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RESUMO
Este estudo avaliativo teve como objetivo avaliar a qualidade do atual Formulário de
Polos em Funcionamento, utilizado no monitoramento do Programa Academia da
Saúde, lançado pelo Ministério da Saúde em 2011, com a proposta de viabilizar
intervenções que impactem na redução das doenças crônicas não transmissíveis e
seus fatores de risco. Pela importância nacional que o Programa representa na
prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis, se justifica o estudo.
A abordagem avaliativa centrada em especialistas foi selecionada para este estudo
por oferecer julgamentos coerentes, produzidos por profissionais especializados,
permitindo uma análise de qualidade. Os dados foram coletados por meio de um
checklist, um instrumento de avaliação capaz de identificar problemas e sinalizar
dificuldades existentes em produtos e programas. O checklist foi construído a partir
da análise de congruência e validação técnica da descrição adaptada dos 26 itens
dos padrões selecionados nas categorias utilidade, adequação e precