferreira & Najar (2005), em revisão sobre o tema, apresentam diversos estudos, publicados
desde 1953. As principais conclusões dos estudos analisados são: associação positiva entre a
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atividade física e menor incidência de mortes por coronariopatias; o exercício físico vigoroso
como possível fator de prevenção da doença coronariana; a maior influência da atividade
física na prevenção do infarto do miocárdio do que na aterosclerose; o menor risco para
desenvolver doença coronariana em homens que exerciam atividades laborais que
demandavam maior gasto calórico; a associação da prática regular de exercícios físicos e
outros hábitos de vida e as taxas de morbimortalidade; níveis mais altos de atividade física
retardam a mortalidade, principalmente as relativas às doenças cardiovasculares e câncer;
menor probabilidade de morte por doenças cardiovasculares associada à aptidão física; e que a
atividade física no lazer está inversamente associada à mortalidade, independentemente do
sexo ou idade dos indivíduos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS), por meio da Estratégia Global em Alimentação
Saudável, Atividade Física e Saúde, documento aprovado na 57ª Assembléia Mundial de
Saúde reconhece a atividade física como um fator de proteção à saúde, o que se justifica, não
apenas por promover equilíbrio energético e controle do peso, mas também por seus efeitos de
redução da pressão arterial, melhoria nos níveis de colesterol e controle da hiperglicemia
(OMS, 2004).

Apesar de se reconhecer que a atividade física pode contribuir para a saúde dos indivíduos, a
esta não se pode atribuir todo o mérito da promoção da saúde. São diversos os fatores
envolvidos - paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos
sustentáveis, justiça social e equidade – e reconhecidos desde a Primeira Conferência
Internacional sobre a Promoção da Saúde, em Ottawa, 1986 (BRASIL, 2001).

As recomendações da Estratégia Global foram analisadas conforme as evidências científicas e
classificadas como convincente, provável, possível e insuficiente (BRASIL, 2005a). A relação
entre a atividade física e a prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e doenças
do aparelho musculoesquelético foi considerada convincente; no caso da prevenção de
obesidade, dos cânceres de cólon e de mama foi considerada provável; da síndrome
metabólica foi considerada possível; quanto à manutenção e melhoria da capacidade funcional
foi classificada como provável.
No Brasil, diversos estudos demonstram associação entre a atividade física e/ou exercícios
físicos e a promoção da saúde. A prática regular de exercício físico apresentou efeitos
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benéficos na prevenção e tratamento da hipertensão arterial, resistência à insulina, diabetes,
dislipidemia e obesidade (CIOCLAC; GUIMARÃES, 2004). Outro estudo concluiu que a
prática de hidroginástica para mulheres idosas sem exercícios físicos regulares contribuiu para
a melhoria da aptidão física relacionada à saúde (ALVES et al., 2004).
Um estudo de revisão sobre a relação entre o exercício físico e os aspectos psicobiológicos
(MELLO et al., 2005) constatou na literatura que a prática regular de exercício físico
promove benefícios relacionados ao sono e seus distúrbios, aos transtornos de humor como
ansiedade e depressão, além de efeitos sobre aspectos cognitivos como a memória e a
aprendizagem. Mazo et al. (2007), estudando 256 idosos, inferiram que a prática regular de
atividade física parece estar associada à melhor condição de saúde dos idosos e à menor
incidência de quedas. A avaliação da qualidade de vida em idosos com diferentes níveis de
atividade física indicou uma diferença significativa entre eles e que as mulheres idosas mais
ativas apresentaram melhores resultados nos oito domínios de qualidade de vida investigados
(TOSCANO; OLIVEIRA, 2009).
A intervenção sobre determinantes mais gerais da saúde é potencialmente mais eficaz para o
incremento da saúde populacional do que ações direcionadas para a prevenção de riscos ou
para o tratamento e a recuperação de agravos específicos, exatamente porque seu impacto se
manifestaria como ampliação da saúde e consistiria em proteção contra um largo espectro de
possíveis patologias e agravos (BRASIL, 2005a; 2005b). Com base nessas considerações,
ações de promoção da saúde estão sendo implantadas em diversos municípios do Brasil, com
auxílio de recursos federais e especial ênfase ao incentivo da atividade física.

A partir do ano 2005, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) deu início a processos de
incentivo financeiro para a implementação de ações de promoção da saúde especialmente a
promoção da atividade física (MALTA et al., 2008). Nesse ano, o repasse de recursos foi
destinado exclusivamente para as capitais de todos os estados brasileiros e para o distrito
federal. No ano seguinte, foram selecionados por meio do edital nº 2, de 11 de setembro de
2006, 132 projetos de atividade física em todo o país, dos quais 09 projetos foram elaborados
por municípios do estado da Bahia (BRASIL, 2006c; 2007a). Em 2007, o número de entes
federados beneficiados aumentou, com a incorporação de mais 209 projetos, também
selecionados por edital; do estado da Bahia, foram contemplados 16 projetos municipais e um
projeto do próprio estado (BRASIL, 2007b; 2007c).
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A partir do ano 2008, houve algumas modificações na forma de seleção dos municípios, a
saber: 1) não se deu por meio de edital e ocorreu por meio de portaria 2) não se direcionou a
“projetos de atividade física”, mas a propostas de ação que atendessem às prerrogativas gerais
da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), com ênfase na integração das ações de
vigilância, promoção e prevenção de doenças e agravos não transmissíveis com a Estratégia
de Saúde da Família. Por meio deste processo seletivo, o estado da Bahia obteve recursos para
trinta e três municípios (BRASIL, 2008a; 2008b); dentre estes, dezenove haviam se
beneficiado em editais anteriores e, em 2009, foram selecionados 74 municípios,
demonstrando-se a tendência crescente de investimentos (BRASIL, 2009a; 2009b).

O surgimento, a implantação e a implementação de políticas públicas, cujo eixo é a promoção
da saúde, aumentam a necessidade de aprimorar os processos avaliativos para se conhecer o
desempenho e resultados das ações, visto que a avaliação torna-se imprescindível para evitar a
manutenção de programas pouco efetivos, a má utilização dos recursos disponíveis e garantir
o impacto sobre a saúde da população (MOYSÉS; KREMPEL, 2004).

As descrições das avaliações de intervenções em atividade física são escassas na América
Latina, em nível comunitário (HOENER et al., 2008). No Brasil, existe carência de estudos
que avaliem as ações de promoção da saúde, na sua acepção mais ampla e coerentemente com
a PNPS, aprovada pela Portaria nº 687, de 30 de março de 2006 (BRASIL, 2006a). A
implantação e implementação dessas ações são fundamentais, porém faz-se necessário um
acompanhamento que possa indicar sua adequação às realidades locais.

O Ministério da Saúde (MS) está envolvido em três avaliações de experiências de incentivo às
práticas corporais e atividade física no Brasil. O primeiro estudo - o Projeto GUIA - Applyng
Evidence-Based Physical Activity Recommendations in Brazil - pretende avaliar a efetividade
dos programas de promoção das práticas corporais e atividade física nas cidades de Recife,
Aracaju e Curitiba, nos anos 2007 e 2008, em parceria com o Center for Diseases Control
(CDC-Atlanta), a Saint Louis University School of Public Health Prevention Research
Center, a Organização Pan-Americana de Saúde, o Centro de Estudos do Laboratório de
Aptidão Física de São Caetano do Sul (Celafisc) e a Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp). A metodologia adotada é a aplicação de inquérito telefônico sobre fatores de risco
e de proteção e sobre conhecimento e participação da população no programa avaliado e do
método SOPARC, que avalia o uso dos espaços públicos de lazer relativo à intensidade da
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prática de atividade física. Os primeiros resultados do estudo em Recife indicam o impacto
positivo do Programa Academia da Cidade sobre a atividade física no lazer, no deslocamento
ativo, na atividade física no tempo livre, dentre outros, e também apresentaram resultados
interessantes sobre os parques, segundo os quais os participantes do programa atraem mais
usuários e os frequentadores destes realizam mais atividade física (BRASIL, 2009c).

O segundo conta com a parceria de Universidades - Universidade Federal de Pelotas (UFPel),
Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e
Universidade Federal de Sergipe (UFS) - e secretarias municipais de saúde de Recife, Vitória
do Espírito Santo, Aracaju, Belo Horizonte e Curitiba, com o objetivo de estudar a satisfação
do usuário, profissionais e gestores dos municípios participantes, por meio de pesquisa qualiquantitativa e de entrevistas por telefone (BRASIL, 2009c).

O terceiro, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, busca acompanhar e avaliar os municípios
da Rede Nacional de Projetos de Práticas Corporais e Atividade Física e utiliza questionários
impressos ou pela internet, por meio do sistema FormSUS/MS. Essa pesquisa tem como
resultados a construção da linha de base dos projetos financiados em 2006, com a
caracterização dos municípios, eixo do projeto, profissionais envolvidos, resultados, espaços e
atividades realizadas e utilização do recurso (BRASIL, 2009c). Em 2010, realizou-se nova
etapa da pesquisa, com a aplicação de questionários aos entes federados que receberam
financiamento federal até o referido ano.

Cabe ressaltar que o conhecimento dos resultados do último estudo relatado seria de grande
valia para a gestão estadual, porém, até o presente momento, não houve publicação dessas
informações, nem mesmo socialização com as equipes das secretarias estaduais de saúde, que
deveriam atuar de maneira sincronizada com o MS no acompanhamento dos municípios.

Acredita-se que a indução de uma política de saúde, em um Estado federativo como o Brasil,
deve estabelecer meios que garantam a adesão de todos os níveis de gestão, respeitem os
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), com destaque para a
descentralização e a hierarquização. Estudo sobre a descentralização de políticas sociais no
Brasil identificou grande importância das ações dos governos estaduais, visto que,
independentemente de se estabelecer prerrogativas federais na implantação de um programa,
o poder de influência da esfera estadual nos municípios é decisivo, por ser capaz de
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compensar fragilidades técnicas, econômicas ou fiscais e ainda as derivadas das políticas
prévias (ARRETCHE, 1998).

A condução da PNPS, com processos seletivos realizados diretamente pela equipe do MS,
sem que houvesse estratégia contínua de vinculação dos municípios à equipe do estado,
retardou o início da participação desta na gestão no processo. Na Bahia, nos diversos
municípios, as ações de promoção da saúde estão se realizando com diferentes propostas, sem
haver sistematização do acompanhamento pela gestão estadual. Nesse contexto, a avaliação se
apresenta como ferramenta estratégica de aproximação entre o estado e os municípios e
consequente aperfeiçoamento das práticas de promoção da saúde da população.

Diante das considerações até aqui esboçadas, apresenta-se a problemática desta investigação
com o seguinte enunciado: Como monitorar e avaliar a implantação das ações de
incentivo à prática de atividade física em municípios do estado da Bahia?

Em torno da questão central desta pesquisa, outras indagações foram analisadas, conforme o
que se segue:

a) Como foi formulada a Política Nacional de Promoção da Saúde?
b) Quais os objetivos propostos por essa política?
c) Como está ocorrendo a sua implementação?

Este estudo tem, como justificativa pessoal, a identificação da pesquisadora com a
conceituação positiva da saúde, isto é, saúde como qualidade de vida. Trata-se também de
interesse profissional, pois acompanhar o desenvolvimento das ações de promoção da saúde
integra o escopo de atividades que devem ser desenvolvidas pelo grupo de trabalho do qual
faz parte, especialmente após a incorporação dos indicadores relacionados à promoção da
saúde no Pacto pela Vida e Programação das Ações de Vigilância à Saúde (PAVS).

Na dimensão social, a presente proposta tem como justificativa a relevância do tema para a
saúde da população, pois atividade física é fator de proteção contra doenças prevalentes na
atualidade, principalmente as doenças cardiovasculares e neoplasias, as quais se constituem as
principais causas de mortes, incapacidades e anos de vida perdidos.
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Considera-se que a avaliação das ações de incentivo à atividade física, ao contribuir para o
aperfeiçoamento dessas, pode promover reduções significativas na tendência de
morbimortalidade da população. O estudo foi oportuno, pois a atividade física desponta como
prioridade nas políticas de saúde adotadas pelo Brasil e em outros países, como os Estados
Unidos, onde foi mencionada como um dos dez principais indicadores de saúde. Foi viável,
pois as ações estão em desenvolvimento e o acompanhamento destas é uma atribuição da
vigilância epidemiológica do estado, o que facilitou o acesso aos documentos e aos
profissionais envolvidos.

A justificativa científica se deve, principalmente, ao fato de a incorporação de políticas de
incentivo à atividade física dentro do sistema de saúde pública no Brasil ser recente, pouco
estudada, de modo que este trabalho poderá, por intermédio da exposição de conhecimentos
específicos adquiridos na rotina de vigilância das doenças crônicas não transmissíveis e do
próprio percurso metodológico, contribuir para despertar o interesse de outros pesquisadores
pela temática e ampliar a produção científica sobre o enfrentamento dos problemas de saúde
pública advindos da inatividade física.

O objetivo geral do estudo é propor uma metodologia para monitoramento e avaliação da
implantação das ações de incentivo à prática de atividade física em municípios do estado da
Bahia. Os objetivos específicos são:

a) Realizar análise da implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde no
estado da Bahia;
b) Elaborar imagem-objetivo da implantação das ações de incentivo à atividade física no
âmbito municipal;
c) Elaborar matriz para análise da implantação das ações, com definição de dimensões,
critérios e padrões a serem avaliados.

Trata-se de um estudo de desenvolvimento (CONTANDRIOPOULOS, 1994), pois objetiva,
por meio da sistematização do conhecimento existente, desenvolver um instrumento de
medição. Para o desenvolvimento da investigação, a trajetória adotada em relação à tipologia
quanto aos objetivos do estudo enquadra-se como exploratória, visto que se buscou maior
aproximação com os aspectos de implementação da PNPS, bem como o conhecimento das
diferentes formas de implantação dessa política nos municípios baianos. Segundo Gil (2002),
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as pesquisas exploratórias proporcionam maior familiaridade com o problema, com o objetivo
de torná-lo mais explícito ou construir hipóteses. Essas têm, dentre suas finalidades, enunciar
questões e hipóteses para investigações subsequentes (DENKER; VIÁ, 2001).

Quanto ao método, pode ser classificado como dedutivo, o qual, segundo Marconi e Lakatos
(2004), parte do geral para se chegar ao particular, ou seja, do universal ao singular. Nessa
linha de ação, têm-se como base conceitos e contextos de políticas públicas, mormente
aqueles relativos à saúde; adentrou-se à política nacional de promoção da saúde no estado da
Bahia, com ênfase nas práticas corporais e atividade física para, com o auxílio do modelo
lógico, chegar-se à proposta de matriz para avaliação e monitoramento da implantação das
ações de incentivo às práticas corporais e atividade física em municípios.

Relativamente à natureza da exposição do objeto, a investigação é de ordem teórico-empírica.
Nessa perspectiva, realizou-se revisão de literatura sobre metodologias de avaliação de
projetos de promoção da saúde, baseada na seleção de estudos primários nas bases de dados
Lilacs e SciELO, utilizando-se como descritores os termos “avaliação de programas”,
“avaliação de programas e projetos de saúde”, “promoção da saúde”, “atividade física” e seus
correspondentes em inglês. Também foram utilizados livros sobre avaliação de políticas
sociais e de saúde e anais de eventos científicos relacionados com a promoção da saúde. A
pesquisa documental, efetivou-se principalmente por meio da análise da Política Nacional de
Promoção da Saúde, pelos editais e portarias, por intermédio dos quais foram destinados a
estados e municípios recursos financeiros para implantação e implementação da referida
política, bem como do Plano Nacional de Atividade Física.

No que tange ao aspecto empírico, questionários semiestruturados foram preenchidos por
profissionais responsáveis pelo plano de ação de municípios selecionados, com o objetivo de
garantir a aproximação da proposta resultante desse estudo à realidade dos municípios
baianos. As questões buscavam identificar as percepções sobre os fatores facilitadores, as
dificuldades encontradas no processo da implantação e na manutenção das ações, as
estratégias utilizadas, bem como sobre aspectos de avaliação.

Os questionários foram aplicados por ocasião do encontro técnico promovido pela Secretaria
da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) no dia 09 de novembro de 2009. Nessa oportunidade, o
projeto de pesquisa foi apresentado e os aspectos éticos enfatizados. Ressalta-se que o projeto
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foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Sesab e
aprovado em setembro de 2009, conforme Ofício n° 056/2009, e que todos os informantes
assinaram o termo e consentimento livre e esclarecido.

Os dados obtidos, tanto na análise documental quanto nos questionários aplicados, foram
trabalhados a partir da técnica de análise de conteúdo, procedimento cuja finalidade básica é
buscar o significado de materiais textuais, o qual tem como produto final a interpretação
teórica das categorias que emergem do material pesquisado (APOLINÁRIO, 2006).

Com base nas informações encontradas, formulou-se um modelo teórico-lógico (MEDINA et
al., 2005), que representa a “imagem-objetivo” da implantação das ações de incentivo à
atividade física no âmbito municipal. A partir desse modelo, elaborou-se uma matriz contendo
dimensões, critérios e padrões capazes de avaliar a implantação das ações.

Objetivando fornecer visão geral do corpo do trabalho deste relatório de pesquisa, apresentase uma sinopse das suas seções: a primeira, dividida em duas partes, inicia levantando
questões da sociedade contemporânea e destaca a importância das políticas públicas como
possibilidade de intervenção e melhoria na condição de desenvolvimento humano; aborda os
conceitos de política, política pública, Estado, sociedade, dentre outros; trata, ainda, da
formulação, implementação e avaliação das políticas públicas. Na segunda parte, aborda-se a
promoção da saúde, considerando-se os debates internacionais das últimas décadas em
sucessivas conferências, o SUS e a PNPS, com destaque para os aspectos específicos do
componente atividade física nela contido. A segunda seção apresenta a implantação da PNPS
no estado da Bahia, à luz das ideias de Draibe (2001) sobre análise de processo. Na terceira
seção, encontra-se o modelo lógico da implantação das ações de incentivo às práticas
corporais e atividade física em municípios e a proposta de matriz para monitoramento e
avaliação dessas ações.
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE: conceitos e contextos

Nesse capítulo, pretende-se apresentar conceitos utilizados na área de políticas públicas, bem
como aspectos relacionados à formulação, implementação e avaliação destas. Serão
enfatizadas as políticas de saúde, abordando-se principalmente a promoção da saúde, desde as
Conferências Internacionais até a Política Nacional de Promoção da Saúde. Da última serão
destacadas questões relativas à promoção da atividade física, foco principal desse estudo.

2.1 CONTEMPORANEIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS

O estudo de políticas públicas suscita algumas reflexões a respeito do desenvolvimento
humano na sociedade contemporânea, na qual se observa os resultados dos processos como
guerras, neoliberalismo, globalização e transformações no mundo do trabalho vivenciados no
século XX, que manteve ou agravou, por meio da má distribuição das riquezas, as
desigualdades expressas pelo desemprego, subemprego e exclusão social, apesar de seus
avanços tecnológicos e da significativa evolução na economia mundial (SACHS, 1998).
Ribeiro e Menezes (2008, p. 48), expressam bem a situação atual e inferem que “A
desigualdade de oportunidades numa economia marcada por rápidos processos de mudança
(globalização) e novas tecnologias aumenta ainda mais a distância entre os cidadãos”.

Cabe salientar que a ideia de desenvolvimento humano, aqui considerada, ultrapassa a
tradicional noção vinculada às questões econômicas, avaliadas por intermédio de indicadores.
Trata-se de desenvolvimento de potencialidades, de acesso a condições de vida dignas, com
destaque para a garantia do conjunto dos direitos humanos, que envolve direitos civis,
políticos, sociais, econômicos, culturais e os direitos coletivos, como por exemplo, o direito à
cidade, ao meio ambiente, dentre outros (RIBEIRO; MENEZES, 2008).

Nesta perspectiva, Aldaíza Sposati assevera: “Deste ponto de vista considero que o conceito
de exclusão social hoje se confronta diretamente com a concepção de universalidade e com
ela a dos direitos sociais e da cidadania. A exclusão é a negação da cidadania” (1998, p. 3).
Para essa autora, a construção do modelo de Estado Social, conhecido no primeiro mundo
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como de bem-estar social, permitiu a consolidação da noção de “universalidade da condição
de cidadania” e a constituição da responsabilidade social do Estado para as necessidades de
reprodução social, até então vistas como de responsabilidade individual. Segundo a autora,
estas proposições se constituíram uma alternativa capitalista para a inclusão social, pois o
indivíduo passaria a ser visto como cidadão de acessos sociais.

Ainda assim, verificam-se profundos problemas na sociedade contemporânea, como
segregação social, urbanização desordenada, violência, desigualdade econômica, deterioração
das formas de convivência, fragilidade nas iniciativas de participação coletiva, dentre outros
(MAGALHÃES, 2001).

No Brasil, a questão das desigualdades apresenta-se ainda com maior gravidade quando se
analisa o crescimento econômico versus distribuição de riquezas (RIBEIRO; MENEZES,
2008), os aspectos históricos e culturais relacionados à forma de colonização - patrimonialista
e escravocrata (SPOSATI, 1998) e as questões relacionadas com as desigualdades raciais
(HERINGER, 2002). No entender de Ribeiro e Menezes (2008, p. 45):

Comparando o grau de pobreza no Brasil com os observados nos demais países com
renda per capita similar, concluiu-se que o registrado no Brasil é significativamente
superior, o que sugere a relevância da má distribuição dos recursos para explicar a
intensidade da pobreza nacional. Enquanto a população pobre brasileira representa
cerca de 30% da população total, nos países de renda per capita similar à brasileira
este valor corresponde a menos de 10%. Estes dados tornam-se ainda mais perversos
quando comparados às normas internacionais definidas no Relatório de
Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Unidas, que imputa um valor
previsto de somente 8% de pobres para países com a renda per capita equivalente à
brasileira.

Sobre as desigualdades raciais, Rosana Heringer (2002) afirma que existem diferenças entre
negros e brancos em termos de acesso à justiça, além das diferenças observadas ao longo da
vida, desde a infância, as quais permeiam o acesso à saúde e à educação e consequentemente
ao mercado de trabalho, influenciando os rendimentos e as condições gerais de vida, o que
prejudica a estruturação de um país democrático.

Nesse contexto, sob a forma de políticas públicas, a ação do Estado ocupa posição de
destaque pela possibilidade de influenciar as condições diretamente relacionadas ao
desenvolvimento humano. Como as políticas de saúde e educação, dentre outros aspectos.
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[...] a expectativa de vida varia conforme as oportunidades sociais, que no caso são
políticas epidemiológicas, serviços de saúde, facilidades educacionais, entre outras.
Ou seja, dependem de maneira intensa da ação dos governos, cuja participação do
setor privado não deixa de ser menos importante. Já os direitos políticos e civis dão
às pessoas a oportunidade de chamar a atenção eficazmente para necessidades gerais
e exigir a ação pública adequada. A ação pronta e eficiente do governo depende,
muitas vezes, das pressões da sociedade. E, para que as pressões sejam exercidas, é
preciso que haja liberdade (RIBEIRO; MENEZES, 2008 p. 52).

A intervenção estatal no setor saúde brasileiro começa no período colonial, no início do
século XIX (MACHADO apud ELIAS, 2004), porém as intervenções mais intensivas
ocorrem a partir do período republicano, como pode ser exemplificado pela campanha contra
a febre amarela, que ficou famosa pela Revolta da Vacina (ELIAS, 2004).

Em momento mais recente, a partir do final da década de 1980, o setor privado da saúde no
Brasil teve grande desenvolvimento e submeteu o setor à mercantilização. Paradoxalmente,
em um processo de redemocratização da relação Estado/sociedade, a Constituição de 1988
estabelece a seguridade social, destacando um capítulo específico para a saúde, considerada
direito do cidadão. Nesse conflito, nasce o SUS, que prevê acesso universal à saúde, embora
tenha que enfrentar os desafios impostos pela intensa mercantilização da saúde e pela
globalização permeada pelas ideias neoliberais que se materializaram pelo ajuste fiscal do
Estado e redução no financiamento das políticas sociais, inclusive as de saúde (ELIAS, 2004).
O SUS será abordado mais detalhadamente adiante.

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS: aspectos conceituais

Diante dessas considerações e buscando a compreensão conceitual em torno das políticas
públicas, faz-se necessário, inicialmente, examinar o conceito de política, que pode ser
descrito como “um conjunto de procedimentos formais e informais que expressam as relações
de poder e que se destinam à solução pacífica dos conflitos quanto a bens públicos” (RUA,
1998, p. 232). Segundo Cavalcanti (2007), o termo política pode ser usado para se referir ao
planejamento ou plano, tanto na esfera privada como na pública, e pode também se referir ao
enfrentamento de grupos sociais com diferentes interesses.
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Darcy Azambuja (1967) discute diversas definições de política, dentre elas, a política como a
arte de conquistar, manter e exercer o poder, o governo; como orientação de um governo em
relação às questões de interesse público; como ciência do Estado e ainda como a ciência do
poder, dentre outras acepções. Segundo Paim (2006, p. 36), “Entende-se como política uma
dada distribuição do poder no Estado, na sociedade e instituições”.

De acordo com Maria Ozanira da Silva e Silva (2001), a política pública seria um meio de
intervenção na sociedade, na qual se relacionam indivíduos com diferentes interesses e
expectativas, sendo composta por ações ou omissões do Estado em função das decisões
assumidas ou não e limitada pelos processos econômicos, políticos e/ou sociais. Comumente
as políticas públicas se apresentam sob as formas de programas, projetos ou serviços.

O Estado, segundo Bobbio (2005), seria um poder político que se expressa sobre um território
e uma população. Para esse autor, o Estado moderno apresenta como características a
autonomia, a distinção entre Estado e sociedade civil e a soberania estatal. Outra definição
seria: “Estado é a organização político-jurídica de uma sociedade para realizar o bem-público,
com governo próprio e território determinado” (AZAMBUJA, 1996, p. 27).

A política pública envolve relações entre o Estado e sociedade, decisões de governo, atuação
de agentes públicos e cidadãos, dentre outros. Portanto, é susceptível a mudanças relacionadas
a fatores locais, institucionais, políticos e, notadamente, a modificações nos grupos técnicos.

No capitalismo contemporâneo o poder político advém da sociedade civil e, para se legitimar,
o Estado deve promover o bem-estar social, ficando clara a influência das diversas classes nas
leis e políticas públicas (PEREIRA, 2005).
O Estado contemporâneo deveria ser visto como uma organização, que está sob
influência de três tipos de agentes sociais: (1) a alta tecnoburocracia operando no seu
interior, (2) as classes ou elites dirigentes, formada pelos grandes empresários, pelos
intelectuais de todos os tipos, e pelos políticos e líderes corporativos, e finalmente,
(3) a sociedade civil como um todo, que engloba os dois primeiros, mas é mais
ampla que os mesmos (PEREIRA, 2005, p. 101).
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2.3 FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Para além das questões conceituais, ao buscar entender o universo das políticas públicas, é
fundamental estudar a sua avaliação, principalmente contextualizada em uma perspectiva de
pesquisa avaliativa, que, segundo Maria Ozanira Silva e Silva, (2001, p. 37), “é destacada
como momento do processo de formação e implementação das políticas de corte social”.

Cavalcanti (2007) salientou a segunda vertente da avaliação das políticas públicas, chamada
análise de políticas públicas. A primeira focaria a ação governamental e os resultados da
política, a segunda teria como ponto de partida a noção do “processo de elaboração de
política”, considerando a formulação, implementação e avaliação.

Maria Ozanira Silva e Silva (2001) divide o processo das políticas públicas em quatro fases
não lineares, mas inter-relacionadas: constituição do problema ou da agenda governamental;
formulação de alternativas de política; adoção da política; e implementação ou execução dos
programas sociais. A primeira está relacionada ao alcance de visibilidade dos problemas que
suscitam a atenção da sociedade ou governo, para que possam vir a se tornar uma política. A
segunda se refere à ocasião que precede a decisão, baseada em análises sobre o problema, as
estratégias de enfrentamento, seus objetivos, público-alvo, recursos disponíveis, dentre outros.
A terceira fase, a da adoção da política, consiste na decisão propriamente dita sobre a
alternativa escolhida e de providências para que haja suporte legislativo que viabilize a quarta
etapa, isto é, a da implementação da política. Essa se destaca pela possibilidade peculiar de
remodelar a política, por consistir na execução das ações em situação de vida real e, portanto,
requerer constantes ajustes de recursos e objetivos.

Considera-se importante estudar a política em todas as suas fases, desde os motivos que
levaram determinado problema a entrar na agenda governamental, que comumente estão
relacionados às tensões entre a sociedade e o Estado. Na área da saúde, agrega-se a
colaboração da epidemiologia, que pode fornecer uma análise dos principais problemas de
saúde da população, bem como informações sobre os serviços prestados, propiciando o
planejamento de políticas, programas e projetos, visando a intervenções com menor custo e
maior resolutividade. Como refere Paim (2006, p. 39):
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Há mais de um quarto de século vêm sendo realizados no Brasil estudos
epidemiológicos apontando as desigualdades na distribuição espacial de mortes e
doenças, bem como suas relações com as condições de vida. Portanto, muito antes
de o tema ser objeto de comissões, redes e grupos de pesquisas internacionais, a
saúde coletiva brasileira já produzia conhecimentos sobre o tema, capaz de
fundamentar a reorientação de políticas públicas, econômicas e sociais. Daí a
universalidade, a igualdade e a eqüidade representarem grandes desafios para a
concretização numa sociedade extremamente desigual como a brasileira.

Na fase de formulação da política, o processo decisório pode seguir alguns modelos; dois
deles ocupam posições antagônicas - o incremental e o racional - e entre eles existem
propostas intermediárias que se apresentam com maior proximidade à realidade. O modelo
incremental considera o consenso entre os atores envolvidos, visa a assegurar um processo
democrático, não utiliza metodologia de planejamento alguma para a tomada de decisão, não
estabelece um plano hermético ao permitir ajustes. O modelo racional utiliza ferramentas de
planejamento e estabelece um plano que registra o acordo e deve ser cumprido. Esse segundo
modelo permitiria o acompanhamento mais detalhado do processo de implementação da
política, como o cumprimento de metas, prazos, utilização de recursos, enquanto o primeiro
só permitiria o monitoramento de alguns efeitos (DAGNINO, 2002).
O modelo racional é a concepção mais difundida sobre como se deve tomar decisões, porém
recebe crítica dos “incrementalistas” pela distância entre o plano e a capacidade real dos
tomadores de decisão, além da impossibilidade de prever todos os efeitos das decisões na vida
real que apresentam variações (ETZIONI, 2006). Essa crítica se respalda na prática da
implementação das políticas públicas, por se observarem diferenças significativas entre a
proposta formulada e a realizada. A fase de implementação considera o caráter dinâmico dos
processos de elaboração e execução das políticas (KLAUS, 2002).
Marta Arretche (2001) destacou o caráter mutante do processo de implementação e a
dificuldade para a execução conforme idealizada, pois os formuladores de políticas
comumente não são os responsáveis pela implementação e estes, por sua vez, não
participaram da formulação. Para a autora, os implementadores fazem a política, pois os
formuladores não detêm o completo conhecimento da realidade na qual as políticas públicas
acontecem e os problemas não previstos por eles podem levar os implementadores a adequar
o desenho original. No curso da condução da PNPS, descrita mais adiante, serão observadas
diversas mudanças e ajustes na implementação desta.
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Ao constatar a diversidade dos projetos e planos de ação que estão sendo executados por cada
ente federado participante da implantação dessa política no estado da Bahia, tornou-se tarefa
fundamental na construção desse estudo conhecer aspectos do processo de implementação da
PNPS. Por inexistir um formato padrão, a construção de uma proposta metodológica para
monitoramento e avaliação das ações municipais implicou na identificação dos fatores
facilitadores e dos obstáculos que ocorrem ao longo do processo de implementação, os quais
podem interferir no cumprimento de metas e objetivos.

Nesse sentido, buscaram-se referenciais teóricos para guiar essa observação e análise. Dentre
esses estudos destaca-se o de Draibe, 2001, ao apontar uma metodologia de análise de
processo, na qual são considerados subsistemas e subprocessos da implementação: sistema
gerencial e decisório, processos de divulgação e informação, processos de seleção, processos
de capacitação, processos internos de monitoramento e avaliação e sistemas logísticos e
operacionais, incluindo financiamento e gasto e provisão de recursos materiais.

O sistema gerencial e decisório está relacionado à estrutura organizacional, hierárquica, aos
graus de centralização ou descentralização, de autonomia e dependência das partes, além de
características da gestão do tempo e a capacidade dos gerentes. Os processos de divulgação e
informação dizem respeito à verificação de que as informações básicas sobre o programa,
como seus objetivos, seus componentes e prazos, chegaram aos seus executores e à população
beneficiada de maneira adequada e em tempo hábil para viabilizar a realização das atividades
(DRAIBE, 2001).

Os processos de seleção podem ser direcionados aos implementadores da política e/ou aos por
ela beneficiados, podem expressar os sistemas e critérios de seleção realizados, o alcance da
divulgação para os interessados, dentre outros aspectos. Os processos de capacitação
observam a capacidade dos agentes para realizar as tarefas necessárias à implementação,
sendo indispensáveis para os implementadores da política, mas também podem se dirigir aos
beneficiários. Os processos de monitoramento e avaliação internos se propõem a analisar
questões sobre os procedimentos, conteúdos e métodos que contribuem para a implementação,
a ocorrência de ajustes nos processos, de acordo com as informações geradas pelo
acompanhamento sistemático (monitoramento) etc. (DRAIBE, 2001).
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Por fim, os sistemas logísticos e operacionais, referem-se à suficiência de recursos e de
tempo, verificando se existem recursos financeiros suficientes e se eles chegam ao seu destino
nos prazos devidos (DRAIBE, 2001).

Para Maria das Graças Rua (2001), faltam estudos sobre a implementação das políticas
públicas, isto é, há uma lacuna entre a tomada de decisão e a avaliação dos resultados. A
implementação é fase extremamente importante, pois seu sucesso demonstra a efetividade da
política e sua avaliação contínua permite identificar os erros e acertos, aspecto fundamental
para a realização de ajustes. No Brasil, a análise de políticas públicas possui caráter
incipiente, o que pode ser evidenciado pela escassez de análises sistemáticas dos processos de
implementação, e provavelmente se relaciona com a pouca utilização da avaliação como
instrumento de gestão (FARIA, 2003).

A avaliação é processo complexo, por se propor, dentre tantos objetivos, a verificar a
efetividade, eficiência e impacto das intervenções, além de colaborar para o planejamento,
programação e tomada de decisão (BRASIL, 2007d). Débora Malta afirmou que:
As dificuldades do processo de avaliação são inúmeras, tanto conceituais quanto
operacionais. Avaliar é atribuir valor, entendendo que nem sempre estão
estabelecidos os critérios sobre os quais se determina esse valor e tampouco os
objetos que serão valorizados. Destaca-se também que a avaliação não é imparcial,
dotada de suposta neutralidade técnica, mas depende da visão de mundo daqueles
que a realizam [...] Da mesma forma não há um único caminho avaliativo, ou seja,
não existe uma verdade única nos fenômenos sociais; às vezes são selecionadas
algumas dimensões para análise em detrimento de outras. Os resultados são
aproximações da realidade e podem ser operacionalizados por vários caminhos
(MALTA 2001 apud BRASIL, 2007c, p.12/13).

A prática da avaliação é importante por possibilitar melhores escolhas tanto pelos indivíduos
como pela coletividade, por meio da adoção de políticas públicas mais efetivas. Porém, alguns
autores discutem a importância da avaliação no processo de influenciar decisões,
considerando que “o grau de complexidade e da precisão da avaliação tem relação intrínseca
com o responsável pelo processo decisório e os tipos de decisões que serão tomadas em
função dos resultados obtidos” (BRASIL, 2007d).

Na área de saúde é maior a tradição em estudos clínicos, inadequados para a avaliação de
programas, têm características específicas e são direcionados a grupos populacionais e não a
indivíduos. É possível inferir que para avançar na avaliação em saúde pública será necessário
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empregar diversas construções metodológicas com o objetivo de apreender a realidade e as
transformações decorrentes das intervenções em saúde, utilizando-se métodos de coleta de
dados quantitativos e qualitativos. Considera-se interessante desafio a institucionalização da
avaliação no sistema organizacional, de modo a se tornar efetivamente capaz de influenciar o
comportamento deste (BRASIL, 2007d).

Zulmira Hartz (2002) destacou a ampla participação dos interessados diretos nas iniciativas de
promoção da saúde como fator que proporciona aumento da relevância, credibilidade e
chances de se utilizarem os resultados da avaliação, ao sintetizar princípios e recomendações
para melhorar a qualidade, a adequação e o uso das avaliações dos programas e políticas de
promoção da saúde contidos em um relatório da Organização Mundial da Saúde.

A participação dos grupos de apoio explicita valores subjacentes aos objetivos
oficiais de pesquisas avaliativas, permitindo que a visão de diferentes grupos
implicados seja considerada no objeto de estudo. Além disso, estabelece indicadores
de avaliação mais realistas, assegura que as informações obtidas através das
avaliações beneficiarão todos os participantes e, finalmente, pode ser um modo de se
cruzar fronteiras entre a teoria e a prática (HARTZ, 2002, p. 1).

Essa autora salienta também a necessidade de se trabalhar com múltiplos focos e métodos,
considerando que se deve analisar o processo, o contexto e os resultados das intervenções.
Critica as avaliações baseadas na eficácia que, apesar de permitirem o conhecimento do
impacto das ações de promoção da saúde, não permitem compreender como o programa
funciona, informação imprescindível para a reprodução das experiências. Recomenda a
combinação de indicadores em curto e longo prazo para a aquisição das informações de
maneira adequada para subsidiar os processos de tomada de decisão.

Outros aspectos levantados por Hartz (2002) dizem respeito à qualificação dos avaliadores e à
alocação adequada de recursos financeiros. O primeiro aspecto considera que as avaliações de
promoção da saúde requerem práticas e capacidades singulares devido à diversificação de
propostas contidas nesta área; além disso, faz-se necessário ir além das ciências da saúde para
estudar esta temática, incluindo métodos próprios das ciências sociais. Sobre o segundo
aspecto citado, a OMS considerou satisfatória a destinação de 10% do total de recursos do
programa para a avaliação deste.
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Vieira da Silva (1999) afirma que as avaliações de política requerem definições de estratégias,
isto é, seleção de questões, métodos e técnicas para identificação de critérios, indicadores e
padrões, bem como a delimitação do universo do estudo, modos de análise, sequência,
expectativas do avaliador, dentre outros. Vieira da Silva e Formigli indicam aspectos
relevantes das intervenções, que podem ser objetos de avaliações, como por exemplo:

a) relacionados com a disponibilidade e distribuição social dos recursos (cobertura,
acesso e eqüidade); b) relacionados com o efeito das ações (eficácia, efetividade e
impacto); c) relacionados com os custos (eficiência); d) relacionados com a
adequação das ações ao conhecimento tecnológico disponível (qualidade técnicocientífica); e) relacionados com a percepção dos usuários (satisfação,
aceitabilidade) (VIEIRA DA SILVA; FORMIGLI, 1994, p. 81).

Destaca-se a utilização de modelos lógicos ou teóricos na avaliação de programas, os quais
permitem tratar o programa em sua pluralidade, considerando a singularidade dos projetos que
o compõem, explicitando um conjunto de efeitos articulados de forma hierárquica, associando
recursos, atividades e resultados (PLANTZ et al., 1997 apud HARTZ, 1999).

O modelo lógico ou teórico, também chamado de objeto-modelo, seria a representação
esquemática de uma idealização ou ainda uma figura capaz de instrumentalizar o pensamento
sobre fatos verificáveis na realidade. Esta estruturação de ideias no campo teórico permite
construir modelos de avaliação em saúde e matrizes de medida. Entende-se que o modelo
lógico é um esquema visual, capaz de representar como um programa deve ser e,
consequentemente, quais os resultados esperados (MEDINA et al., 2005).

O modelo lógico é composto por: 1) componentes essenciais e secundários do programa, 2) os
serviços e as práticas necessárias para a execução de seus componentes e 3) resultados
esperados, metas e efeitos na saúde da população e na organização dos serviços. A definição
de critérios e parâmetros, bem como de suas fontes de informação, é fundamental ao
estabelecer a avaliação de um programa (MEDINA et al., 2005).

Alguns critérios para a escolha dos indicadores de avaliação são recomendados, como
simplicidade, validade, disponibilidade de dados, robustez, sinteticidade, discriminatoriedade
e cobertura (JORDAN FILHO, 1974 apud MEDINA et al., 2005). Na elaboração da proposta
metodológica para monitoramento e avaliação da implantação das ações de incentivo à

36

atividade física preconizadas pela PNPS observou-se atributos básicos de princípios
avaliativos destacados por Hartz (1999). São eles:

utilidade: a avaliação atende às necessidades de informação dos interessados;
praticabilidade: a avaliação é realista, prudente, hábil e econômica (politicamente
viável e eficiente, produzindo informações suficientemente úteis, de modo que os
recursos gastos possam ser justificados); propriedade: a avaliação é conduzida de
forma legal e ética, preocupando-se com todos aqueles envolvidos ou afetados por
seus resultados (as obrigações das partes devem ser acordadas por escrito, de modo
que fiquem obrigadas a respeitá-las); precisão: a avaliação produz informações
tecnicamente adequadas sobre os elementos que determinam o valor ou o mérito do
programa (HARTZ, 1999, p. 349).

Fatores apontados como importantes para o sucesso das experiências em promoção da saúde
devem ser contemplados nas propostas de avaliação. Moysés e Krempel (2004), ao
observarem a experiência da cidade de Curitiba, notaram a importância da participação social,
da coordenação intersetorial propiciada pelo poder público e do estabelecimento de redes de
colaboração.
O comprometimento dos vários atores envolvidos em projetos intersetoriais, no
médio e longo prazo, também é questão crucial para a sustentabilidade das políticas
públicas, especialmente aquelas voltadas para a promoção da saúde. Neste sentido,
além da abrangência e relevância social das políticas, há que se pensar na formação
e manutenção de redes colaborativas, apoiadas na diversidade de atores e
instituições, bem como em bases políticas e legislativas que permitam que as
intervenções continuem, independentemente de eventuais transições políticoadministrativas de autoridades locais (MOYSÉS; KREMPEL, 2004, p. 640).

Lima, Barroso e Campos (2009), estudando a efetividade das práticas de promoção da saúde
levantaram aspectos potencializadores de resultados positivos nessa área, em que se
destacaram a abordagem interdisciplinar, desenvolvimento de trabalho multiprofissional,
avaliação multidisciplinar, intersetorialidade, interinstitucionalidade, parcerias e capacitação.
Em relação à sustentabilidade das ações, os autores identificaram como estratégias, análise e
mapeamento dos resultados, aperfeiçoamento da relação dos profissionais entre si e com a
comunidade, além de outros, como sensibilização da comunidade para os propósitos do
programa, sensibilização dos profissionais para ações intersetoriais, esclarecimento do
trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS) nas ações de promoção da saúde,
fortalecimento da relação das escolas com os serviços de saúde, o desenvolvimento de
softwares, a publicação de dados em anais de eventos científicos, além de outras formas de
divulgação.
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Cabem ainda considerações sobre o conceito de monitoramento entendido como registro
rotineiro e sistemático de dados, visando a analisar e/ou acompanhar as modificações
resultantes de determinada intervenção ou ação (SILVA; VIEIRA DA SILVA, 2008). O
monitoramento difere da avaliação pontual, pois corresponde ao acompanhamento sistemático
de determinadas características dos serviços, enquanto a avaliação pontual destina-se a
estabelecer um julgamento sobre esses em um dado momento. Podem-se gerar dados que, se
transformados em informações, podem contribuir para a avaliação. Para tanto, no processo de
avaliação, é formulada uma pergunta específica que orienta a análise dos achados produzidos
pelo monitoramento (VIEIRA DA SILVA, 2005).

Na construção da proposta metodológica para monitoramento e avaliação da implantação das
ações de incentivo à atividade física preconizadas pela PNPS, buscou-se um desenho que
permitisse o acompanhamento da política pela coleta de informações em fases da
implementação e a avaliação ao final do acompanhamento periódico.

A promoção da saúde, como questão social complexa em constante transformação, coloca-se
como um desafiador objeto de avaliação, a exigir dos pesquisadores a busca de metodologias
flexíveis e adequadas, as quais garantam a qualidade requerida pela relevância da temática.

2.4 PROMOÇÃO DA SAÚDE: das conferências internacionais à política nacional de
promoção da saúde.

A abordagem positiva da saúde derivou-se do reconhecimento da determinação econômica e
social da saúde, que se estabeleceu por meio do debate iniciado na década de 1960 em várias
partes do mundo. Surge então, o despertar para o enfoque de promoção da saúde em
detrimento do controle da doença (BRASIL, 2001).

Em 1978, na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários, formulou-se a Declaração
de Alma-Ata que enfatiza a saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social
e não como simples ausência de doença ou enfermidade. Nessa declaração, afirma-se a saúde
como direito fundamental, como meta social mundial, que requer ação intersetorial e
envolvimento dos indivíduos e coletividades para ser alcançada (BRASIL, 2001).
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A Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em Ottawa (1986), no
esforço de responder ao movimento de construção de uma nova saúde pública, apresentou a
Carta de Intenções conhecida como Carta de Ottawa. Nessa, a promoção da saúde foi descrita
como “o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de
vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo” (BRASIL, 2001).
Ressalta-se que a ideia de promoção da saúde se desenvolve tendo como pano de fundo um
sistema predominantemente capitalista, neoliberal, que traz em sua essência a busca de
redução de custos com maior eficiência.

A Carta de Ottawa aponta cinco campos de ação para a promoção da saúde: 1) a construção
de políticas públicas saudáveis; 2) a criação de ambientes favoráveis à saúde; 3) o
desenvolvimento de habilidades; 4) o reforço à ação comunitária; e 5) a reorientação dos
serviços de saúde. Ela destaca a saúde como o maior recurso para o desenvolvimento social,
econômico e pessoal, além de indicar os fatores políticos, econômicos, sociais, culturais,
ambientais, comportamentais e biológicos potencialmente prejudiciais à saúde (BRASIL,
2001).

No mesmo ano da Primeira Conferência Internacional de Promoção da Saúde, ocorreu, no
Brasil, com o tema “Democracia é Saúde”, a VIII Conferência Nacional de Saúde, na qual
foram lançadas as propostas do SUS (BUSS; CARVALHO, 2009; BRASIL, 2009c). Em
consonância com os debates realizados em sucessivas conferências internacionais, a nacional
reconheceu a saúde como resultado de diversos fatores ao admitir a determinação social do
processo saúde-adoecimento, ratificou o compromisso ético-político com a integração de
políticas sociais e econômicas e com o investimento na garantia de direitos sociais universais,
bem como a participação popular na organização, gestão e controle dos serviços e ações de
saúde (BRASIL, 2009d).

Em 1988, as propostas do SUS se materializaram na Constituição Federal Brasileira, que
incorporou a saúde em seus artigos 196 a 200. A Carta Magna define: “A saúde é um direito
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988).
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De acordo com Carvalho (2002), a saúde se enquadraria nos chamados direitos sociais que
compõem a cidadania juntamente com os direitos civis e políticos. A Reforma Sanitária
Brasileira (RSB), cujo fruto mais notório é o SUS, foi definida por Paim (2008) como reforma
social resultante do movimento da sociedade civil em prol da democracia, dos direitos sociais
e de um novo sistema de saúde. O autor define a RSB por meio de seus elementos
constituintes, ou seja, a democratização da saúde, do Estado e da sociedade.

[...] uma reforma social centrada nos seguintes elementos constituintes: a)
democratização da saúde, o que implica a elevação da consciência sanitária sobre a
saúde e seus determinantes e o reconhecimento do direito à saúde, inerente à
cidadania, garantindo o acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde e
participação social no estabelecimento de políticas e de gestão; b) democratização
do Estado e seus aparelhos, respeitando o pacto federativo, assegurando a
descentralização do processo decisório e o controle social, bem como fomentando a
ética e a transparência nos governos; c) democratização da sociedade alcançando os
espaços da organização econômica e da cultura, seja na produção e distribuição justa
da riqueza e do saber, seja na adoção de uma “totalidade de mudanças”, em torno de
um conjunto de políticas públicas e práticas de saúde, seja mediante uma reforma
intelectual e moral (PAIM, 2008, p. 173)

Esse autor descreve quatro concepções do SUS:
o SUS formal, estabelecido pela Constituição, Lei Orgânica da Saúde e portarias; o
SUS democrático, integrante de uma totalidade de mudanças desenhadas pela RSB;
o SUS real, com direito a trocadilho com o nome da moeda que simboliza as
políticas econômicas monetaristas e de ajuste macro-estrutural, refém da chamada
área econômica dos governos e do clientelismo e do patrimonialismo que
caracterizam o Estado brasileiro; e o SUS para pobres, como parte das políticas
focalizadas defendidas por organismos internacionais (PAIM, 2006, p. 36).

A inserção na Constituição pode ser considerada um grande avanço no sentido de garantir o
direito à saúde, porém, a operacionalização desse direito demandou a criação de novas leis e
normas capazes de orientar a implantação do SUS, a Lei 8080/90 e a 8142/90 e as Normas
Operacionais Básicas (NOBs), dos anos 1991, 1993 e 1996 (FADEL et al., 2009).
Posteriormente as Normas Operacionais de Assistência à Saúde (NOAS) também foram
incorporadas ao escopo normativo do SUS, nos anos 2001 e 2002. Estes documentos e
sucessivos aprimoramentos neles contidos revelam o caráter desafiador inerente à
implantação de uma política de saúde no país.

O SUS estabelece como diretrizes a descentralização, com direção única em cada esfera de
governo; o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo
dos serviços assistenciais e a participação da comunidade (BRASIL, 1988). Dentre seus

40

princípios encontram-se também a universalidade, entendida como a garantia do acesso à
atenção à saúde para todos nos diversos níveis de assistência e a equidade, que consiste em
priorizar as ações conforme critérios de risco, condições de vida e da saúde (AQUINO, 2002).
Para operacionalizar a descentralização da saúde em um país com dimensão continental como
o Brasil, algumas instâncias de corresponsabilização foram criadas, com mecanismos para
negociação e pactuação de políticas - as Comissões Intergestores Tripartite (CIT) e Bipartite
(CIB); a primeira composta por representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional
de Secretários Estaduais de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems), a segunda composta por representantes da Secretaria
Estadual de Saúde (SES) e pelo Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde
(Cosems) (BRASIL, 2000).

O financiamento do SUS, adaptado pela Emenda Constitucional n° 29, de 13/09/2010 à regra
que vincula receitas, estabelece os fundos de saúde com vinculação crescente nos três níveis
de gestão. O repasse de recursos acontece fundo a fundo, de maneira direta e automática,
desde que cumpridos os critérios e requisitos pactuados (BRASIL, 2000). Tal forma de
repasse permite a mudança do foco na doença para uma ação voltada para a saúde, vista de
maneira integral, pois o recurso não é vinculado a um procedimento.

No SUS, os municípios têm como atribuição principal a prestação de serviços e ações de
saúde, além do controle, avaliação e auditoria dos prestadores de serviços, inclusive dos
privados. Os estados devem exercer a gestão do SUS no âmbito estadual, assessorar os
municípios para que desenvolvam a capacidade de assumir a gestão dos serviços de saúde e
temporariamente podem ser responsáveis por ela. Cabe a estes, ainda, harmonizar, integrar e
modernizar os sistemas municipais, compondo o SUS estadual. Por fim, a união, assim como
os estados, deve exercer a gestão do SUS, porém, obviamente, o âmbito federal deve exercer a
função de normalizador e coordenador da gestão nacional do SUS, promover condições para
que os estados possam estimular os municípios a desenvolverem a gestão da saúde, fomentar
a harmonização, a integração e a modernização dos sistemas estaduais, compondo o SUS
nacional.

A regionalização e a hierarquização presentes no SUS não podem ser esquecidas, pois
permitem considerar as diferenças locais, buscar a eficiência, eficácia e efetividade das ações
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de saúde, bem como realizar consórcios para facilitar o acesso a serviços, sem a necessidade
de grandes investimentos em novas estruturas (FADEL et al., 2009).

Segundo Teixeira (2004), no Brasil, as ideias de promoção da saúde acompanharam o próprio
desenvolvimento do SUS, pela formulação de políticas, programas e projetos voltados para
reorganização das ações e serviços de saúde, bem como em torno do debate sobre a criação de
ambientes e estilos de vida saudáveis.

A incorporação crítica e a ressignificação da proposta de formulação e
implementação de Políticas Públicas Saudáveis trazem consigo uma grande
possibilidade de resgate dos ideais da Reforma Sanitária Brasileira, especialmente a
adoção do conceito ampliado de Saúde como referencial para a identificação e
análise dos problemas e das necessidades sociais de saúde da população, ponto de
partida para a tomada de decisões e elaboração de planos, programas e projetos de
ação (TEIXEIRA, 2004, p. 43).

Entre os anos 1998 e 2000, sob a coordenação da Secretaria de Políticas de Saúde, apareceram
as primeiras iniciativas para a construção da PNPS, observadas na publicação das intenções
do MS sobre Promoção da Saúde, em 1998, e em documento do ano 2000, que propunha a
criação da referida política (BUSS; CARVALHO, 2009; LIBÂNIO, CASTRO; GOSCH,
2006). Essa teria a especial missão de aprimorar a abordagem do processo saúde-adoecimento
por meio da identificação de estratégias adequadas à realidade do país que pudessem se
adaptar aos estados, distrito federal e municípios. Nesta época destaca-se também a aprovação
e lançamento da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (BRASIL, 2009c).

A promoção da saúde ganhou institucionalidade no Ministério da Saúde com a
formalização, em 1999, de um projeto de cooperação com o Programa das Nações
Unidas para o desenvolvimento (Pnud), que estava sob a responsabilidade da
Secretaria de Políticas Públicas de Saúde (SPS) até o final do ano de 2002: o projeto
Promoção da Saúde, um novo modelo de atenção (LIBÂNIO et al, 2006, p. 36).

Nos anos 2001 e 2002, pode-se ressaltar a implantação da Política Nacional de Redução da
Morbimortalidade por Acidentes e Violências e o Projeto de Redução da Morbimortalidade
por Acidentes de Trânsito. Ainda em 2002, foi elaborado o documento intitulado Política
Nacional de Promoção da Saúde, o qual não foi operacionalizado (BUSS; CARVALHO,
2009). Em 2003, a Promoção da Saúde passa a ser coordenada pela Secretaria Executiva do
Ministério da Saúde (MS). Neste mesmo ano, instituiu-se o grupo redator da PNPS (BRASIL,
2009e).
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Segundo Libânio, Castro e Gosch (2006), houve a compreensão de que a Secretaria Executiva
do MS deveria atuar para integrar a agenda das diversas áreas da saúde e, entre agosto de
2003 e dezembro de 2004, foram mapeadas as principais experiências brasileiras, convocadas
oficinas para o debate da PNPS com as instituições de ensino, pesquisa e gestores da saúde e
construído o documento preliminar.

No ano 2004, a área de Promoção da Saúde sofreu outra modificação em relação à sua
coordenação, que passou a ser responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde
(LIBÂNIO; CASTRO; GOSCH, 2006). Esse ano também foi marcado pela implantação da
Rede Nacional de Núcleos de Prevenção de Violências e Promoção da Saúde e pela 12ª
Conferência Nacional de Saúde, cujo tema foi “Saúde: um direito de todos e dever do Estado.
A saúde que temos e o SUS que queremos” (BRASIL, 2009e).

O ano 2005 teve um avanço significativo rumo à construção da PNPS, a instituição do Comitê
Gestor da Política, que recebeu como atribuições a consolidação da proposta da Política
Nacional de Promoção da Saúde; a consolidação da Agenda Nacional de Promoção da Saúde
2005-2007, em consonância com as políticas, prioridades e recursos de cada uma das
secretarias do Ministério da Saúde e com o Plano Nacional de Saúde; a articulação e
integração das ações de promoção da saúde no âmbito do SUS; a coordenação da implantação
da Política Nacional de Promoção da Saúde no SUS e em sua articulação com os demais
setores governamentais e não-governamentais; o incentivo à elaboração, por parte dos
estados, distrito federal e municípios, de Planos de Promoção da Saúde, que considerem as
diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde e a Agenda Nacional de Promoção da
Saúde; o monitoramento e avaliação das estratégias de implantação e implementação da
Política Nacional de Promoção da Saúde e seu impacto na melhoria da qualidade de vida de
sujeitos e coletividades (BRASIL, 2005c, 2009e; LIBÂNIO; CASTRO; GOSCH, 2006).

Destaca-se, em 2005, a Portaria GM/MS nº 2608, de 28 de dezembro de 2005, publicada no
Diário Oficial da União em 29 de dezembro do mesmo ano, a qual define recursos financeiros
do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde para incentivar estruturação de ações de
Vigilância e Prevenção de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis por parte das secretarias
estaduais e secretarias municipais de saúde das capitais (BRASIL, 2005d).
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Também nesse ano, foi estabelecida a Agenda Nacional de Prevenção e Controle de
Acidentes e Violências para os anos 2005 a 2008, houve o primeiro financiamento para
estados e municípios desenvolverem ações propostas pela Estratégia Global para Alimentação
Saudável, Atividade Física e Saúde, além da veiculação da campanha publicitária “Pratique
Saúde” (BUSS; CARVALHO, 2009).

Entre julho e dezembro de 2005, houve um processo de trabalho intenso para
garantir que o texto da PNPS fosse amplamente divulgado, discutido e pactuado a
fim de se assegurar sua aprovação na Comissão Intergestores Tripartite (onde se
reúnem MS, Conass e Conasems para deliberar políticas, programas e ações no e do
SUS) (LIBÂNIO; CASTRO; GOSCH, 2006, p. 37).

Em 2006, foi publicado o Pacto pela Saúde, realizado o 1º Seminário Nacional de Promoção
da Saúde e criada a Comissão Nacional de Determinantes Sociais em Saúde, composta por 16
especialistas, com o propósito de promover articulações intersetoriais para melhorar a saúde
de toda a população (BRASIL, 2009e). Cabe destacar o Pacto pela Saúde, constituído pelo
Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão e definido como o conjunto de
reformas institucionais pactuado entre as três esferas de gestão (união, estados e municípios)
do SUS, o qual visa a promover inovações nos processos e instrumentos de gestão. Tem início
com a adesão de municípios, estados e união ao Termo de Compromisso de Gestão (TCG),
que, renovado anualmente, substitui os anteriores processos de habilitação e estabelece metas
e compromissos para cada ente da federação (BRASIL, 2006d, 2006e).

Fadel et al. (2009), acreditam que o Pacto pela Saúde é poderoso instrumento de
aperfeiçoamento da descentralização, organização e gestão do sistema de saúde brasileiro, a
partir da evolução dos processos de pactuação entre os gestores do SUS.

Não resta dúvida que o pacto pela saúde constitui, atualmente, a mais nova
estratégia para a racionalização das ações e serviços em saúde no Brasil, uma vez
que debruça e norteia suas condutas sobre a equidade social. Essa nova política,
ainda em fase inicial de implementação, é uma realidade única e altamente viável à
otimização das práticas nacionais em saúde pública, estando o seu cumprimento
diretamente relacionado à transposição de entraves políticos e operacionais inerentes
a cada nível de gestão (FADEL et al., 2009, p. 454).

A Promoção da Saúde, com ênfase na atividade física e alimentação saudável, aparece dentre
as áreas prioritárias do Pacto pela Vida: a saúde do idoso, o controle dos cânceres de colo de
útero e de mama, a redução da mortalidade infantil e materna, o fortalecimento de capacitação
de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase para a dengue, hanseníase,
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tuberculose, malária e influenza, a promoção da saúde e o fortalecimento da atenção básica
(Brasil, 2006e).

Dentre os objetivos da área de promoção da saúde contidos no pacto pela vida destacam-se
pelo interesse para esse estudo: a elaboração, pactuação e implementação da PNPS, sob
responsabilidade das três esferas de gestão; enfatizar a mudança de comportamento da
população brasileira de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de
atividade física regular, alimentação adequada e saudável e combate ao tabagismo; articular e
promover os diversos programas existentes de promoção de atividade física e apoiar a criação
de outros; e promover o hábito da alimentação saudável (BRASIL, 2006e).
Essa trajetória, sucintamente descrita, culminou na Portaria MS/GM nº 687, de 30 de março
de 2006, a qual aprova a PNPS, com o objetivo de promover a qualidade de vida e a redução
de vulnerabilidade e riscos para a saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes,
como habitação, lazer, ambiente, dentre outros (BRASIL, 2006a).

A PNPS, coerentemente com os princípios do SUS, valoriza a integralidade, a equidade, a
responsabilidade sanitária, a mobilização e controle social, a intersetorialidade, a informação,
a educação, a comunicação e a sustentabilidade. Considera o Pacto pela Saúde, estabelecido
nas três esferas de governo, suas diretrizes operacionais e seus três componentes - o Pacto
pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão do SUS (BRASIL, 2006b).

Dentre suas ações prioritárias estão o incentivo à alimentação saudável; a prática corporal e
atividade física; a prevenção e controle do tabagismo; a redução da morbimortalidade por uso
abusivo de álcool e outras drogas e por acidentes de trânsito; a prevenção da violência e
estímulo à cultura de paz e a promoção do desenvolvimento sustentável, além da divulgação e
implementação da própria PNPS. Neste estudo serão tratados, apenas, os aspectos
relacionados às ações de incentivo às práticas corporais e atividade física (BRASIL, 2006b).
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2.4.1 A Política Nacional de Promoção da Saúde e Atividade Física

As ações específicas na área de atividade física definidas pela PNPS contemplam ações na
rede básica de saúde e na comunidade, ações de aconselhamento/divulgação, ações
intersetoriais e mobilização de parceiros e ações de monitoramento e avaliação (BRASIL,
2006b).

Dentre as ações na rede básica de saúde e na comunidade, encontram-se: mapear e apoiar as
existentes ações de práticas corporais e atividade física e implantação destas nos serviços que
ainda não as realizam; propiciar práticas corporais e atividade física como caminhadas,
prescrição de exercícios, práticas lúdicas, esportivas e de lazer para toda a comunidade;
promover educação permanente para os trabalhadores de saúde em conteúdos de promoção à
saúde e práticas corporais e atividade física, incluindo a avaliação; promover a inclusão de
pessoas com deficiências nos projetos de práticas corporais e atividade física (BRASIL,
2006b).

Ainda dentre as ações da atenção básica, pactuar com os gestores do SUS e outros setores nas
três esferas de gestão de ações voltadas às melhorias ambientais para facilitar a adesão da
população à atividade física; constituir mecanismos de sustentabilidade e continuidade das
ações do “Pratique Saúde no SUS” e incentivar articulações intersetoriais para a melhoria das
condições dos espaços públicos para a realização de práticas corporais e atividade física
(BRASIL, 2006b).

As ações de aconselhamento/divulgação consistem em: organizar os serviços de saúde com o
objetivo de inserir o aconselhamento sobre a importância dos estilos de vida saudáveis e
desenvolver campanhas de divulgação sobre a temática (BRASIL, 2006b).

No que se refere às ações intersetoriais e mobilização de parceiros, observam-se: mobilizar
recursos das três esferas de gestão para desenvolver ações voltadas para estilos de vida
saudáveis; propiciar a troca de experiências entre municípios; reinserir as práticas corporais e
atividade física de forma regular nas escolas e universidades e articular parcerias para
estimular práticas corporais e atividade física no ambiente de trabalho (BRASIL, 2006b).
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Enfim, as ações de monitoramento e avaliação: realizar estudos e estruturar metodologias para
identificar evidências sobre a efetividade de estratégias de práticas corporais e atividade física
no controle e na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis; articular com instituições
de ensino e pesquisa o monitoramento e avaliação das ações; e apoiar a Pesquisa de Saúde dos
Escolares (SVS/MS) para uso das informações no monitoramento de práticas corporais e
atividade física de adolescentes (BRASIL, 2006b).

2.4.1.1 Plano Nacional de Atividade Física

Em 2008, houve o lançamento do Plano Nacional de Atividade Física (“MAIS SAÚDE”)
(BRASIL, 2008c), organizado em cinco ações principais: (a) aumentar a capacidade do
Ministério da Saúde de liderar as estratégias de promoção da saúde no âmbito das práticas
corporais e atividade física no país; (b) disseminar junto à população o tema de atividade física
(campanhas de mídia e de adesão da população, mobilização das capitais e rede nacional de
projetos de práticas corporais e atividade física no Dia Mundial da atividade Física e Dia
Mundial da Saúde, ações de educação em saúde); (c) estimular projetos de atividade física nos
municípios, na atenção básica, nas escolas e no trabalho; (d) estabelecer parcerias para
construção de intervenções sobre o espaço urbano; (e) monitorar e avaliar as ações.

Serão apresentadas algumas das estratégias por área de ação, selecionadas no Plano Nacional,
considerando a maior relação com o contexto municipal, cenário deste estudo (BRASIL,
2008c).

Para aumentar a capacidade do MS de liderar a estratégia de promoção da saúde no âmbito
das práticas corporais e atividade física no país, destacaram-se as seguintes estratégias:
articular com o Conass e o Conasems – Comissão Intergestores Tripartite (CIT) - para ampliar
a discussão sobre a adesão dos municípios ao Pacto pela Saúde/Pacto pela Vida/Promoção da
Saúde; incentivar a construção de colegiados regionais formados pelas secretarias de saúde,
infraestrutura, educação, esporte, lazer e cultura para apoiar e instrumentalizar os municípios
para a implantação do programa de práticas corporais e atividade física (BRASIL, 2008c).
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No que diz respeito à disseminação junto à população do tema das práticas corporais e
atividade física, destacam-se as estratégias: divulgar nacionalmente experiências de sucesso
no âmbito das práticas corporais e atividade física; promover mobilização nacional nos dias 6
e 7 de abril em comemoração pelo Dia Mundial da Atividade Física e Dia Mundial da Saúde,
incentivando municípios e estados; fomentar o repasse de informações referentes às
iniciativas realizadas nos dias 6 e 7 de abril nos estados e municípios junto ao Conasems e ao
Conass; articular com o Conasems e o Conass para garantir a mobilização de estados e
municípios (BRASIL, 2008c).

Quanto a estimular projetos de atividade física nos municípios, na atenção básica, nas escolas
e no trabalho, evidenciam-se as seguintes estratégias (BRASIL, 2008c):

•

Estimular a realização de maratonas e campeonatos;

•

Estimular a implementação de políticas que favoreçam o uso de ruas e/ou avenidas
para a prática de atividade física e do lazer nos finais de semana e feriados;

•

Estimular a produção de material educativo;

•

Estimular, no Plano Diretor das Cidades, projetos de reestruturação urbana para
favorecimento de espaços para a prática de atividade física (ex: ciclovia);

•

Fortalecer e divulgar o uso do transporte público para idosos;

•

Estimular projetos que favoreçam o uso do transporte urbano no deslocamento para o
trabalho;

•

Promover junto a ONGs a construção de rede comunitária para a promoção da saúde,
incluindo escolas, grupos comunitários e unidades básicas de saúde;

•

Financiar projetos de práticas corporais e atividade física;

•

Articular junto aos Ministérios da Educação, Cultura, Esporte e Cidades a construção
de diretrizes para subsidiar a implantação local de ações que favoreçam a vivência de
práticas corporais e atividade física pela população;

•

Fortalecer os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

•

Implementar práticas corporais e atividade física nos grupos formados na ESF/UBS;

•

Estimular projetos de práticas integrativas (ex: lian gong, tai chi chuan, ioga, dança
circular sagrada);

•

Promover o acesso das pessoas com deficiências às práticas corporais e atividade física;
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•

Construir material instrutivo para orientar os profissionais da atenção básica sobre
práticas corporais e atividade física;

•

Instrumentalizar estados e municípios para capacitar profissionais nesta área temática;

•

Articular com o Conass e o Conasems para discutir possibilidades de divulgação e
fortalecimento da PC/AF na atenção básica;

•

Fomentar a articulação entre projetos de práticas corporais e atividade física e os
núcleos de prevenção da violência e promoção da saúde nos estados e municípios.

•

Fortalecer o Programa de Saúde nas Escolas (PSE);

•

Realizar a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (Pense);

•

Sugerir a inclusão de garantia de espaços que favoreçam as práticas corporais e
atividade física como critério para o financiamento da construção de novas escolas;

•

Ampliar a promoção da atividade física no Projeto Escola Aberta;

•

Incrementar o conteúdo transversal da saúde nos Parâmetros do Currículo Nacional
com a promoção da saúde;

•

Articular junto ao Ministério do Esporte a difusão de conhecimentos sistematizados
pela área de promoção da saúde na política de esporte e lazer;

•

Articular junto ao Ministério da Educação a promoção do recreio ativo nas escolas;

•

Propor a criação de comitês intersetoriais de atividade física - secretarias de saúde,
esporte e infraestrutura - vinculados às secretarias estaduais e municipais de educação;

•

Participar de eventos que reúnam trabalhadores do setor da educação e/ou saúde para
sensibilização e mobilização acerca da promoção da saúde nas escolas;

•

Sugerir a construção ou definição de espaços que favoreçam a prática do lazer e de
atividade física nas empresas estatais e hospitais;

•

Construir cartilha com o tema práticas corporais e atividade física na saúde do trabalhador;

•

Sensibilizar sobre a importância da atividade física no ambiente de trabalho;

•

Sugerir às empresas parcerias público-privadas para investimentos na requalificação e
manutenção dos Centros Sociais Urbanos.

Analisando as propostas sobre o estímulo a projetos municipais de atividade física, contidas no
plano nacional, nota-se que muitas delas, para se tornarem viáveis, devem ser gerenciadas pela
esfera municipal de governo. E ainda, considera-se que para efetivá-las são necessárias
diversas estratégias, incluindo ações intra e intersetoriais, a estruturação de uma rede de
parcerias, além do despertar para a cidadania e participação social.
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Relativamente às ações de construção de intervenções sobre o espaço urbano, com o objetivo
de reduzir as barreiras para a prática do lazer e atividade física, as estratégias propostas
realçadas são: articular com os Ministérios das Cidades, Educação, Esporte e Defesa a
construção e implantação do Plano Nacional de Transporte Ativo e Saudável; articular com o
Banco Nacional do Desenvolvimento (Bndes) e Ministério das Cidades recursos para
implementação do Programa Nacional de Calçadas Saudáveis e construção ou reativação de
ciclovias, parques, praças e pistas de caminhadas; sugerir no Plano Diretor das Cidades a
previsão de estruturas que garantam organização e segurança na guarda de equipamentos
particulares como, por exemplo, de bicicletários (BRASIL, 2008c).

Por fim, a última das cinco ações do Plano Nacional da Atividade Física, que trata do
monitoramento e avaliação das ações, contempla dentre suas estratégias a realização de
pesquisas e divulgação das informações sobre o perfil da mortalidade da população por
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como, por exemplo, o Vigitel (inquérito
telefônico); a Pense (saúde do escolar) e PNAD (pesquisa domiciliar); articular e divulgar
projetos de promoção da saúde desenvolvidos e/ou subsidiados por núcleos de pesquisa das
universidades; estimular estados e municípios a realizarem avaliação de programas de PC/AF
implantados; capacitar técnicos estaduais e municipais responsáveis pela coordenação de
projetos em avaliação de programas de PC/AF; estabelecer parcerias ou termos de cooperação
técnica com as universidades para avaliação de programas e PC/AF; avaliar e divulgar os
resultados das avaliações de experiências exitosas e construir e atualizar o perfil dos entes
federados que compõem a Rede Nacional de Projetos de PC/AF financiados pelo MS, com o
objetivo de acompanhar, avaliar e definir novas formas de investimento (BRASIL, 2008c).

Na próxima seção serão tratados aspectos da implantação da PNPS no estado da Bahia, com
destaque para as ações de incentivo à atividade física. As informações apresentadas foram
elaboradas com base nas pesquisas bibliográfica, documental e de campo, e permitiram
revelar diversas características das ações em desenvolvimento nos municípios baianos.
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3 A POLÍTICA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NO ESTADO DA BAHIA:
ênfase nas práticas corporais e atividade física

Neste capítulo, pretende-se descrever a implementação da PNPS no estado da Bahia, com
ênfase nas práticas corporais e atividade física, conforme sua evolução temporal, à luz de
referencial teórico-metodológico construído por Sônia Draibe (2001).

3.1 RETROSPECTIVA METODOLÓGICA

Com vistas a alcançar o objetivo principal desse trabalho, o de elaborar uma proposta
metodológica para monitoramento e avaliação das ações de incentivo às práticas corporais e
atividade física, foi fundamental conhecer aspectos do processo de implementação da PNPS
no estado da Bahia. Para tanto, realizou-se pesquisa documental e bibliográfica, bem como
pesquisa de campo.

A primeira foi feita com base em documentos oficiais, como a própria portaria que define e
detalha a PNPS (2006a, 2006b); os editais e portarias, que tratam dos processos seletivos para
financiamento da política; os projetos/planos de ação de parte dos municípios envolvidos com
a referida política, além de relatórios do grupo gestor da esfera de governo federal. Destaca-se
que os projetos e planos de ação analisados foram os encaminhados pelos municípios que
participaram da pesquisa de campo.

A pesquisa bibliográfica contemplou principalmente artigos publicados por profissionais que
participaram de sua formulação e/ou implementação e tratou, inclusive, dos avanços e
desafios da implementação da PNPS. Também se utilizaram os anais do I Seminário sobre a
Política Nacional de Promoção da Saúde.

A pesquisa de campo foi realizada por meio da aplicação de questionários com os
responsáveis pela condução das ações de promoção da saúde nos municípios, em encontro
técnico promovido pela Secretaria do Estado da Bahia e coordenado pela equipe de vigilância
epidemiológica das doenças e agravos não transmissíveis (DANT), no dia 09 de novembro de
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2009. Para esse encontro foram convidados representantes de todos os municípios
contemplados por financiamento específico da PNPS, além de outros interessados em
implantar estas ações, totalizando 42 municípios convidados. No gráfico 1 pode se observar o
percentual de questionário analisado, excluído e não preenchido.

Questionário

17%
13%

excluídos
não preencheram
analisados

70%

Gráfico 1 – Questionário – (técnica de pesquisa de campo utilizada)
Fonte: Pesquisa de Campo (2009)

Compareceram ao evento representantes de 24 municípios, dos quais 3 não preencheram o
questionário proposto, devido à ausência temporária do responsável pelas ações e, dentre os
21 municípios que responderam, 4 foram excluídos; 3 por tratarem de projetos relacionados à
violência e 1 por pertencer a um município que estava começando as atividades por iniciativa
própria, sem nenhum tipo de financiamento pela PNPS. Desse modo, o total de questionário
para análise foi 17.

Visualiza-se, no gráfico 2 da página seguinte, a composição das funções dos informantes,
participantes da pesquisa em foco, assim discriminada: 3 coordenadores da atenção básica; 3
coordenadores de vigilância epidemiológica; 1 coordenador de ambas as áreas; e 2 diretores de
vigilância à saúde; 1 técnico da vigilância epidemiológica; 1 coordenador de avaliação e
planejamento; 1 coordenador do projeto exclusivamente; 2 profissionais de educação física; 2
fisioterapeutas; e 1 representante de universidade. Esse último encontra-se como representante
do projeto municipal devido ao estabelecimento de convênio entre a universidade e a secretaria
municipal de saúde.
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Informantes
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2,5
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coordenador da atenção básica

coordenador da vigilância epidemiológica

profissional de educação física

fisioterapeuta

representante da universidade

técnico da vigilância epidemiológica

coordenador de AB e VE

coordenador de avaliação e planejamento

coordenador do projeto

3,5

Gráfico 2 – Funções dos Informantes (Respondentes)
Fonte: Pesquisa de Campo (2009)

Observa-se que a maioria dos profissionais está relacionada à vigilância epidemiológica e/ou à
atenção básica, a qual revela coerência com o esperado. No entanto, não é tão comum o
envolvimento de um profissional da área de avaliação e planejamento, bem como do
representante da universidade, na condição de responsáveis pelas ações de promoção da saúde
no município. Destaca-se, ainda, a situação de exclusividade de um dos profissionais, na
função de coordenador do projeto, sugerindo grande dedicação e a relevância dessa atividade
para o município. Essa seria a condição ideal, principalmente para municípios de grande porte
populacional. Ressalta-se que os profissionais que assinalaram sua função conforme graduação
são, comumente, contratados para trabalhar como responsáveis pelo projeto, além de
desenvolverem as funções específicas da sua formação.

Os profissionais descritos responderam a questões relacionadas à tomada de decisão e
operacionalização das ações, como a motivação para implantação das ações de incentivo à
atividade física em seus respectivos municípios, o tempo de implantação, as dificuldades
encontradas, tanto para implantação quanto para a manutenção das ações, as estratégias
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utilizadas para o enfrentamento dessas dificuldades, bem como questões relacionadas à
avaliação da implantação e implementação das ações.

Os projetos e planos de ação utilizados na pesquisa documental foram solicitados no mesmo
evento em que se concretizou a pesquisa de campo. A intenção era trabalhar com questionários
e projetos/planos dos municípios respectivos, porém, dentre os 17 municípios que responderam
ao questionário, apenas 11 atenderam à solicitação. Então, as análises foram baseadas nos 17
questionários e nos 11 projetos/planos de ação. Para garantir a confidencialidade das
informações, os municípios foram designados por números de 1 a 17. No quadro abaixo se
verifica a situação de cada município que participou da pesquisa de campo, em relação aos
processos de financiamento federal, conforme o ano.

Processos seletivos e municípios participantes da pesquisa de campo
Processo seletivo
Edital nº 2, de 1 de setembro de 2006
Edital nº 2 de 16 de setembro de 2007
Portaria nº 79, de 23 de setembro de 2008
Portaria nº 139, de 11 de agosto de 2009

Municípios contemplados (representados por
números)
6, 8, 9, 12 e 17
6, 7, 11, 13 e 16
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15,16 e 17
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16

Quadro 1- Caracterização do financiamento dos projetos/planos de ação dentre os
municípios que participaram da pesquisa de campo.
Fonte: Editais e Portarias (BRASIL 2007a; 2007c; 2008b; 2009b)

Considera-se que a sistematização das informações produzidas foi capaz de elucidar aspectos
da implementação da PNPS no estado da Bahia fundamentais para o alcance dos objetivos
desse estudo. À luz do referencial teórico-metodológico de Sônia Draibe (2001), dentre outros,
foram identificados aspectos do sistema gerencial e decisório1, dos processos de divulgação e
informação2, dos processos de seleção3, dos processos de capacitação4, dos processos de
monitoramento e avaliação internos5 e dos sistemas logísticos e operacionais6, com o objetivo
de subsidiar a elaboração de um plano de monitoramento e avaliação.

1

Refere-se à estrutura organizacional, a hierarquia, nível de centralização/descentralização, autonomia ou
dependência, características da gestão do tempo e capacidade de implementar decisões.
2
Meios de divulgação junto aos públicos internos e externos, bem como de informação qualificada entre agentes
implementadores e beneficiários.
3
Estão relacionados aos sistemas e critérios de seleção dos agentes implementadores ou beneficiários.
4
Relaciona-se com a capacitação dos implementadores para o cumprimento das tarefas necessárias à
implementação.
5
Trata da verificação da existência e utilização dos processos avaliativos para a melhoria da implementação e
efetividade.
6
Direciona-se para os parâmetros de suficiência dos recursos e de tempo.
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3.2 ANÁLISE DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA

3.2.1 Sistema gerencial e decisório
Nos anos 2006 e 2007, instaurou-se como estratégia de descentralização da PNPS a
publicação de editais de concorrência pública para a seleção de projetos, dos estados e/ou
municípios, relacionados às práticas corporais e atividade física e à prevenção da violência e
promoção da cultura da paz (MALTA; CASTRO, 2009), áreas consideradas prioritárias
pela política e para as quais houve maior concentração de esforços para a implantação de
ações. Admitindo-se a primeira como foco desse estudo, cabe explicitar que esse destaque na
condução da PNPS se justifica pela importância epidemiológica do sedentarismo no país
(MALTA et al., 2009)

Segundo informações do VIGITEL 2008 (BRASIL, 2009f) [inquérito telefônico que avalia
fatores de risco para doenças crônicas, dentre as populações das capitais de todos os estados
brasileiros e do distrito federal] - a frequência de adultos na condição de inatividade física7 foi
elevada em todas as cidades estudadas, variando entre 18,7% em Palmas e 32,3% em Natal.
Esse inquérito revelou também que a inatividade física tendeu a ser mais freqüente em
homens do que em mulheres.

Para melhor compreensão da implantação da PNPS no estado da Bahia é fundamental
esclarecer as relações hierárquicas estabelecidas relativas a outras esferas de gestão, federal e
municipal. Na esfera federal, responsável pela formulação e implantação da PNPS em todo o
país, verifica-se a Coordenação Geral de Vigilância das Doenças Não Transmissíveis
(CGDANT), situada no Departamento de Análises de Situação de Saúde (DASIS), ambos da
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). Essa coordenação se relaciona com as secretarias
estaduais e municipais, que também se relacionam entre si.

Na Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a Subcoordenação de Doenças e Agravos
Não Transmissíveis (DANT) é subordinada à Coordenação de Planejamento, Avaliação e

7

Indivíduos que não praticam qualquer atividade física no lazer, não realizam esforços físicos intensos no
trabalho, não se deslocam para o trabalho a pé ou de bicicleta e não são responsáveis pela limpeza pesada de suas
casas.
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Monitoramento das Ações Descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (Coplam), da
Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep), que integra a Superintendência de Vigilância
e Proteção da Saúde (Suvisa). A subcoordenação é responsável por acompanhar e apoiar as
ações de promoção da saúde nos municípios e para tanto conta com o auxílio das Diretorias
Regionais de Saúde (Dires), unidades administrativas da Sesab, distribuídas em trinta e uma
regiões do território estadual. Além disso, a equipe estadual estabelece contato direto com os
municípios principalmente com a equipe de vigilância epidemiológica, mas ressalta-se a
participação da atenção básica, principal executora das ações. Para melhor visualização dessas
relações foi elaborado o fluxograma que segue.

Gestão da Política Nacional de Promoção da Saúde no estado da Bahia
Ministério da Saúde
SVS

DASIS

CGDANT

CGIAE

SES
(SESAB)

SMS

SUVISA

Vigilância
Epidemiológica

DIVEP

Atenção Básica

COPLAM

Sub-coordenação de
DANT

DIRES

Figura 1. Fluxograma da Gestão da Política Nacional de Promoção da Saúde no estado
da Bahia.
Fonte: a autora.

As responsabilidades de cada esfera de gestão estão detalhadamente descritas no próprio texto
da PNPS, algumas são comuns às três esferas e outras específicas, dentre as quais se
destacaram (Quadro 2):
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Responsabilidades na Gestão da PNPS
Esfera

de

Responsabilidades

Gestão
Federal



promover a articulação com os estados para apoio à implantação e supervisão das ações;



pactuar e alocar recursos orçamentários e financeiros para a implementação desta Política;



desenvolver ações de acompanhamento e avaliação das ações de promoção da saúde para
instrumentalização de processos de gestão;



estabelecer instrumentos e indicadores para o acompanhamento e avaliação do impacto da
implantação/implementação da Política;



articular para inserção nos sistemas de informação existentes a inserção de ações voltadas
para a promoção da saúde no âmbito do SUS e



divulgar sistematicamente os resultados do processo avaliativo das ações de promoção da
saúde.

Estadual



criar uma referência e/ou grupos matriciais responsáveis pelo planejamento, articulação e
monitoramento e avaliação das ações de promoção da saúde nas secretarias estaduais de
saúde;



manter articulação com municípios para apoio à implantação e supervisão das ações de
promoção da saúde;



desenvolver ações de acompanhamento e avaliação das ações de promoção da saúde para
instrumentalização de processos de gestão;



adotar o processo de avaliação como parte do planejamento e implementação das
iniciativas de promoção da saúde, garantindo tecnologias adequadas;



estabelecer instrumentos e indicadores para o acompanhamento e a avaliação do impacto
da implantação/implementação desta Política.

Municipal



participar efetivamente nas iniciativas dos gestores federal e estadual no que diz respeito à
execução das ações locais de promoção da saúde e à produção de dados e informações
fidedignas que qualifiquem a pesquisas nessa área;



propor instrumento de avaliação de desempenho, no âmbito municipal;



estabelecer mecanismos para a qualificação dos profissionais do sistema local de saúde
para desenvolver as ações de promoção da saúde;



realizar oficinas de capacitação, envolvendo equipes multiprofissionais, prioritariamente
as que atuam na atenção básica;



promover articulação intersetorial para a efetivação da Política de Promoção da Saúde;



enfatizar o planejamento participativo envolvendo todos os setores do governo municipal
e representantes da sociedade civil, no qual os determinantes e condicionantes da saúde
sejam instrumentos para formulação das ações de intervenção.

Quadro 2. Responsabilidades de cada esfera na gestão da PNPS
Fonte: Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2006b)

57

3.2.2 Processos de divulgação e informação

Em relação aos meios de divulgação e informação sobre os processos seletivos para
financiamento da implantação da Política Nacional de Promoção da Saúde, na ocasião do
primeiro processo seletivo de implementadores da política não houve participação alguma da
equipe da esfera de gestão estadual, ocorrendo apenas via publicação oficial. Foi realizado
pelo Ministério da Saúde, por meio do edital nº 2, de 11 de setembro de 2006, e teve como
objetivo selecionar Projetos de Incentivo à Vigilância e Prevenção de Doenças e Agravos Não
Transmissíveis, com ênfase em ações relacionadas à Estratégia Global (práticas corporais e
atividade física) em municípios, estados e distrito federal (BRASIL, 2006c).

Apenas nove (9) municípios baianos foram selecionados (BRASIL, 2007a), número avaliado
pela equipe estadual como muito pequeno e, diante da falta de recursos para financiar projetos
daquela natureza, definiu atuar mais diretamente com a divulgação dos futuros editais do
âmbito federal.

Em 2007, a equipe da esfera estadual divulgou o processo seletivo do Ministério da Saúde,
por meio de fax, para todas as Diretorias Regionais de Saúde, solicitando a transmissão para
seus respectivos municípios. Avaliou-se que o prazo entre a divulgação para os municípios e a
inscrição do projeto no edital fora curto, ainda assim, houve aumento do número de projetos
selecionados no estado para dezesseis (16) municípios (Quadro 6)(BRASIL, 2007c). O estado
também teve um projeto contemplado, o que colocou a equipe na chamada Rede Nacional de
Atividade Física e proporcionou o acesso necessário às informações em tempo hábil para
melhor desenvolver seus trabalhos.

No ano seguinte, a equipe estadual participou de videoconferências promovidas pela equipe
federal e intensificou a divulgação por meio de fax e e-mail para as Dires e também
diretamente para alguns municípios prioritários ou com vigilância de DANT implantados ou
em processo de implantação, o que resultou na aprovação de trinta e três (33) propostas de
ação no estado (Quadro 6) (BRASIL, 2008b), em sua maioria propostas relacionadas às
práticas corporais e atividade física.
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A estratégia de utilizar videoconferências para divulgar os processos de financiamento da
PNPS é utilizada todos os anos pela equipe do âmbito federal, o que permite a disseminação
de informações e o esclarecimento de dúvidas, tanto das equipes estaduais como das
municipais. Uma ressalva sobre essa alternativa de comunicação é que os convites para
participar desses encontros virtuais eram direcionados àqueles municípios que já participavam
da “rede de promoção da saúde”, não fomentando, de maneira direta, a inserção de novos
entes federados.

Em 2009, aproveitou-se um evento direcionado para todos os representantes das Diretorias
Regionais de Saúde para divulgar a Portaria nº 139, de 11 de agosto de 2009 (BRASIL, 2009
a) presencialmente. Foi realizada apresentação do texto completo, pelo recurso visual de
projeção de slides e foi entregue uma cópia impressa a todos os participantes, solicitando a
divulgação para os municípios e destacando a importância deste financiamento para o estado.
Também houve divulgação via internet para aqueles municípios reconhecidos por
desenvolverem ações na área.

A respeito da divulgação da temática nos estados e municípios, desde o ano de 2008 o
Ministério da Saúde vem mobilizando todo o país para comemorar o Dia Mundial de Saúde e
Atividade Física. Na primeira vez, o tema escolhido relacionava as práticas corporais e as
questões do meio ambiente, com o lema “Entre para time em que a saúde e o meio ambiente
jogam juntos” (BRASIL, 2009c). Na segunda edição, o tema foi “Atividade física: você e a
cidade”, com a proposta de incentivar atividades simples, que valorizem o brincar e
promovam o gasto energético sem aquisição de bens de consumo como equipamentos, roupas
ou outros acessórios.
Em 2010, a comemoração pelo Dia Mundial da Atividade Física foi proposta dentro do Dia
Mundial da Saúde, o que refletiu a proposição de integração de todos os eixos da PNPS para a
promoção da qualidade de vida na cidade. O tema geral proposto pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) foi “1000 Cidades 1000 Vidas - Matérias de Saúde Urbana”, mas no Brasil o
tema foi “Dia da Qualidade de Vida”.
As cidades ao redor do mundo foram convidadas a fechar suas ruas para tráfego e promover
atividades físicas e mentais para a saúde. A sugestão foi realizar atividades dotadas de
criatividade e prioridades de cada cidade; poderia ser uma ou várias atividades como, por
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exemplo, usar as ruas para o ciclismo, shows musicais, caminhadas, danças ou atividades que
se aplicassem aos contextos locais.
As experiências foram inscritas no site da OMS e as vencedoras apresentadas na Exposição
Mundial, em Xangai (China), no ano de 2010. Outra inovação na promoção da campanha era
que não apenas a secretaria municipal de saúde poderia participar diretamente, o cidadão
também poderia ter a iniciativa de mobilizar sua cidade para fechar as ruas, depois enviar um
vídeo para a OMS que poderia ser selecionado para participar de um evento internacional de
lançamento do Dia Mundial da Saúde, em 7 de abril de 2010.
Dentre as iniciativas do estado da Bahia para divulgar as propostas da PNPS e difundir
informações capazes de sustentar as suas proposições, pode-se apontar a realização de dois
eventos principais: I Seminário Estadual sobre Doenças e Agravos Não Transmissíveis e
Promoção da Saúde, em 2008 e o I Encontro da Rede Estadual de Promoção da Atividade
Física, em 2009. A seguir, serão detalhados os objetivos, participantes e produtos destes.
O I Seminário Estadual sobre Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde,
teve como objetivos: discutir a temática da vigilância e promoção da saúde, com ênfase na
Estratégia Global para Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde; aproximar a equipe
estadual(nível central) das Dires e municípios; promover a troca de experiências; divulgar a
existência dos processos seletivos federais e, principalmente, iniciar a discussão e posterior
construção de uma política estadual de promoção da saúde. Para atingir o último objetivo
foram realizadas duas oficinas, uma sobre alimentação saudável e outra sobre práticas
corporais e atividade física. As principais propostas estabelecidas na Oficina sobre Práticas
Corporais e Atividade Física podem ser observadas no Quadro 3.
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Propostas de ações
Ações estratégicas
Gestão Estadual e Municipal
Institucionalização da política de promoção a saúde no âmbito da gestão municipal e estadual
por meio da criação de uma comissão de promoção a saúde para realizar a transversalidade
por todas as secretarias de estado e município, incluindo a sociedade civil organizada;
Realização de concurso público para todos os cargos do setor saúde, evitando a precarização dos
serviços;
Garantir a educação permanente como parte do processo de trabalho dos profissionais e
gestores da saúde;
Garantir por meio do orçamento anual recursos para realização de ações de promoção da
atividade física e saúde;
Estabelecer parcerias com a rede privada para execução de ações de promoção da atividade
física, fortalecendo sua responsabilidade social e desenvolvimento regional.
Monitorar, controlar e avaliar os programas e recursos destinados a promoção da atividade física e
saúde.
Gestão Local: Atenção Básica
Formar agentes comunitários de esporte e lazer;
Capacitar profissionais da rede básica sobre os conteúdos da promoção da saúde e práticas
Corporais e atividade física;
Ampliar para a rede básica do setor saúde o estágio do estudante de educação física;
Mapear e apoiar as ações das práticas corporais e atividade física existentes nas áreas de
abrangência da rede básica e na estratégia de saúde da família;
Ofertar a prática corporal e atividade física nas áreas de abrangência da rede básica de saúde e
na estratégia de saúde da família voltada tanto para os grupos saudáveis como para os grupos
mais vulneráveis;
Estimular a participação de pessoas com deficiências/portadores de necessidades especiais
em projetos e práticas da cultura corporal;
Constituir mecanismos de sustentabilidade e continuidade para as ações do “PRATIQUE SAÚDE
NO SUS” (área física e equipamentos adequados, equipe capacitada, articulação com a rede de
atenção);
Pactuar nos três níveis da gestão ações voltadas para melhorias ambientais com o objetivo
de aumentar a oferta e os níveis populacionais de práticas corporais e atividade física;
Incentivar articulações intersetoriais para a melhoria das condições dos espaços públicos
(urbanização dos espaços, construção de ciclovias, quadras poliesportivas, praças, pistas
de caminhada, academias públicas, segurança adequada etc.).
Gestão Local: Trabalho
Realizar levantamento epidemiológico dos indicadores de saúde e fatores de risco;
Sensibilizar o servidor para a necessidade da preservação da sua saúde e qualidade de vida
por meio da educação e saúde;
Disponibilizar tempo para o desenvolvimento das práticas de atividades físicas;
Criar espaços específicos para a prática de atividade física no ambiente do trabalho;
Otimizar espaços existentes para a prática da atividade física e lazer;
Disponibilizar profissionais qualificados para a realização das atividades físicas propostas;
Realizar parcerias inter e intragovernamentais;
Identificar de potencialidades (parcerias com instituições privadas e públicas, ONGs etc.);
Avaliação contínua das ações desenvolvidas com avaliação dos resultados;
Regulamentação por meio de lei que garanta os direitos ao acesso, à prática e à manutenção da
atividade física como componente da promoção da saúde do trabalhador;

Quadro 3. Propostas de ações para elaboração de plano estadual de promoção da atividade física.
Fonte: DANT/DIVEP/SUVISA/SESAB (2008)

Além dos representantes da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep), nesse seminário
houve a participação de representantes da Diretoria de Vigilância Sanitária (Divisa), da
Diretoria de Atenção Básica (DAB), da Diretoria de Assistência Farmacêutica (Dasf), das
Diretorias Regionais de Saúde (Dires) - (1ª, 2ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª,
18ª, 19ª, 24ª, 25ª, 29ª, 31ª), do Centro de Referência Estadual para Assistência ao Diabetes e
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Endocrinologia (Cedeba), do Centro Estadual de Prevenção e Reabilitação de Deficiências
(Cepred), do Centro de Referência Estadual de Atenção ao Idoso (Creasi); das Voluntárias
Sociais, da Secretaria de Educação, da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), da
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e de algumas secretarias municipais.
O I Encontro da Rede Estadual de Promoção da Atividade Física, apesar do nome direcionado
para a atividade física, teve como convidados todos os municípios contemplados com
financiamento até aquele momento, incluindo aqueles com projeto na área de prevenção de
violências. Além desses, houve um município que solicitou a participação, pois realizava
projeto de promoção da atividade física e pretendia pleitear financiamento. Também foram
convidadas as Dires com municípios envolvidos.

Nesse evento, foram tratados temas como a vigilância de DANT e Promoção da Saúde, Saúde
nas Escolas, Alimentação e Saúde, Atividade Física e Saúde, Programa Estadual de Controle
do Tabagismo; foram apresentadas experiências municipais; foi realizado trabalho de grupo
para viabilizar o conhecimento dos projetos dos municípios pelas Dires e discutir sobre o
acompanhamento destes; foi apresentado o projeto de pesquisa desse estudo e solicitado o
preenchimento de questionários que terão as informações analisadas mais adiante.

3.2.3 Processos de seleção

O primeiro edital de financiamento de projetos estabelecia como requisitos para participação
no processo de seleção: dispor de experiência em curso de Vigilância e Prevenção de Doenças
e Agravos Não Transmissíveis e/ou Promoção de práticas corporais e atividade física
devidamente documentada; dispor de capacidade técnica e operacional para garantir a
sustentabilidade da iniciativa de estímulo de práticas corporais e atividade física; demonstrar a
capacidade de construção de parcerias intersetoriais (em especial com políticas públicas de
esporte, lazer, educação, organização do espaço público, transportes, dentre outras); e,
especialmente, para as unidades federadas que haviam recebido o recurso referente à Portaria
GM/MS n° 2.608, 28/12/2005(BRASIL, 2005d), o critério seria apresentar, além da descrição
do projeto, a descrição dos recursos gastos e/ou plano de ação para desembolso dos recursos
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repassados. Destaca-se ainda que cada Secretaria de Saúde poderia apresentar somente 01
(um) projeto.

Esse edital definia como deveria ser a estrutura do projeto, isto é, justificativa, contendo
análise de situação de saúde da população; recursos; plano de ação; informação sobre
parcerias; aspectos que garantissem a sustentabilidade do projeto; indicação do processo de
acompanhamento e avaliação, bem como o cronograma de execução do projeto. Determinava
também a forma de seleção e divulgação dos resultados, os critérios de avaliação e desempate;
os resultados esperados e a maneira de acompanhamento dos projetos pelo Ministério da
Saúde.

Dentre os critérios de avaliação, observam-se clareza dos objetivos, análise de situação de
saúde que justifique a intervenção, demonstração da existência de parcerias, indicação da
estratégia de acompanhamento e avaliação. Para o caso de empate, teriam prioridade as
unidades federadas que demonstrassem que o projeto estava implantado; no caso de ter sido
contemplada com recursos financeiros da Portaria GM/MS n° 2.608, 28/12/2005(BRASIL,
2005d), seriam privilegiadas as unidades federadas que demonstrassem desembolso de
recursos; também como critério de desempate seriam observados projetos que contemplassem
parcerias intersetoriais e sustentabilidade da ação e aqueles oriundos de municípios de menor
porte.

Nesse edital encontram-se explicitados os resultados esperados na ocasião como, por
exemplo, a sensibilização dos trabalhadores, gestores do SUS e das políticas públicas de
outros setores quanto à importância das estratégias de promoção da saúde e prevenção e
controle de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis; discussão da
determinação social do processo saúde-adoecimento fortalecida; debate acerca da PNPS
ampliado; ações de implementação da Vigilância e Prevenção de Doenças e Agravos Não
Transmissíveis (DANT) implementadas, ação específica da PNPS quanto às práticas corporais
e atividade física implementada e/ou fortalecida; população sensibilizada e/ou mobilizada
quanto à importância da redução do sedentarismo e morbimortalidade por doenças crônicas
não transmissíveis reduzida nas Unidades Federadas que desenvolvem projetos.
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Ainda sobre o edital de 2006, é relevante comentar o quesito acompanhamento dos projetos,
que previa o envio de relatórios da execução dos projetos após dez meses da transferência dos
recursos.

Em 2007, o edital n°. 2, de 16 de setembro de 2007 (BRASIL, 2007b), teve como objetivo
selecionar projetos de incentivo à vigilância e prevenção de Doenças e Agravos Não
Transmissíveis (DANT), com ênfase em ações relacionadas às práticas corporais e atividade
física em municípios, estados e distrito federal. A partir desse objetivo se observa a primeira
modificação em relação ao edital anterior, pois houve a supressão da ênfase na Estratégia
Global e direcionamento imediato para práticas corporais e atividade física.

Dentre as mudanças observadas, citam-se: a introdução de processo de triagem dos projetos a
ser realizado pela equipe de vigilância de DANT, no MS, com o objetivo de verificar o
preenchimento correto dos documentos e informações solicitados; modificações nos critérios
de avaliação e desempate (foi estabelecida a avaliação geral do projeto, com objetivo de
verificar a conformidade com a estrutura solicitada pelo edital, objetividade e clareza da
proposta de intervenção apresentada, a identificação do território e da população alvo e a
identificação do proponente e dos responsáveis pela execução do projeto); introdução do
quesito resultados esperados - será avaliada a coerência entre os resultados esperados e os
objetivos e plano de ação propostos; e subtração dos quesitos “ter parcerias demonstradas” e
“projeto já implantado”.

Destaca-se que nesse edital há condicionalidade dirigida aos municípios contemplados no
edital anterior, de apresentar novos projetos, bem como da planilha de execução orçamentária
comprobatória dos gastos realizados. No estado da Bahia, essa primeira exigência criou
dúvidas e incertezas entre os profissionais sobre a necessidade de nova proposta de trabalho
ou se o conceito de projeto novo estaria relacionado com a atualização do primeiro projeto,
por não parecer muito coerente não dar continuidade, principalmente reconhecendo a
importância dada ao critério sustentabilidade do projeto na ocasião da primeira seleção.

Porém, é possível supor que não havia a ideia de manutenção do financiamento para os
municípios e/ou estados, visto que dentre os critérios de desempate havia preferência para
estados, distrito federal e municípios que não foram financiados pelo Edital nº 2, de 11 de
setembro de 2006 (BRASIL, 2006c). Essa constatação sugere que nesse momento o foco
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principal era a expansão do número de entes federados e não a manutenção das ações em
andamento.
Em 2008, o formato do processo de seleção da política estudada foi modificado. Em vez de
editais distintos para duas das áreas prioritárias, foi instituída uma portaria (Portaria GM/MS
nº 79, de 23 de setembro de 2008), que estabelecia o mecanismo de repasse financeiro para
incentivo à implementação e fortalecimento das ações específicas da PNPS, com ênfase na
integração das ações de Vigilância, Promoção e Prevenção de DANT com a Estratégia de
Saúde da Família (BRASIL, 2008a).
Em vez de solicitar projetos por área específica, a portaria se referia a propostas/planos de
ação. A ênfase deixou de ser direcionada para determinadas áreas de ação e se ampliou para
toda a PNPS; além disto, propôs a integração da Vigilância com a Atenção Básica. Este
último fato pode ser considerado fundamental para o avanço da política porque, apesar do
recurso ser repassado pelo então chamado Teto Financeiro de Vigilância à Saúde, a execução
dos projetos ocorre, predominantemente, nos espaços comunitários, escolas e/ou nas áreas de
abrangência das equipes de saúde da família. O acompanhamento das ações pela equipe
parece ser fator favorável à manutenção dos projetos e à sua qualificação.
A partir de então, houve também uma iniciativa relevante para a qualificação das propostas de
ação, a disponibilização do Manual de Orientação para Formulação de Propostas de Ações
(BRASIL, 2008d), preparado pela equipe do Ministério da Saúde para auxiliar estados e
municípios na construção de seus planos. De acordo com esse documento, os municípios,
estados e distrito federal deveriam considerar para a elaboração de suas propostas: as
necessidades em saúde e o perfil de morbimortalidade local, utilizando para isso tanto os
Sistemas de Informação em Saúde do SUS quanto informações de outros setores e também de
sua população; a avaliação da capacidade instalada; priorização de estratégias intersetoriais,
principalmente com o envolvimento dos setores da educação, esportes, lazer, cultura e
planejamento urbano; coerência com os respectivos Planos de Saúde; adequação aos
indicadores assumidos no Pacto pela Saúde e na Programação das Ações de Vigilância em
Saúde; necessidade de apresentar a proposta de ação à Comissão Intergestores Bipartite (CIB)
e priorizar a participação do Conselho de Saúde na elaboração, execução, acompanhamento e
avaliação da proposta de ação (BRASIL, 2008d).
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A obrigatoriedade de apresentar à CIB foi avaliada pela equipe estadual como um fator
positivo, por facilitar o acesso com maior agilidade ao conteúdo das propostas, já que por
meio de acordo informal, todas que chegavam eram reproduzidas e encaminhadas à vigilância
epidemiológica para acompanhamento. Antes do estabelecimento dessa exigência havia uma
dificuldade de acesso aos projetos, os quais não eram repassados pela equipe do Ministério da
Saúde, ficando a cargo do estado solicitá-los aos municípios, que muitas vezes não atendiam à
solicitação.
Ressalta-se também que os critérios de elegibilidade estabelecidos pela Portaria n°. 79, de 23
de setembro de 2008, denotam cuidado no sentido de manter o financiamento de maneira a
permitir a continuidade das ações privilegiando entes federados que:
I - Integrem a Rede Nacional de Promoção das Práticas Corporais e Atividade
Física, financiada pelos Editais nº 2/SVS, de 11 de setembro de 2006 e nº. 2/SVS, de
14 de setembro de 2007, ou II - Integrem a Rede Nacional de Núcleos de Prevenção
das Violências e Promoção da Saúde, financiada por meio dos Editais nº 3, de 11 de
setembro de 2006 e nº. 1, de 14 de setembro de 2007, bem como as Portarias nº.
1.356 de 23 de junho de 2006 e nº 1.384 de 12 de junho de 2007, referentes ao
financiamento aos entes Federados participantes da Vigilância de Violências e
Acidentes (VIVA); ou III - Integrem a lista de prioritários para ampliar a Rede
Nacional de Núcleos de Prevenção de Violências e Promoção da Saúde nos estados,
municípios e Distrito Federal; ou IV - As 27 (vinte e sete) Secretarias Estaduais de
Saúde que apresentem a Proposta de Ação coerente com o objeto dessa portaria; ou
V - As Secretarias Municipais de Saúde não contempladas nos critérios I, II e III,
que tenham em curso ações de promoção da saúde, conforme as prioridades da
PNPS integradas com a Atenção Básica/Estratégia de Saúde da Família e Vigilância
em Saúde (BRASIL, 2008a, p. 47).

No ano seguinte, a Portaria nº 139, de 11 de agosto de 2009, inovou ao dividir os entes
federados em duas categorias: elegíveis para validação e elegíveis para avaliação. Os
primeiros seriam aqueles que receberam algum dos financiamentos listados anteriormente e os
elegíveis para a avaliação seriam todos os entes federados que concorreriam pela primeira vez
(BRASIL, 2009a).

Esse procedimento ilustra a tendência observada, empiricamente, ao longo desses últimos
anos, de que o Ministério da Saúde garante recursos para os municípios e estados com ações
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em curso, municípios que concorreram na categoria validação e amplia a cada ano o
financiamento ao agregar novos entes federados que concorreram para avaliação.

Nessa portaria, solicitou-se pela primeira vez a aprovação dos projetos nos conselhos de saúde
e a incorporação nos planos de saúde, ambos municipais. Porém, diferentemente da portaria
anterior não obriga a submeter à CIB, o que reforça a autonomia do município, porém
distancia o estado.

O Manual de Orientação para Formulação de Propostas de Ações, desse ano, incluiu
esclarecimentos sobre validação e avaliação e sobre os recursos financeiros, que pode ser
considerado o aspecto de maior dificuldade para a compreensão pelos entes federados, devido
a pouca vivência dos profissionais de saúde com as questões de financiamento (BRASIL,
2009g).

As duas edições do manual sugerem a utilização do modelo lógico, o que se justifica pela
compreensão de que a disposição das informações nesse formato permite perceber com maior
agilidade os recursos necessários para operacionalização da proposta, a viabilidade dos
objetivos colocados; as atividades que integram a proposta, as mudanças ou resultados
esperados, a sequência de passos que conduzem aos efeitos da proposta e as relações que eles
estabelecem, e a partir daí, serem formuladas perguntas avaliativas que podem e devem ser
feitas para saber dos sucessos e dificuldades (BRASIL, 2008d; 2009g).

A portaria 184, de 24 de junho de 2010, estabeleceu o mecanismo de repasse financeiro do
Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde estaduais, municipais e do distrito federal,
visando a promover a continuidade de propostas de ações apresentadas pelos entes que
compõem a Rede Nacional de Promoção da Saúde financiada nos editais e portarias anteriores,
e para municípios prioritários para ampliação da Rede Nacional de Núcleos de Prevenção de
Violências e Promoção da Saúde (BRASIL, 2010a).

De acordo com essas condicionalidades, 82 municípios baianos foram considerados aptos ao
financiamento, aqueles listados no Quadro 4 - que apresenta os municípios por processo
seletivo - acrescentando-se apenas o município de Coração de Maria, que não foi incluído,
pois nesse quadro não foram considerados os municípios com projetos exclusivamente
voltados para os Núcleos de Prevenção de Violências e Promoção da Saúde (BRASIL, 2010a).
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Chama a atenção que o município Nilo Peçanha deveria ter sido validado, por fazer parte da
rede, porém, foi enquadrado como aprovado, segundo resultado publicado.
Municípios contemplados nos processos seletivos da PNPS
Processo seletivo

Municípios contemplados

Edital n° 2, de 11 de
setembro de 2006

Anguera, Boninal, Camamu, Curaçá, Dias D’Ávila, Salvador, Santo
Antônio de Jesus, São Félix e Vitória da Conquista.

Edital n° 2 de 16 de
setembro de 2007

Amargosa, Barro Alto, Cairu, Cruz das Almas, Eunapólis, Feira de
Santana, Ilhéus, Ipirá, Inhambupe, Itabuna, Juazeiro, Porto Seguro,
Salvador, Santa Rita de Cássia, Santo Antônio de Jesus e São Félix.

Portaria 79, de 23 de
setembro de 2008

Alagoinhas, Arataca, Boninal, Barreiras, Barro Alto, Boa Vista do Tupim, Camaçari,
Cairu, Cruz das Almas, Curaçá, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus,
Ipirá, Itabuna, Itaetê, Itamaraju, Ituberá, Jequié, Juazeiro, Nilo
Peçanha, Nova Ibiá, Porto Seguro, Riachão do Jacuípe, Salvador,
Santa Rita de Cássia, Santo Antônio de Jesus, São Félix, Tanquinho, Teixeira de
Freitas, Ubaitaba e Valença.

Portaria nº 139, de 11 de Municípios validados
agosto de 2009
Amargosa, Anguera, Arataca, Barreiras, Barro Alto, Boa Vista do
Tupim, Cairu, Camaçari, Camamu, Cruz das Almas, Curaçá,
Eunapólis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Inhambupe, Ipirá,
Itabuna, Itamaraju, Ituberá, Jequié, Juazeiro, Porto Seguro, Prado; Riachão do
Jacuípe, Salvador, Santo Antônio de Jesus, São Félix, Simões Filho,
Tanquinho, Ubaitaba, Valença e Vitória da Conquista.
Municípios aprovados
Abaíra, Abaré, Amélia Rodrigues, Barra do Rocha, Cachoeira,
Campo Alegre de Lourdes, Capela do Alto Alegre, Esplanada, Gandu,
Governador Mangabeira, Iacu, Ibiassucê, Ibicaraí, Ibipeba, Ibirataia,
Iguaí, Itagiba, Itamari, Jacobina, Jaguaquara, Jaguaripe, Luís Eduardo
Magalhães, Maracás, Maragogipe, Mirangaba, Muritiba, Nazaré,
Nilo Peçanha, Palmeiras, Paulo Afonso, Pé de Serra, Planaltino, São
Gabriel, Serra Preta, Sobradinho, Teixeira de Freitas, Teolândia, Uibaí,
Varzedo, Wanderley.

Quadro 4. Municípios baianos selecionados pelo Ministério da Saúde para financiamento de ações de
promoção da saúde, 2006 a 2009.
Fonte: Editais e Portarias (BRASIL 2007a; 2007c; 2008b; 2009b)

Para o estado, houve a possibilidade de candidatar-se a uma entre duas modalidades de
financiamento; a primeira, como os municípios, com propostas dentro das áreas prioritárias da
PNPS, e a segunda, com valor diferenciado, para propostas de apoio ao planejamento,
acompanhamento e monitoramento das ações dos municípios. Essa modificação aponta para
uma reorganização importante, valorizando as funções do estado na assessoria aos municípios
(BRASIL, 2010a).

Pela primeira vez, as propostas foram encaminhadas via internet, com o uso de formulário
FormSUS/DataSUS. Nesse formulário, além da identificação e informações das propostas,
foram solicitadas informações sobre o financiamento de 2009. Para os municípios manteve-se
o dever de apresentar as propostas aos respectivos Conselhos de Saúde e para os estados
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estabeleceu-se a apresentação às respectivas Comissões Intergestores Bipartite (BRASIL,
2010a).

Assim como nos últimos dois anos, um manual foi disponibilizado para orientação sobre a
formulação de propostas de ações, bem como, especificamente esse ano, sobre o cadastro
dessas no FormSUS/DataSUS.

3.2.4 Processos de capacitação

Na esfera federal, no ano de 2007, foi criada uma linha orçamentária de Promoção da Saúde
(BRASIL, 2009e) e esforços foram empenhados para qualificação dos profissionais
envolvidos, tanto da esfera estadual quanto da municipal, mediante a realização de um curso
internacional de atualização em avaliação de programas de atividade física, em parceria com o
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)/Atlanta, que contemplou 103 gestores e
coordenadores de projetos financiados (BRASIL, 2009c). Representantes de parte dos
municípios baianos com projetos financiados no ano anterior participaram desse curso.

O investimento na qualificação dos profissionais envolvidos nas ações de promoção da saúde
continuou nos anos de 2008 e 2009, com a realização de novas turmas do Curso Internacional
de Avaliação de Programas de Atividade Física para 210 municípios da Rede Nacional de
Práticas Corporais e Atividade Física, em articulação com o CDC/Atlanta e a Universidade
Federal de Goiás (UFG) (BRASIL, 2009c), em cada ano. Nos dois anos, houve a participação
de representantes de municípios baianos e também do estado.

Em 2010, o Ministério da Saúde promoveu, em parceria com a Universidade de Brasília,
cursos de extensão em Promoção da Saúde para gestores do SUS, na modalidade de ensino à
distância (EaD). Foram oferecidas 500 vagas por turma, direcionadas aos trabalhadores da
área.

No âmbito municipal, a análise dos projetos/planos de ação municipais trabalhados neste
estudo evidenciou diferentes objetivos para capacitação dos profissionais, dois (2) municípios
referiram capacitação específica da área de atividade física, um (1) referiu sensibilização para
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acompanhamento do projeto, um (1) a realização de fóruns para discutir assuntos relativos às
ações em desenvolvimento, dois (2) sobre doenças crônicas não transmissíveis e desses, um
(1) a associou à atividade física e um (1) a métodos de análise epidemiológica. Ressalta-se
que, dentre os onze (11) projetos/planos analisados, cinco (5) não referiram capacitação
alguma.

3.2.5 Processos de monitoramento e avaliação internos

O Comitê Gestor da PNPS se fortaleceu, no ano 2007, com a inclusão de representantes da
Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), verificou
as contribuições de cada uma das áreas institucionais, correlacionando-as aos eixos
prioritários da política e estudou a possibilidade de incluir indicadores da promoção da saúde
no Pacto pela Vida em 2008 (MALTA; CASTRO, 2009).

Como resultado, houve a inclusão da prevalência de sedentarismo e tabagismo, como
indicadores principais, pactuados por estados e capitais e, como indicadores complementares,
os Núcleos de Prevenção das Violências e Promoção da Saúde, pactuados por 100% dos
estados e municípios prioritários, trazendo a PNPS para a agenda dos gestores dos diversos
níveis do SUS (MALTA; CASTRO, 2009).

As ações priorizadas pela PNPS foram incorporadas ao Programa de Aceleração do
Crescimento da Saúde (“MAIS SAÚDE”) no ano de 2008, com o objetivo de fortalecer o
processo de corresponsabilização e cogestão das metas da promoção da saúde, bem como
promover a integralidade. A partir do “MAIS SAÚDE”, a discussão sobre estratégias de
financiamento e identificação de recursos se intensificaram e constituem atualmente um dos
principais temas estudados pelo Comitê Gestor da PNPS (MALTA; CASTRO, 2009).

Grande avanço na gestão da PNPS ocorreu no ano de 2010, com a modificação e/ou
incorporação dos indicadores relacionados à promoção da saúde no Pacto pela Vida e
Programação das Ações de Vigilância à Saúde (PAVS). Os indicadores relacionados ao
sedentarismo, pactuados para o biênio 2008-2009, demonstraram baixa sensibilidade, então,
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para o biênio 2010-2011, dentre outras prioridades, foi estabelecido o monitoramento dos
projetos da Rede Nacional de Promoção da Saúde com os componentes de atividade física e
de controle do tabagismo implantados nos estados e municípios.

De acordo com a Programação das Ações de Vigilância em Saúde, realizada no mês de abril
deste ano, 60 municípios baianos se comprometeram em executar as ações de incentivo à
atividade física e estão distribuídos em todas as macrorregiões do estado, com concentração
maior nas macrorregiões leste (13), sul (13) e centro-leste (12), seguidas das macrorregiões
norte, centro-norte, oeste e sudoeste (4) e da macrorregião nordeste com (3) municípios.

A análise por microrregião indica que em seis delas não há município com proposta de ação
para promoção da atividade física. São elas: Brumado, Ibotirama, Ribeira do Pombal, Santa
Maria da Vitória, Senhor do Bonfim e Serrinha. A distribuição dos municípios com propostas
de incentivo à atividade física e saúde por microrregião pode ser vista no mapa (figura 2).

Municípios por microrregião
IRECÊ (D)
JACOBINA (D)
FEIRA DE SANTANA (D)

2

2

SEABRA (D)
ITABERABA (D)
SERRINHA (D)
BARREIRAS (D)

3

IBOTIRAMA (D)

1

SANTA MARIA DA VITÓRIA

4

3

7
2

3

4

PORTO SEGURO
TEIXEIRA DE FREITAS (D)

6

2
1

GUANAMBI (D)
ITAPETINGA (D)
VITÓRIA DA CONQUISTA (D)

6

5

BRUMADO (D)
VALENÇA

2

ITABUNA (D)

1

JEQUIÉ (D)

1
1

ILHÉUS (D)

1

PAULO AFONSO (D)
SENHOR DO BONFIM (D)

2

JUAZEIRO (D)
CAMAÇARI
SALVADOR (D)

1

CRUZ DAS ALMAS (D)
SANTO ANTÔNIO DE JESUS (D)
ALAGOINHAS (D)
RIBEIRA DO POMBAL

Figura 2 : Distribuição dos municípios com propostas de ação por microrregiões do estado
Fonte: PAVS (2010)
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Avaliação interna no âmbito municipal

No que se refere à avaliação interna no âmbito municipal, dentre os dezessete (17) municípios
que participaram da pesquisa de campo, cinco (5) afirmaram não realizar tipo algum de
avaliação das ações realizadas, nesse estudo. É o que revela o gráfico 3.

Realização de avaliação interna das ações

29%

realizam
avaliação
não realizam
71%

Gráfico 3 - Realização de avaliação das ações
Fonte: Pesquisa de Campo (2009)

Dentre os doze municípios que realizam avaliação interna, observou-se principalmente a
avaliação centrada nos usuários, isto é, na adesão e na satisfação do usuário, na avaliação
da saúde e melhora de qualidade de vida, bem como do número de internações no município.
Foram relatados como instrumentos de avaliação os relatórios de atividades, os inquéritos
domiciliares e as reuniões com gestores, com profissionais envolvidos, com os conselhos
municipais de saúde e até com as câmaras de vereadores.

Ao serem interrogados sobre os aspectos que devem ser considerados em uma avaliação, os
informantes/respondentes sugeriram diversas questões, de modo que, para melhor
visualização, foram excluídos aqueles referidos apenas uma vez. Os demais, após tabulação
dos dados, estão contemplados quantitativamente no gráfico 4.
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Sugestão de critérios para avaliação
INTERSETORIALIDADE

2

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

2

APOIO DA GESTÃO MUNICIPAL

2

CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES

2

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS

3

ENVOLVIMENTO/MOTIVAÇÃO DAS
EQUIPES

4

LOCAL/ESTRUTURA FÍSICA/
ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS
PÚBLICOS

5

SATISFAÇÃO/BENEFÍCIOS PARA OS
USUÁRIOS

6

NÚMERO DE USUÁRIOS/ADESÃO

6

0

1

2

3

4

5

6

7

Gráfico 4 - Sugestão de critérios para avaliação.
Fonte: Pesquisa de Campo (2009)

Pode-se observar, a partir do gráfico antecedente, indicação significativa para avaliar as
questões relativas aos usuários - satisfação e/ou benefícios verificados, e a adesão desses.
Percebeu-se, logo em seguida, a valorização do local para as atividades - se é próprio ou se
houve adequação de espaços públicos. Prosseguindo-se a ordem decrescente, verifica-se a
preocupação com os aspectos relativos aos profissionais de saúde (tanto pela ótica da
motivação quanto sob o prisma da contratação para composição de equipe multidisciplinar).
Os quesitos gestão das ações, apoio do gestor, continuidade das ações e a
intersetorialidade foram critérios avaliativos, em uma mesma escala de valor, que devem
fazer parte da avaliação, na percepção dos respondentes.

Além do exposto, dentre as sugestões que não aparecem no gráfico, tem-se: avaliação dos
indicadores de saúde e do impacto na redução das DANT; verificação da estrutura dos planos
de ação; alcance dos objetivos; formas de monitoramento e avaliação local; adequação dos
recursos; e a construção de rede local.

Nos projetos e planos de ação percebe-se grande diversidade de alternativas para
monitoramento e avaliação internos e que muitos deles associam diversos focos avaliativos,
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alguns tendem para avaliação focada nos usuários, outros observam mais os aspectos
gerenciais, há ainda aqueles que tentam contemplar o máximo de possibilidades, em uma
tentativa de avaliar diferentes ângulos. Ao visualizar a tabela abaixo se verificam as
combinações efetuadas. Destaca-se a baixa utilização dos relatórios e reuniões técnicas, bem
como do acompanhamento do plano de ação para o monitoramento. Esses são importantes por
permitirem a revisão dos planos de maneira dinâmica, periódica ou até contínua.

Avaliação e monitoramento internos
Avaliação e monitoramento internos
Municípios
Cadastro de participantes
M1, M3, M6
Lista de frequência
M1, M3, M4, M5, M6, M11
Lista de acompanhamento
M4, M5, M6, M10, M11
Reuniões mensais com as equipes
M1, M2, M3
Relatórios
M1, M3
Avaliação de satisfação do usuário e/ou
M1, M2, M3, M10
profissionais
Coletar e analisar dados nos sistemas de
M2, M7, M10
informação em saúde
Acompanhamento do plano de ação
M4
Cartão de saúde
M4
Avaliação física/clínica
M5, M6, M9, M10
Acompanhamento de metas/indicadores
M7, M10, M11
Pesquisas de avaliação
M9, M10
Instrumento de monitoramento do MS,
M10
FormSUS
Não informou
M8
Quadro 5 – Instrumentos utilizados para avaliação e monitoramento internos conforme projetos/planos
de ação municipais (n=11)
Fonte: Secretarias dos Municípios envolvidos na Investigação (2010)

3.2.6 Sistemas logísticos e operacionais

Com relação aos recursos financeiros da esfera federal, em 2006, por meio do edital n° 2, de
11 de setembro de 2006, foram selecionadas 132 propostas relacionadas às práticas corporais
e atividade física em todo o país, o que significou o repasse, em 2007, do total de R$ 5,3
milhões (MALTA; CASTRO, 2009). No estado da Bahia, apenas nove (9) municípios baianos
foram contemplados com financiamento para projetos de promoção de prática corporais
(Quadro 6). Conforme a Portaria nº 214, de 30 de janeiro de 2007, cada município recebeu R$
40.000,00, totalizando o investimento de R$360.000,00.

74

Ainda em 2007, em consequência do novo edital (BRASIL, 2007b), houve o repasse no valor
total de R$16,8 milhões, divididos entre 209 projetos de promoção das práticas corporais e
atividade física (MALTA; CASTRO, 2009). Nessa ocasião, cada ente federado receberia o
valor de R$40.000,00, porém, não houve o número esperado de projetos selecionados e os
recursos foram redistribuídos, dividindo-se o valor igualmente, o que resultou no aumento
unitário significativo para R$80.000,00 (BRASIL, 2007d). Desse modo, para o estado da
Bahia, o total disponibilizado para os projetos de promoção das práticas corporais e atividade
física foi de R$1. 360.000,00.

Em 2008, de acordo com a portaria n°. 2981, de 9 de dezembro de 2008, o valor para cada
ente federado foi de R$52.643,67, o que soma R$ 1.737.241,10 direcionados para a Bahia. No
país, houve o refinanciamento de 284 propostas e o acréscimo de 241 novas propostas e
representou a descentralização de R$ 27.480.000,00 (BRASIL, 2008b). Cabe lembrar que,
nesse processo seletivo, os planos de ação poderiam tratar de diversas áreas da PNPS e não
necessariamente das ações relacionadas às práticas corporais e atividade física. Como não
havia mecanismo que garantisse o envio dos planos de ação dos municípios para a equipe do
estado, não é possível inferir quanto desse recurso foi destinado exclusivamente para essas
ações.

Ao mesmo tempo, sabe-se que a maioria dos municípios se refere a essa área temática, pois
nos editais anteriores, em que as seleções ocorriam separadamente, o número de projetos na
área era maior que os projetos relacionados à violência. Além disso, em 2010, como se
mostrará adiante, esses planos passaram a compor os processos de pactuação entre os entes
federados, o que permitiu, enfim, visualizar a área da política que cada município se propôs a
trabalhar.

Em 2009, foram financiados 1254 entes federados (estaduais e/ou municipais) em todo o país,
sendo o valor de R$ 40.000,00 para cada um deles, totalizando o investimento de R$
50.160.000,00. Salienta-se que nesse processo seletivo o estado ampliou expressivamente o
número de municípios e alcançou a marca de setenta e quatro (74) municípios (Quadro 4).
Cada município recebeu o valor de R$40.000,00, totalizando o investimento de
R$2.960.000,00 (BRASIL, 2009b). No gráfico 5, observa-se a evolução do investimento na
PNPS nos municípios baianos.
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Evolução do investimento financeiro na PNPS no estado da Bahia
3.500.000,00

3.000.000,00

Investimento em Reais

2.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00
2006

2007

2008

2009

Ano

Gráfico 5: Investimento de recursos financeiros na PNPS na Bahia, período 2006 a 2009.
Fonte: Editais e Portarias (BRASIL 2007a; 2007c; 2008b; 2009b)

Na esfera municipal, a verificação dos projetos e planos de ação (n=11) permitiu identificar
que, além dos recursos destinados pelo âmbito federal, em alguns municípios se investem
recursos próprios. Alguns conseguem fontes alternativas, como o patrocínio de comerciantes
locais (Quadro 6).

Recursos financeiros
Recursos financeiros
Municípios
Contrapartida municipal
M1, M3, M4, M5, M6, M10
Patrocínio dos membros da comunidade e
M1, M3
comércio
Não há investimento de recursos, além do
M2, M7, M8, M9, M11
incentivo federal
Quadro 6– Outros recursos aplicados aos projetos/planos municipais
Fonte: Secretarias dos municípios envolvidos na investigação (2010)
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3.2.7 Aspectos da implantação da PNPS em municípios do estado da Bahia

Motivação para implantação das ações
Buscou-se junto aos responsáveis pelos projetos e/ou planos municipais informação sobre a
motivação para implantação das ações de incentivo à atividade física e verificou-se que o
incentivo financeiro federal, ainda que não seja apontado como motivação exclusiva, para
47% dos informantes está declaradamente relacionado, o que representa oito (8) dos
municípios sob análise.

Motivação para a implantação das ações (em percentual)

40,0
35,3
35,0
30,0
25,0
20,0

17,6

17,6

15,0

5,9

5,9

5,9

extensão universitária

não respondeu

5,9

5,9

vontade do gestor

10,0
5,0

recurso federal e
qualificação/ampliação
das ações prévias

recurso federal e
vontade do gestor

recurso federal e
necessidade da
população

necessidade da
população

recurso federal

0,0

Gráfico 6 - Motivação para a implantação das ações (em percentual)
Fonte: Pesquisa de Campo (2009)

No gráfico acima, estão ilustradas as razões indicadas pelos profissionais, a saber: 1 (5,9%)
que relatou exclusivamente o incentivo financeiro do Ministério da Saúde; 6 (35,3%)
apontaram exclusivamente as necessidades da população; 3 (17,6%) indicaram associação das
necessidades da população ao incentivo financeiro; 3 (17,6%) indicaram o incentivo
financeiro associado à necessidade de qualificar ou ampliar as ações previamente
implantadas; 1 (5,9%) indicou a vontade política do gestor municipal; 1 (5,9%) associou a
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vontade do gestor ao incentivo financeiro; e, 1 (5,9%) o qual indicou a extensão universitária,
por meio de convênio, entre a universidade e a SMS.

Tempo de implantação das ações

Com relação ao tempo de implantação das ações, de que trata o gráfico 7, três (3) dos
respondentes (17,6%) assinalaram haver implantado há menos de 6 meses; dois (2) dos
pesquisados (11,8%) ficaram na faixa entre 6 meses e 1 ano; três (3) dos respondentes
(17,6%) escolheram a opção entre 1 e 2 anos; três (3) dos respondentes (17,6%) ficaram na
faixa de 2 a 3 anos; quatro (4) do público-alvo (23,5%) assinalaram a alternativa mais de 3
anos; e dois (2) dos pesquisados (11,8%) ficaram na opção ainda não haviam implantado.
Tempo de implantação das ações nos municípios (em percentual)
25,0
23,5

20,0
17,6

17,6

17,6

entre 1 a 2 anos

entre 2 a 3 anos

15,0

11,8

11,8

10,0

5,0

0,0
ainda não implantou

menos de 6 meses

entre 6 meses e 1 ano

mais de 3 anos

Gráfico 7 - Tempo de implantação das ações nos municípios
Fonte: Pesquisa de campo (2009)

Dificuldades para implantação das ações

As principais dificuldades referidas para a implantação das ações, esboçadas no gráfico 8,
foram as seguintes: inexistência de espaço físico adequado, inclusive com proteção para os
dias de chuva; carência de recursos humanos, bem como a qualificação desses; baixa
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qualidade no gerenciamento dos recursos, refletida na demora de aquisição ou inexistência
dos materiais necessários; dificuldades em promover a adesão por parte do público-alvo; falta
de apoio do gestor e de envolvimento dos profissionais; e falta de parcerias, dentre outras
menos citadas. Merecem destaque as questões levantadas por um dos municípios, sobre a
condução da política pela equipe nacional, isto é, falta de acompanhamento; falta de eventos
nacionais que envolvam os profissionais que executam as ações; e, principalmente, falta de
conhecimento sobre os processos seletivos para financiamento das ações.
Dificuldades para a implantação das ações
FALTA DE ACOMPANHAMENTO DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
INSUFICIENTE INTEGRAÇÃO COM A
ATENÇÃO BÁSICA
FALTA DE PARCERIAS
FALTA DE QUALIFICAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS
INDISPONIBILIDADE DE MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS
FALTA DE COMPROMETIMENTO DO
GESTOR MUNICIPAL
FALTA DE ENVOLVIMENTO DOS
PROFISSIONAIS
BAIXA ADESÃO DO GRUPO
DIFICULDADES NO USO DO
RECURSO
FALTA DE RECURSOS HUMANOS
LOCAL APROPRIADO
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Gráfico 8 - Dificuldades para a implantação das ações
Fonte: Pesquisa de Campo (2009)

Salienta-se, ainda sobre as dificuldades para implantação, o que afirmou um informante de um
dos municípios, ao justificar: “Não tivemos muita dificuldade, pois, o gestor quis, a população
aprovou e o recurso incentivou.” (Município 1). A fala enfatiza que esses aspectos são
importantes para a implantação das ações, corroborando com os demais municípios que
apontaram a falta de apoio do gestor, a não adesão da população e a indisponibilidade de
recursos financeiros, como dificuldades encontradas.
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Dificuldades para manutenção das ações

Relativamente às dificuldades para manutenção das ações, as mais frequentemente relatadas
foram as vinculadas aos recursos humanos, quer pela carência, quer pelo pouco envolvimento
ou quer pelas formas de trabalho instáveis, o que gera rotatividade. Os recursos financeiros
também preocupam os informantes pela insuficiência, mas, principalmente pela insegurança
gerada pela maneira como se processam os financiamentos mediante processos seletivos.

Convém ainda registrar a baixa adesão do público-alvo; a falta de apoio do gestor local;
mudança de gestão; a falta de espaço adequado, referido algumas vezes como “sede própria”;
dificuldades em estabelecer o trabalho intersetorial e, mais uma vez, a crítica à questão do
acompanhamento, desta vez incluindo também a equipe estadual pela falta deste; e pela
inexistência de um instrumento de avaliação.

Dificuldades para a manutenção das ações
1

EVASÃO/NÃO ADESÃO

1

NÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

1

INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

1

FALTA DE APOIO E/OU ACOMPANHAMENTO DO ESTADO E UNIÃO

1

FALTA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO RECURSO

2

FRAGILIDADE NA INTEGRAÇÃO COM A ATENÇÃO BÁSICA

2

FALTA DE PARCERIAS

3

FALTA DE APOIO DO GESTOR MUNICIPAL

3

AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTINUIDADE

3

ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO OU FALTA DE SEDE PRÓPRIA

3

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS

5

FRAGILIDADE NA FORMA DE CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
0

Gráfico 9: Dificuldades para manutenção das ações
Fonte: Pesquisa de Campo (2009)
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Estratégias utilizadas

As estratégias utilizadas no enfrentamento das dificuldades, sistematizadas no gráfico
seguinte foram: estabelecimento de parcerias inter e intrassetoriais; sensibilização de gestores
e profissionais; realização de eventos que incentivem a prática de atividade física; divulgação
das ações, inclusive para os conselheiros de saúde; articulação com as equipes de atenção
básica e Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF); contratação e capacitação de
profissionais; inclusão de voluntários, estudantes e profissionais; acompanhamento do plano
de ação; e realização de ajustes estratégicos.

Estratégias utilizadas no enfrentamento das dificuldades
8
7
7
6
5
4

4

4
3

3

3
2

2
1

1

1

1

1

1

ADEQUAR ESPAÇOS PÚBLICOS

REAJUSTAR PLANO DE AÇÃO

BUSCAR APOIO DO NÍVEL
CENTRAL

FIRMAR CONVÊNIOS

EXECUTAR RECURSOS
CONFORME PLANEJADO

CAPACITAR DOS PROFISSIONAIS

2
1

INTEGRAR-SE COM A
COORDENAÇÃO E EQUIPES DA
ATENÇÃO BÁSICA

CONTRATAR PROFISSIONAIS

SENSIBILIZAR GESTOR

BUSCAR VOLUNTÁRIOS

SENSIBILIZAR PROFISSIONAIS

REALIZAR EVENTOS/DIVULGAR

INTERSETORIALIDADE/PARCERIAS

0

Gráfico 10 - Estratégias utilizadas no enfrentamento das dificuldades
Fonte: Pesquisa de Campo (2009)

Caracterização das atividades

Com base na análise dos projetos e/ou planos de ação municipais, foi possível evidenciar
algumas características das atividades, dentre as quais se destacam atividades propostas,
profissionais envolvidos, locais utilizados etc. Ressalta-se, nessa análise, como esclarecido na
retrospectiva metodológica, a participação de apenas onze (11) municípios, seis (6) dos quais
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no formato de plano de ação de vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e
promoção da saúde e cinco (5) sob modelo de projeto de incentivo às práticas corporais e
atividade física. No quadro a seguir, observam-se as atividades propostas em relação aos
municípios.

Atividades propostas nos projetos e planos de ação municipais analisados (n=11)
Atividades
Municípios
Caminhadas
M1, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M10, M11
Atividades físicas/lúdicas diversas
M1, M3, M5, M6, M8, M9, M10
Fisioterapia
M1, M3, M5, M7
Avaliação/orientação nutricional
M3, M11
Atividades educativas/produção de M1, M2, M3, M4, M5, M6, M9, M10, M11
material educativo
Ações intersetoriais
M1, M2, M5, M7, M9, M10, M11
Campanhas de divulgação /
M6, M10
prevenção
Seminários e oficinas
M2, M4, M6, M9
Fóruns e reuniões
M6, M9
Discutir o projeto com participantes M4
Passeios e festas
M6
Quadro 7: Atividades propostas nos projetos e planos de ação municipais analisados (n=11)
Fonte: Secretarias dos Municípios envolvidos na Investigação (2010)

As caminhadas e atividades educativas são as mais frequentes, seguidas por atividades físicas
diversas, incluindo as atividades lúdicas e as ações intersetoriais. Essas últimas são descritas
muitas vezes como articulação com outras secretarias (educação, cultura, esporte e lazer,
desenvolvimento urbano, transporte, ação/desenvolvimento social, dentre outras); instituições
privadas, especialmente do comércio e voluntários e estudantes. Para promover essa
articulação são programadas reuniões e/ou seminários. Essas ações também são definidas de
maneira mais explícita como realização de atividade física, educativa e/ou cultural em escolas,
creches, ambientes de trabalho ou em grupos de projetos pré-existentes em outras áreas, como
da assistência social.

Observa-se, ainda, a inserção da fisioterapia e da orientação nutricional; a última, apesar de
citada diretamente apenas duas vezes, parece estar bastante presente nas propostas de ação, o
que se verifica pela existência do profissional nutricionista em seis (6) dos planos municipais
analisados. Os seminários e oficinas são citados como alternativa para sensibilização,
integração e/ou capacitação dos profissionais envolvidos, bem como os fóruns e reuniões,
essas também apontadas como estratégia de acompanhamento das ações.
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Por outro lado, chama a atenção a pouca utilização de campanhas de divulgação ou prevenção
e a referência de apenas um (1) município sobre realizar a discussão do projeto com os
participantes. Acredita-se que o conhecimento da proposta municipal pode ser importante
ferramenta para propiciar a participação, bem como para o fortalecimento e sustentabilidade
das ações municipais.

Dentre os profissionais envolvidos nos projetos, encontram-se aqueles que compõem as
equipes de saúde da família ou de agentes comunitários de saúde - médicos, enfermeiros,
técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde – além de profissionais e estagiários
da área de educação física, fisioterapia, nutrição. Menos frequentemente, porém citados, estão
os das áreas de psicologia, serviço social, farmácia, terapia ocupacional, odontologia,
massoterapia, além de monitores, esses últimos não especificados.

Quanto ao local para realização das práticas corporais e atividade física, verifica-se que apenas
um (1) município não utiliza as Unidades de Saúde da Família, o que parece natural, pois os
últimos processos seletivos de financiamento da PNPS exigiam a integração com a Estratégia
de Saúde da Família. Os espaços públicos poderiam ser explorados por um número maior de
municípios, visto que apenas cinco (5) desses os utiliza. Alguns municípios já conseguiram
estruturar espaços especificamente voltados para essas ações, porém verifica-se que esse
avanço demandou investimento por parte do gestor local e o amadurecimento do trabalho
desenvolvido.

Local para realização das atividades
Local
Municípios
Unidades de saúde
M1, M2, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11
Espaços públicos
M1, M6, M7, M9, M10
Academias/clubes/associações
M6
Espaços adequados para atividades físicas M3, M6
Quadro 8 – Locais utilizados para o desenvolvimento das práticas corporais e atividade física nos
municípios analisados
Fonte: Secretarias dos municípios envolvidos na investigação (2010)

Outra questão importante é o público-alvo, pois uma política de promoção da saúde deve
contemplar indivíduos saudáveis, não-saudáveis, bem como incluir grupos vulneráveis. Em
outras palavras, deve ser uma política universal, porém se observa que as ações propostas nos
projetos analisados costumam ser direcionadas a grupos específicos como os de pessoas com
diabetes e/ou hipertensão arterial. Dentre os municípios analisados essa situação foi
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verificada, com sete (7) municípios desenvolvendo ações para grupos específicos, quatro (4)
para a população da área de abrangência das unidades e dois (2) voltados, exclusivamente,
para participantes de projetos pré-existentes.

Cabe esclarecer que o fato de trabalhar com grupos específicos não significa não estarem
atrelados às unidades/equipes de saúde da família, apenas implica o direcionamento dos
participantes, o que muitas vezes impede a participação de pessoas saudáveis ou que não se
enquadram nos requisitos daquele grupo.

Público-alvo
Público-alvo
Municípios
População da área de abrangência das equipes M2, M3, M8, M9
Grupos populacionais específicos
M1, M2, M4, M5, M6, M7, M11
Indivíduos/grupos participantes de projetos
M3, M10
pré-existentes
Quadro 9: Público-alvo dos projetos/planos de ação analisados (n=11)
Fonte: Secretarias dos Municípios envolvidos na Investigação (2010)

Com base em todas as informações esboçadas até aqui e considerando aspectos teóricos da
área de avaliação, foi finalmente elaborada a imagem-objetivo da implantação das ações de
incentivo às práticas corporais e atividade física no âmbito municipal e, a partir dessa, uma
proposta metodológica para monitoramento e avaliação dessas ações nos municípios baianos
foi estruturada em uma matriz contendo dimensões e critérios. No próximo capítulo, esses
resultados serão apresentados com a devida descrição de todas as dimensões e critérios
selecionados.
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4 MODELO LÓGICO E MATRIZ: a construção de uma ferramenta para avaliação

4.1 O MODELO LÓGICO

O modelo lógico (MEDINA et al., 2005) da implantação das ações de incentivo às práticas
corporais e atividade física proposto nesse estudo consiste em uma representação da
“imagem-objetivo”, elaborada a partir do exame dos documentos oficiais, da análise dos
processos de seleção para financiamento dos projetos e planos de ação, bem como das
informações coletadas na pesquisa de campo.

Ressalta-se que o ponto de partida para estruturação desse modelo lógico foi a análise das
ações propostas pela Política Nacional de Promoção da Saúde e no Plano Nacional de
Atividade Física. Essas ações encontram-se detalhadas no segundo capítulo desse trabalho,
mas com o objetivo de facilitar a compreensão serão citadas a seguir. A PNPS propõe ações
na rede básica de saúde e na comunidade, ações de aconselhamento e divulgação, ações
intersetoriais, mobilização de parceiros e ações de monitoramento e avaliação. O Plano
Nacional, em relação às ações do âmbito municipal, destaca diversas estratégias para o
incentivo a projetos de atividade física, na maioria delas há implicação de ações intersetoriais.

Também foram considerados, nessa construção, aspectos relacionados com o conceito
contemporâneo de promoção da saúde, que reconhece a importância dos determinantes sociais
da saúde e, portanto, a necessidade de uma ação intersetorial, da ampliação da autonomia dos
sujeitos a partir do acesso à informação, do olhar para as singularidades dos modos de viver,
da participação social, da integralidade e da intersetorialidade, dentre outros fatores que
influenciam o processo saúde-adoecimento (BRASIL, 2010b).

Além da observação dos documentos, buscou-se a aproximação da realidade com a análise
das informações da pesquisa de campo, que indicou as dificuldades encontradas na prática e
as estratégias que ofereceram melhores respostas para solução dos problemas que atrapalham
o sucesso das ações nos municípios. Dessa forma, o modelo lógico aqui apresentado, ainda
que pretenda representar uma situação idealizada, consiste em uma projeção contextualizada.
O referido modelo lógico destacou dois objetivos principais: a incorporação da promoção da
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atividade física e saúde como compromisso da gestão municipal e a implantação propriamente
dita das ações de incentivo às práticas corporais e atividade física no município. Com base no
modelo lógico representado na Figura 3, foram selecionadas dimensões e critérios de acordo
com dois níveis de análise: o da gestão municipal e o das práticas, que foram dispostos numa
matriz e assim classificados conforme o grau de implantação: implantado, parcialmente
implantado e incipiente.

Modelo lógico
Objetivos

Atividades

Incorporação da promoção da
saúde na agenda de saúde do
município
Incorporar a
promoção da
atividade física
e saúde como
compromisso
da gestão
municipal

Capacitação dos profissionais

Financiamento das ações

Estruturação de espaços
públicos adequados

Articulação de ações
intersetoriais e mobilização de
parceiros

Implantar
ações de
incentivo às
práticas
corporais e
atividade física
no município

Integração da vigilância à
saúde e atenção básica

Resultados

Apoio da gestão à
implantação de ações de
incentivo às práticas
corporais e atividade
física no município.

Recursos humanos com
qualificação adequada.
Investimento de recursos
municipais e materiais
disponíveis em tempo
hábil
Condições apropriadas à
realização das práticas
corporais/atividade física
nos espaços públicos, na
comunidade, escolas e
ambientes de trabalho

Envolvimento de
instituições públicas e
privadas na promoção da
atividade física
Ações do Plano para
Promoção da Saúde
compartilhadas pelas
equipes de vigilância e
atenção básica

Educação em saúde e
mobilização comunitária

Aumento dos níveis de
atividade física na
população

Avaliação e monitoramento
das atividades implantadas

Práticas de M & A
institucionalizadas

Figura 3: Modelo lógico da implantação de ações de incentivo às práticas corporais e atividade física nos
municípios baianos
Fonte: Elaborado pela autora
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4.2 MATRIZ PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: dimensões e critérios

As dimensões e critérios selecionados para composição da matriz serão descritos a seguir,
com objetivo de promover a compreensão de cada um de seus componentes.

4.2.1. Nível da gestão

4.2.1.1 Dimensão: Apoio a propostas de incentivo às práticas corporais e atividade física.

A PNPS, em seus editais e portarias de seleção de propostas de ação, preconiza estratégias de
vinculação e de responsabilização do gestor, bem como a participação social, ou seja, o
estabelecimento da base de apoio às propostas de incentivo às práticas corporais e atividade
física.

Como critérios para verificação dessa dimensão, encontram-se:

Adesão do município ao Pacto pela Saúde - A adesão ao Pacto pela Saúde, mediante a
assinatura do Termo de Compromisso de Gestão Municipal, que o formaliza nas suas
dimensões pela vida e de gestão, e a consequente pactuação dos indicadores do Pacto pela
Vida proporcionam a formalização das responsabilidades da gestão municipal com a
promoção da saúde.

Aprovação das propostas de incentivo às práticas corporais e atividade física pelo
Conselho Municipal de Saúde – O envolvimento dos membros de Conselho Municipal de
Saúde, desde a elaboração da proposta de ação até sua avaliação, foi destacado na Portaria
79/GM/MS, de 23 de setembro de 2008(BRASIL, 2008a), e a aprovação da proposta pelo
Conselho Municipal de Saúde foi formalmente solicitada a partir da Portaria 139/GM/MS, de
11 de agosto de 2009 (BRASIL, 2009a). Entende-se que o reconhecimento do projeto pelo
Conselho favorece o controle social e, consequentemente, a sustentabilidade das ações.
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Incorporação das propostas do projeto no Plano Municipal de Saúde - O Plano Municipal
de Saúde (PMS) deve expressar as políticas e os compromissos de saúde. A inserção das
propostas de incentivo às práticas corporais e atividade física no Plano Municipal de Saúde é
uma estratégia importante para fortalecer o apoio ao projeto.

4.2.1.2 Dimensão: Gestão do Trabalho

O conceito de gestão do trabalho surge em substituição ao de recursos humanos, desvinculado
da ciência administração e ressignificado como gerência de capacidade de pessoas, com vistas
a maior racionalidade e eficiência. Envolve o trabalho, o trabalhador como “ser social” e a
sociedade (BRASIL, 2007e).
Nessa dimensão, buscou-se observar aspectos relacionados aos profissionais envolvidos com
as ações de promoção da saúde, como o fortalecimento das equipes com uma diversidade
maior de categorias profissionais e o investimento na qualificação desses por meio da
educação permanente.

Na dimensão gestão do trabalho foram selecionados os critérios:

Existência de equipe multidisciplinar para as ações de promoção da saúde - Por equipe
multidisciplinar entende-se a existência de equipe ampliada, que disponha também de
profissionais não contemplados nas unidades básicas de saúde e nas unidades de saúde da
família como, por exemplo, o professor de educação física ou o fisioterapeuta, dentre outros
que possam subsidiar ações específicas preconizadas pela PNPS, como prescrição de
exercícios, práticas lúdicas, esportivas e de lazer e estimular a inclusão de pessoas com
deficiência.

Capacitação dos profissionais para atuação na área de promoção da atividade física e
saúde – Este critério pretende observar se há investimento na educação permanente na área de
promoção da atividade física e saúde. Sabe-se que esses conhecimentos não são disseminados
em todos os cursos de graduação da área de saúde, o que demanda maior ênfase entre os
conteúdos abordados para instrumentalização adequada dos profissionais.
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4.2.1.3 Dimensão: Adequação dos espaços físicos

Sabe-se que o espaço urbano está relacionado ao estímulo das práticas corporais e atividade
física. Ferreira e Najar (2005) fazem referência a estudos que indicam as alterações no
ambiente físico como capazes de influenciar a atividade física realizada no cotidiano, como a
construção de ciclovias, disponibilização de equipamentos ou outras mais modestas, como a
colocação de cartazes em posições estratégicas para incentivar o uso de escadas.

Segundo as recomendações do Community Guide, as abordagens ambientais e políticas são
importantes para intervenções em atividade física. Dentre elas são indicadas: a criação ou
intensificação de acesso a locais para atividade física combinada com atividades de alcance
informativo, políticas e práticas de urbanização comunitária e regulamentação do uso de
áreas, políticas e práticas de urbanização de ruas e regulamentação do uso de áreas
(HOEHNER et al., 2008).

Débora Malta et al., (2009), afirmam a necessidade de se investir no debate sobre o
planejamento urbano, a mobilidade urbana e as desigualdades e iniquidades no acesso a
espaços públicos saudáveis, para garantir a existência de espaços prazerosos e adequados,
segurança, arborização e transporte público, e outras que estimulem a prática de atividade
física.
Na matriz, a dimensão será abordada com os seguintes critérios:

Existência de espaços públicos adequados e de fácil acesso para realização de práticas
corporais e atividade física - Por espaços adequados e de fácil acesso, entende-se a
existência de locais públicos que permitam a realização de atividades físicas, recreativas e de
lazer, como praças, parques, pistas de caminhada, ciclovias, quadras, dentre outros que se
apresentem em boas condições de manutenção e segurança.

Inclusão de propostas favoráveis à atividade física no Plano Diretor da Cidade - A
inclusão de propostas no Plano Diretor da Cidade que permitam inserir no espaço urbano
estruturas facilitadoras da atividade física, como as já citadas, é uma das estratégias propostas
pelo Plano Nacional de Atividade Física.
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4.2.1.4 Dimensão: Recursos financeiros e materiais

A princípio, os processos de seleção realizados pelo Ministério da Saúde não se
comprometiam com a renovação anual do financiamento, nem mesmo estabeleciam um valor
fixo, portanto, um aspecto importante a ser avaliado está relacionado aos recursos disponíveis,
ou seja, a sustentabilidade do plano de ação no contexto municipal. Foram selecionados dois
critérios:

Investimento de recursos municipais para o plano de ação - A existência de recursos
municipais se mostra importante para garantir a continuidade das ações e autonomia da
equipe. Com isso, pretende-se verificar a autonomia do município na manutenção das
propostas de incentivo às práticas corporais e atividade física.

Disponibilidade dos materiais necessários à realização das atividades propostas - Por
meio desse critério pretende-se analisar a gestão dos recursos, observando o tempo oportuno
para aquisição e a qualidade dos materiais.

4.3.1 Nível das práticas

4.3.1.1 Dimensão: Intersetorialidade e mobilização de parceiros

A intersetorialidade é admitida como imprescindível para toda a iniciativa de promoção de
saúde. A ação intersetorial foi considerada como toda atuação que envolva diversas
secretarias como, por exemplo, saúde, educação, esporte, lazer, cultura, infraestrutura e
desenvolvimento urbano, segurança pública, dentre outras.

Critérios selecionados para essa dimensão:

Realização de ações intersetoriais - Serão consideradas ações planejadas e realizadas com
outros setores, como exemplos: a comemoração do Dia Mundial da Atividade Física; a

90

participação em programas e ou projetos da área de educação, como o Programa Saúde nas
Escolas (PSE) e o Projeto Escola Aberta ou das áreas de lazer, esporte e cultura, como o
Projeto 2º Tempo, que promove atividades esportivas para os estudantes no turno oposto ao
das aulas, ou mesmo iniciativas de promoção de maratonas e campeonatos, dentre outros.

Criação/existência de Comitê Intersetorial de Atividade Física - A proposta de instituir
comitês está presente no Plano Nacional de Atividade Física como estratégia para a esfera
municipal. Propõe-se o estabelecimento de equipe intersetorial oficialmente composta e
vinculada à Secretaria Municipal de Educação e a realização de reuniões periódicas,
envolvendo as Secretarias de Saúde, Esporte e Infraestrutura.

Estabelecimento de ações de promoção da saúde nas escolas - A escola é um local em que
as pessoas passam longo e importante tempo de suas vidas. Por meio de informações e
educação em saúde pode influenciar a construção de valores pessoais e de consciência crítica
sobre o ser e o estar no mundo, e estimular a criação de hábitos promotores da saúde humana
e ambiental (AERTS et al., 2004).

O Plano Nacional de Atividade Física propõe estimular o desenvolvimento de projetos e a
realização de eventos para sensibilizar e mobilizar profissionais da saúde e da educação para a
promoção da saúde nas escolas. Na matriz considerou-se a existência de um plano de trabalho
com a participação de profissionais da saúde e da educação para a promoção da saúde nas
escolas, por entender que é preciso concretizar propostas, avançando da fase, não menos
importante, de sensibilização desses profissionais.

Articulação de parceria estimulando práticas corporais e atividade física no ambiente de
trabalho e em espaços públicos - Os ambientes de trabalho e espaços públicos também são
foco importante do Plano Nacional de Atividade Física, e para promover a atividade física
nesses espaços devem se articular parcerias sistemáticas com instituições públicas,
particulares e ONGs para fortalecer iniciativas, no âmbito das práticas corporais e atividade
física, promover a divulgação, troca de experiências e o desenvolvimento da atividade física
no ambientes de trabalho.
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4.3.1.2. Dimensão: Integração da vigilância com a atenção à saúde

A integração da vigilância com a atenção à saúde é fundamental para alcançar a integralidade
na atenção, o que se destaca em todo o texto da Portaria 3252, de 22 de dezembro de 2009
(BRASIL, 2009h), especialmente na Seção III, Art. 5º, que define como diretrizes dessa
integração a compatibilização dos territórios de atuação das equipes, com a gradativa inserção
das ações de Vigilância em Saúde nas práticas das equipes de saúde da família; planejamento
e programação integrados das ações individuais e coletivas; monitoramento e avaliação
integrada; reestruturação dos processos de trabalho com a utilização de dispositivos e
metodologias que favoreçam a integração da vigilância, prevenção, proteção, promoção e
atenção à saúde, tais como linhas de cuidado, clínica ampliada, apoio matricial, projetos
terapêuticos, protocolos, dentre outros; e educação permanente dos profissionais de saúde,
com abordagem integrada nos eixos da clínica, vigilância, promoção e gestão.
Por outro lado, a Política Nacional de Promoção da Saúde preconiza o mapeamento das ações
realizadas nos serviços de atenção básica e na estratégia de saúde da família e inserção destas
naqueles que ainda não as desenvolvem, as quais devem se voltar para a comunidade como
um todo. Para fortalecer essa relação, os mais recentes processos seletivos para financiamento
pelo Ministério da Saúde exigem a vinculação das ações à Estratégia de Saúde da Família.
Entende-se que a atenção primária à saúde, por sua proximidade com a comunidade e pelo
perfil de suas atribuições, deve incluir essas ações no maior número possível de unidades de
saúde, visando a atingir o maior número de pessoas, de maneira contínua e sustentável.

Foram estabelecidos dois critérios:

Articulação no desenvolvimento de ações conjuntas e integração da equipe de vigilância
com as equipes de atenção básica à saúde e NASF, quando houver - Essa integração é
fundamental, pois o recurso é repassado para a vigilância, porém, a execução das ações ocorre
no âmbito da atenção básica. Além disso, a Portaria 3252, de 22 de dezembro de 2009,
determina, em seu Art. 4º: A Vigilância em Saúde, ao visar à integralidade do cuidado, deve
inserir-se na construção das redes de atenção à saúde, coordenadas pela Atenção Primária à
Saúde (BRASIL, 2009h). Será considerado haver articulação das ações e integração das
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equipes quando se verificar a existência de um plano de ação para a promoção da atividade
física e saúde elaborado/produzido conjuntamente.

Oferta de ações na Rede Básica de Saúde - Oferta de práticas corporais e atividade física na
rede básica de saúde para toda a comunidade, inclusive pessoas com deficiência, e grupos
vulneráveis. Agrupadas na denominação práticas corporais e atividade física encontram-se as
caminhadas, os exercícios físicos, as práticas lúdicas, esportivas e de lazer, bem como as
chamadas práticas integrativas como, por exemplo, lian gong, tai chi chuan, ioga, dança
circular sagrada, dentre outras formas de expressão corporal.

4.3.1.3. Dimensão: Educação em saúde e mobilização comunitária

A dimensão educação em saúde e mobilização comunitária diz respeito às ações de
disseminação de informação com o intuito de despertar nos indivíduos e coletividades
comportamentos e iniciativas que promovam a inclusão da prática de atividade física e outros
hábitos saudáveis no cotidiano da comunidade e promovam mudanças de hábitos.

Para essa dimensão foram adotadas como critérios as duas ações propostas na PNPS para esse
fim, que são:

Organização dos serviços de saúde para o desenvolvimento de ações de aconselhamento
junto à população sobre os benefícios dos estilos de vida saudáveis – Essa ação pressupõe
a inclusão da temática “estilos de vida saudáveis” na rotina dos profissionais de saúde para
orientar a população tanto nos procedimentos individuais quanto nas abordagens coletivas.
Para análise desse critério será verificado se há orientação formal de realização
aconselhamento, se são realizadas atividades de educação em saúde em sala de espera e em
outros espaços públicos, se há distribuição de materiais educativos para apoio aos
profissionais, dentre outras formas de organização para ação de informação em saúde
destinada à comunidade.

Desenvolvimento de campanhas de divulgação estimulando hábitos de vida saudáveis De acordo com Hoener et al., (2008), as campanhas comunitárias abrangentes são altamente

93

recomendadas. São descritas como campanhas que envolvem vários setores da comunidade
em abordagens de alta visibilidade, abrangentes e com múltiplos componentes, podendo-se
utilizar como meio para difusão de mensagens diversos canais como TV, rádio e jornais e
ainda incluem grupos de apoio, aconselhamento sobre atividade física, eventos comunitários e
informações nos locais de trabalho, escolas, dentre outros.

4.3.1.4. Dimensão: Monitoramento e avaliação

O monitoramento e a avaliação constituem-se ferramentas poderosas para o gerenciamento
das ações, que podem e devem ser constantemente revistas; o primeiro entendido como o
acompanhamento das mudanças decorrentes de uma intervenção (SILVA; VIEIRA DA
SILVA, 2008) e a segunda como produção de informação sobre os processos e resultados de
uma intervenção.

Para essa dimensão os critérios escolhidos foram:

Realização de monitoramento e avaliação das ações - Observa-se a necessidade de
informar e sensibilizar os profissionais envolvidos com essas ações para o monitoramento e a
avaliação com o objetivo de melhorar a intervenção. Considera-se como prática de
monitoramento a utilização de estratégias de acompanhamento periódico, que pode ser feito
mediante a confecção de relatórios e/ou reuniões das equipes e como avaliação a realização de
oficinas semestrais que envolvam, pelo menos, a equipe de vigilância e da atenção básica,
para analisar as mudanças, os processos e os resultados das ações de promoção da atividade
física e saúde, ou a realização de pesquisas avaliativas.

Utilização dos resultados do monitoramento e da avaliação para revisão do plano de
ação e adoção de novas estratégias - Acredita-se que o monitoramento e a avaliação interna
e a utilização desses para revisão do próprio plano de trabalho são fundamentais para o
aperfeiçoamento das ações e sucesso das iniciativas de promoção da saúde. Para verificação
desse critério será observado se foram feitos ajustes no decorrer da execução das ações, bem
como se foram feitas adequações/atualizações no plano de ação após a realização das oficinas
periódicas.
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As dimensões e critérios descritos estão sistematizados nas tabelas abaixo, bem como os
padrões para sua verificação (Tabela 1 e 2). Espera-se que se torne uma ferramenta útil para o
monitoramento e avaliação das ações de incentivo às práticas corporais e atividade física em
municípios.

Proposta de Matriz para avaliação e monitoramento da implantação das ações de incentivo às práticas
corporais e atividade física em municípios.

Grau de implantação
Dimensões

Critérios

Implantado

Parcialmente
implantado

Incipiente

Adesão do município
ao Pacto pela Saúde,
com pactuação dos
indicadores do Pacto
pela Vida relacionados
à promoção da saúde.

Município sem
adesão ao Pacto
pela Saúde.

Proposta de ação
apresentada e aprovada
pelo CMS.

Proposta de
ação não
apresentada ao
CMS.

PMS elaborado com a
participação da área
técnica das DANT, mas
sem inclusão das
propostas de ação para
incentivo às práticas
corporais e atividade
física.
As equipes de saúde da
família são
responsáveis pelas
ações.

PMS
elaborado sem
a participação
da área técnica
das DANT.

Nível da Gestão da Secretaria de Saúde Municipal
Apoio a
propostas de
incentivo às
práticas
corporais e
atividade
física.

Adesão do município
ao Pacto pela Saúde

Aprovação das
propostas de
incentivo às práticas
corporais e atividade
física pelo Conselho
Municipal de Saúde
(CMS).
Incorporação das
propostas de
incentivo às práticas
corporais e atividade
física no Plano
Municipal de Saúde
(PMS).
Gestão do
trabalho

Existência de equipe
multidisciplinar para
as ações de promoção
da saúde.
Capacitação
da
equipe
municipal
para atuação na área
de promoção da
saúde e atividade
física.

Adesão do município ao
Pacto pela Saúde, com
pactuação dos indicadores
do Pacto pela Vida
relacionados à promoção
da saúde e incorporação
na agenda de prioridades
da gestão.
Participação dos membros
do CMS na elaboração,
acompanhamento e
avaliação do projeto com
proposta de ação
aprovada pelo CMS.
PMS elaborado com a
participação da área
técnica das DANT, e com
incorporação das
propostas de ação para
incentivo às práticas
corporais e atividade
física.
Existe equipe
multidisciplinar
responsável e/ou para
apoio matricial às equipes
de saúde da família.
Todos os profissionais
da(s) equipe(s), inclusive
as equipes de saúde da
família, das unidades
básicas de saúde e Núcleo
de Apoio à Saúde da
Família (NASF), quando
houver, são capacitados
para atuação na área de
promoção da saúde e
atividade física.

Parte dos profissionais
capacitados

Apenas um
profissional é
responsável
pelas ações.
Não há.
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Adequação
dos espaços
físicos

Recursos
Financeiros e
Materiais

Existência de espaços
públicos adequados e
de fácil acesso para
realização de práticas
corporais e atividade
física.

Existem espaços públicos
adequados e novos
espaços estão sendo
construídos.

Existem espaços
públicos adequados,
mas em número
insuficiente para
atender à demanda.

Inclusão de propostas
favoráveis à atividade
física
no
Plano
Diretor da Cidade.

Existem propostas
inseridas no Plano Diretor
da Cidade.

Investimento
de
recursos municipais
para o plano de ação.

O município investe
recursos próprios,
podendo inclusive manter
o projeto sem os recursos
federais.

Existem discussões à
respeito, porém não
foram contempladas no
Plano Diretor da
Cidade.
O município investe
recursos próprios,
porém necessita dos
recursos federais para
manter as ações.

Disponibilidade dos
materiais necessários
à realização das
atividades propostas
em tempo hábil.

Os materiais estão
disponíveis, com
qualidade e em
quantidade adequada.

Parte dos materiais está
disponível.

Tabela 1: Matriz Nível da Gestão da Secretaria de Saúde Municipal
Fonte: Elaborada pela autora

Não existem
ou são
inadequados,
mal
conservados
e/ou de difícil
acesso.
Não há.

O município
não investe
recursos
próprios, todo
o recurso vem
do governo
federal.
Os materiais
não estão
disponíveis ou
somente o
foram após o
prazo
necessário.
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Dimensões

Critérios

Nível das Práticas
Intersetorialidade Realização de ações
e mobilização intersetoriais.
de parceiros

Criação de Comitê
Intersetorial
de
Atividade Física para
coordenação
das
ações intersetoriais.

Integração da
Vigilância
com
a
Atenção
à
Saúde

Implantado

Grau de implantação
Parcialmente
implantado

Presença de ações
intersetoriais envolvendo
as diversas secretarias
(Saúde, Educação,
Esporte, Lazer, Cultura,
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano,
Segurança Pública dentre
outras).
Existência de Comitê
instalado oficialmente
vinculado às Secretarias
Municipais de Educação e
realização de reuniões
periódicas envolvendo as
Secretarias de Saúde,
Esporte e Infraestrutura.

Estabelecimento de
ações de Promoção
da Saúde nas Escolas.

Há um plano de trabalho
com a participação de
profissionais da saúde e
da educação para a
sensibilização e
mobilização para a
promoção da saúde nas
escolas.

Articulação
de
parcerias
para o
estímulo a práticas
corporais e atividade
física no ambiente de
trabalho e espaços
públicos
Articulação no
desenvolvimento de
ações conjuntas e
integração da equipe
de vigilância com as
equipes de atenção
básica à saúde e
NASF, quando
houver.
Oferta de práticas
corporais e atividade
física na rede básica
de saúde para toda a
comunidade,
inclusive
pessoas
com deficiência e
grupos vulneráveis.

Articulação sistemática
com instituições públicas,
particulares e ONGs para
o desenvolvimento da
atividade física nos
ambientes de trabalho e
espaços públicos.
As equipes realizam ações
oriundas do planejamento
integrado.

Todas as unidades de
saúde da rede básica
oportunizam algum tipo
de prática corporal e
atividade física para toda
a população, inclusive
pessoas com deficiência e
grupos vulneráveis.

Incipiente

Presença de ações
intersetoriais apenas
entre as áreas de saúde
e educação.

Não
implantadas.

Não criação de Comitê
Intersetorial de
Atividade Física, mas
realização de reuniões
periódicas com
representantes das
Secretarias de Saúde,
Educação, Esporte e
Infraestrutura.
São realizados eventos
para sensibilização e
mobilização de
profissionais da saúde e
da educação para a
sensibilização e
mobilização para a
promoção da saúde nas
escolas.
Realização de ações
com parcerias de forma
pontual.

Não criação de
Comitê
Intersetorial de
Atividade
Física para
coordenação
das ações
intersetoriais.

Há realização de ações
conjuntas e integração
das equipes de forma
pontual.

Parte das unidades de
saúde da rede básica
oportuniza algum tipo
de prática corporal
atividade física para
toda a população.

Não há.

Não há.

A área de
vigilância
apenas
disponibiliza
os recursos
federais para
realização das
ações na
atenção básica.
Parte das
unidades de
saúde da rede
básica oportuniza
algum tipo de
prática corporal
e atividade
física apenas
para os
pacientes dos
grupos de
risco.
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Educação em
Saúde
e
Mobilização
Social

Monitoramento
e a va lia ção

Organização dos
serviços de saúde
para o
desenvolvimento de
ações de
aconselhamento junto
à população sobre os
benefícios dos estilos
de vida saudáveis.
Desenvolvimento de
campanhas
de
divulgação
estimulando hábitos
de vida saudáveis.

Realização
de
monitoramento
e
avaliação das ações.

Utilização
dos
resultados
da
avaliação
e
monitoramento para
revisão do plano de
ação e adoção de
novas estratégias.
Tabela 2: Matriz Nível das Práticas
Fonte: Elaborada pela autora

Os serviços foram
organizados, realizam o
aconselhamento e há
motivação contínua para
que os profissionais
realizem o
aconselhamento.

Existe apenas a
orientação para que o
aconselhamento seja
feito, porém os
profissionais não foram
capacitados para tal.

Serviços não
organizados.

São realizadas campanhas
sistemáticas de
divulgação utilizando os
meios disponíveis na
comunidade (rádio local,
televisão, mídia de rua
etc.)
Incorporação do
monitoramento e
avaliação do projeto nos
processos de trabalho da
equipe municipal.
Utiliza as informações
para ajustar as ações e
atualizar o plano de ação.

São realizadas
campanhas de
comunicação em datas
específicas.

Não realização
de campanhas.

Avaliações pontuais
quando demandado pela
esfera estadual ou
federal.

Não realiza.

Utiliza os resultados
apenas para a
elaboração de
documentos.

Não realiza.
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5 CONCLUSÃO

As modificações observadas na sociedade contemporânea desafiam gestores e profissionais a
desenvolverem novas estratégias visando a garantir o direito à saúde. O ritmo cada vez mais
acelerado, imposto pela globalização e pelos avanços tecnológicos; a adoção de hábitos de
vida prejudiciais à saúde e o aumento da longevidade colocaram as doenças crônicas não
transmissíveis no topo da lista da morbimortalidade em todo o mundo. No Brasil, as doenças
cardiovasculares, as causas externas e as neoplasias representam as principais causas de morte.

Nesse contexto, a promoção da saúde foi reconhecida como a alternativa mais apropriada para
reduzir os custos financeiros e sociais associados a essas doenças e agravos. Considerando a
complexidade em questão, algumas ações foram priorizadas para dar início à Política Nacional
de Promoção da Saúde; dentre elas, destacou-se a atividade física, reconhecida pela
capacidade de influenciar positivamente a saúde de pessoas em todas as faixas etárias.

O Ministério da Saúde, ao instituir incentivo financeiro, proporcionou grande impulso para o
avanço dessas ações nos estados e municípios brasileiros, porém, não estabeleceu a proposta a
ser realizada por cada ente federado, deixando livre as diversas iniciativas, o que dificulta o
acompanhamento e avaliação da implementação da política.

As políticas públicas apresentam grande dinamismo, o qual pode ser observado especialmente
entre as fases de formulação e implementação. Nessa fase, existe a possibilidade de ajustes e
alterações, pois as pessoas que participam da formulação geralmente não são as responsáveis
pela implementação. Além disso, a formulação de uma política pública ocorre comumente de
forma distante das práticas, o que se torna ainda mais relevante em um país como o Brasil,
com grande extensão territorial e diversidade cultural. Nesse sentido, colocou-se a
problemática desse estudo: Como monitorar e avaliar as ações de incentivo à prática de
atividade física em municípios do estado da Bahia?

Para responder a essa questão buscou-se conhecer a fundo o texto que define a Política
Nacional de Promoção da Saúde, os seus objetivos, diretrizes, ações estratégicas e as
atribuições de cada esfera de gestão. Foram analisados os processos seletivos para
financiamento da política e o Plano Nacional de Atividade Física. No âmbito do estado da
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Bahia, foram observados os projetos e planos de ação municipais e a evolução na adesão dos
municípios à política e foi realizada ainda uma pesquisa de campo com seus responsáveis,
visando a uma aproximação da realidade.

Nessa trajetória, evidenciou-se grande quantidade de informações, dentre as quais algumas
serão destacadas. Por exemplo, as atividades mais frequentemente propostas são as
caminhadas e ações de educação em saúde; por outro lado, chama a atenção a pouca utilização
de campanhas de divulgação. Outro aspecto relevante diz respeito ao público-alvo,
comumente associado a grupos de risco, contemplando-se menos os indivíduos saudáveis. As
dificuldades para implantação e manutenção das ações são diversas e envolvem aspectos
estruturais como a falta de espaço físico adequado, carência de recursos humanos, bem como
o insuficiente envolvimento e qualificação dos profissionais, a baixa qualidade do
gerenciamento dos recursos financeiros, refletida pela demora na aquisição dos materiais
necessários, a falta de apoio do gestor e também a dificuldade de promover a adesão do
público.

O número de municípios baianos envolvidos com a política aumentou significativamente no
período 2006 a 2009 e consequentemente o aporte de recursos para a execução da política no
estado. O empenho da equipe estadual na divulgação dos processos seletivos parece ter
contribuído para esse avanço.

As mudanças observadas nos processos seletivos para financiamento da Política Nacional
demonstram que inicialmente havia preocupação com a expansão das ações preconizadas para
um número maior de entes federados; em pouco tempo isso se modificou e a atenção voltou-se
para a manutenção das ações. Nota-se, nesses processos, que algumas inserções de
condicionalidades

buscaram

estabelecer

mecanismos

de

sustentabilidade

e

corresponsabilização, ao exigir, por exemplo, a aprovação das propostas na CIB e/ou no
Conselho Municipal de Saúde e ainda a incorporação das propostas no Plano Municipal de
Saúde. Observou- se também a tendência para buscar qualificar as propostas, com a confecção
de manuais de orientação que acompanhavam as portarias de seleção de projetos/planos de
ação.

Outra informação a se destacar refere-se aos processos de avaliação e monitoramento internos,
mais especificamente na esfera municipal. Verificou-se que alguns municípios nenhum tipo de
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avaliação realizam e aqueles que o fazem geralmente focam apenas os usuários. Essa
constatação reforça a necessidade de se instituir formas de acompanhamento e avaliação que
possam colaborar para o aperfeiçoamento das ações.

As informações produzidas esclareceram as indagações iniciais, permitiram a elaboração da
imagem-objetivo, expressa sob a forma de modelo lógico, a qual representa a idealização de
como as ações de incentivo à atividade física devem ser implantadas para que a proposta
obtenha sucesso. Isso foi possível porque, além do conhecimento do desenho da política,
também foram identificadas as estratégias utilizadas nas experiências dos participantes da
pesquisa de campo para vencer as dificuldades encontradas.

No modelo lógico podem se observar dois objetivos principais: a) incorporar a promoção da
atividade física e saúde como compromisso da gestão municipal e b) implantar ações de
incentivo às práticas corporais e atividade física no município. Para alcançá-los, apresentam-se
como atividades recomendadas a incorporação da promoção da saúde na agenda de saúde do
município; a capacitação dos profissionais; o financiamento das ações; a estruturação de
espaços públicos adequados; a articulação de ações intersetoriais e mobilização de parceiros; a
integração da vigilância à saúde e a atenção básica; educação em saúde e mobilização
comunitária e avaliação e monitoramento das atividades implantadas.

Por meio dessas atividades, os resultados esperados são: apoio do gestor; qualificação
adequada de recursos humanos; investimento de recursos municipais e disponibilidade dos
materiais necessários em tempo hábil; espaços públicos apropriados para a prática de atividade
física; envolvimento de instituições públicas e privadas na promoção da atividade física;
compartilhamento de ações do plano para promoção da saúde entre equipes de vigilância e
atenção básica; aumento dos patamares de atividade física na população e institucionalização
das práticas de monitoramento e avaliação.

Com base no modelo lógico, elaborou-se a matriz para monitoramento e avaliação das ações
de incentivo às práticas corporais e atividade física nos municípios baianos, o que consiste no
alcance do objetivo final desse trabalho, porque a matriz se constitui em uma ferramenta, em
uma proposta metodológica para avaliação e monitoramento dessas ações.
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A matriz para avaliação e monitoramento das ações de incentivo às práticas corporais e
atividade física em municípios foi estruturada em dois níveis: 1) da Gestão da Secretaria de
Saúde Municipal e 2) das Práticas, e ambas apresentam quatro dimensões. Na primeira
encontram-se: a) apoio às propostas de incentivo às práticas corporais e atividade física; b)
gestão do trabalho; c) adequação dos espaços físicos e d) recursos financeiros e materiais. No
nível das práticas encontram-se as dimensões: a) intersetorialidade e mobilização de parceiros;
b) integração da Vigilância com a Atenção à Saúde; c) educação em saúde e mobilização
social e d) monitoramento e avaliação.

Nove critérios foram definidos para verificar as dimensões no nível da Gestão da Secretaria
de Saúde Municipal: 1) adesão do município ao Pacto pela Saúde; 2) aprovação das propostas
de incentivo às práticas corporais e atividade física pelo Conselho Municipal de Saúde
(CMS); 3) incorporação das propostas de incentivo às práticas corporais e atividade física no
Plano Municipal de Saúde (PMS); 4) existência de equipe multidisciplinar para as ações de
promoção da saúde; 5) capacitação da equipe municipal para atuar na área de promoção da
saúde e atividade física; 6) existência de espaços públicos adequados e de fácil acesso para
realização de práticas corporais e atividade física; 7) inclusão de propostas favoráveis à
atividade física no Plano Diretor da Cidade; 8) investimento de recursos municipais para o
plano de ação; 9) disponibilidade dos materiais necessários à realização das atividades
propostas em tempo hábil.

Dez critérios foram estabelecidos para o nível das práticas: 1) realização de ações
intersetoriais; 2) criação de Comitê Intersetorial de Atividade Física para coordenação das
ações intersetoriais; 3) estabelecimento de ações de promoção da saúde nas escolas; 4)
articulação de parcerias para estimular práticas corporais/ atividade física no ambiente de
trabalho e espaços públicos; 5) articulação no desenvolvimento de ações conjuntas e
integração da equipe de vigilância com as equipes de atenção básica à saúde e NASF, quando
houver; 6) oferta de práticas corporais/atividade física na rede básica de saúde para toda a
comunidade, inclusive pessoas com deficiência e grupos vulneráveis; 7) organização dos
serviços de saúde para o desenvolvimento de ações de aconselhamento junto à população
sobre os benefícios dos estilos de vida saudáveis; 8) desenvolvimento de campanhas de
divulgação para estimular hábitos de vida saudáveis; 9) realização de monitoramento e
avaliação das ações; 10) utilização dos resultados da avaliação e monitoramento para revisão
do plano de ação e adoção de novas estratégias.
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Acredita-se que as dimensões e critérios selecionados refletem os aspectos mais relevantes
levantados nesse estudo e, portanto, são capazes de auxiliar o monitoramento e a avaliação
das ações municipais e ainda gerar informações com qualidade suficiente para que os gestores
e responsáveis técnicos realizem ajustes e adaptações nos planos de ação, de maneira a
otimizar os resultados das intervenções. Por outro lado, esse estudo não buscou contemplar
aspectos relativos à eficiência, o que poderá se constituir objeto de estudo futuro.

Os caminhos percorridos nesse estudo são avaliados como adequados para o propósito deste,
por considerar o suporte teórico sobre metodologia de avaliação, o desenho da política em
questão e a realidade dos municípios que serão alvo do instrumento proposto. Porém,
acredita-se que a submissão da matriz a um processo de validação, que pode ser feito por
meio de consulta a especialistas que vislumbre a construção de consenso como, por exemplo,
a técnica de Delphi ou via a sua aplicação em um estudo de caso, pode contribuir para o
aperfeiçoamento dessa proposta, bem como reforçar sua aplicabilidade.

Por fim, aos gestores municipais interessados em instituir a promoção da atividade física e
saúde em seus respectivos municípios, recomenda-se a articulação intersetorial, visando à
estruturação de espaços públicos convidativos às práticas corporais; o investimento na
capacitação dos profissionais envolvidos; o estímulo à agilidade na utilização dos recursos
financeiros e consequentemente a aquisição dos materiais necessários em tempo hábil; o
fomento à realização de campanhas de divulgação e a incorporação do monitoramento e
avaliação das ações visando ao aperfeiçoamento contínuo.
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APÊNDICES

APÊNDICE 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
APÊNDICE 2 - Questionário
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

O presente projeto de mestrado em Políticas Públicas, Gestão do Conhecimento e
Desenvolvimento Regional, de autoria de Ignês Beatriz Oliveira Lopes, sob a orientação de
Prof. Dr. Luís Carlos dos Santos, Profª. Dra. Maria e Fátima Hanaque Campos e Dra. Gerluce
Alves Pontes Silva, tem por objetivo desenvolver uma proposta para o monitoramento e
avaliação da implantação das ações de incentivo à atividade física em municípios do estado da
Bahia.

Procedimentos: a coleta de dados implicará na análise dos planos de ação dos municípios, na
aplicação de questionários com responsáveis técnicos de municípios selecionados sobre a
implantação das ações propostas contidas nestes planos. Fica garantida a não identificação do
município, bem como do informante-chave.

As informações prestadas serão utilizadas exclusivamente para a finalidade da pesquisa. Para
fins acadêmicos, os resultados serão apresentados na dissertação do referido mestrado e
poderão ser apresentados sob a forma de artigo para serem submetidos a periódicos
científicos.

A participação é voluntária e pode ser interrompida pelo participante a qualquer momento.
Cumpre esclarecer não haver benefício direto ao participante. Não haverá despesas, nem
compensações financeiras.

O Sr.(Sra.), em qualquer etapa do estudo, para quaisquer esclarecimentos, terá acesso à
principal responsável pelo estudo, Ignês Beatriz Oliveira Lopes, que pode ser encontrada na
Av. ACM, s/nº, Centro de Atenção à Saúde Prof. Dr. José Maria de Magalhães, na Diretoria
de Vigilância Epidemiológica, tel.: 71 3351-9684, e-mail: ignes.lopes@saude.ba.gov.br.
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Eu,_________________________________________________________________, acredito
ter sido suficientemente informado a respeito da pesquisa sobre a construção de uma
metodologia para avaliação e monitoramento da implantação das ações de incentivo à
atividade física.

Ficaram claros para mim quais são os propósitos da pesquisa, os procedimentos a serem
realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Também
ficou claro que a participação é isenta de despesas.

Concordo voluntariamente em consentir a minha participação, sabendo que poderei retirar o
meu consentimento a qualquer momento, sem penalidades ou prejuízos.

________________________________,______,_____________________de___________

Assinatura do informante

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento livre e esclarecido deste
informante para sua participação neste estudo.

Assinatura da pesquisadora responsável
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As informações deste questionário serão utilizadas na construção de uma proposta de
avaliação das ações municipais de incentivo à atividade física.

Identificação

1. Município:___________________________________________________________
2. Responsável pelo preenchimento:_________________________________________
3.Vínculo do responsável pelo preenchimento
( ) coordenação da atenção básica (SMS)
( ) coordenação da vigilância epidemiológica(SMS)
( ) universidade
( ) outro. Qual?_________________________________________________________
4. Telefone do responsável:_________________________________________________
5. E-mail do responsável:__________________________________________________

Implantação

6. O que motivou a implantação das ações de incentivo à atividade física em seu município?
( ) o incentivo financeiro do Ministério da Saúde.
( ) outros. Quais?____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Há quanto tempo as ações de incentivo à atividade física estão implantadas?
( ) ainda não foram implantadas
( ) menos de 6 meses
( ) entre 6 meses e 1 ano
( ) de 1 a 2 anos
( ) 2 a 3 anos
( ) mais de 3 anos
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8.Quais as principais dificuldades encontradas na implantação destas ações?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Quais as dificuldades encontradas para manutenção (garantia de continuidade) destas
ações?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10. Quais as estratégias encontradas para vencer estas dificuldades?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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11. O município realiza a avaliação da implantação e implementação das ações?
( ) Sim
Como?_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( ) Não.
Por quê?____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Em uma avaliação das ações de incentivo à atividade física implantadas em municípios,
visando ao aperfeiçoamento, quais os aspectos você considera que devam ser focalizados/
avaliados?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ANEXOS

ANEXO 1 - Ofício nº 056/2009 do Comitê de Ética da Secretaria de Saúde do estado da
Bahia

ANEXO 2 - Portaria nº 687, de 30 de março de 2006

ANEXO 3 – Edital nº 2, de 11 de setembro de 2006

ANEXO 4 – Edital nº 2, de 14 de setembro de 2007

ANEXO 5 – Portaria nº 79, de 23 de setembro de 2008

ANEXO 6 – Portaria nº 139, de 11 de agosto de 2009
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Portaria nº 687, de 30 de março de 2006.
Aprova a Política de
Promoção da Saúde

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, e
Considerando a necessidade de implantação e implementação de diretrizes e ações para
Promoção da Saúde em consonância com os princípios do SUS; e
Considerando o Pacto pela Saúde, suas diretrizes operacionais e seus componentes – Pacto
pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS –, firmado entre as três esferas
de governo para a consolidação do SUS, resolve:
Art. 1º – Aprovar a Política Nacional de Promoção da Saúde, conforme documento disponível
no seguinte endereço eletrônico: www.saude.gov.br/svs
Atr. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Saraiva Felipe
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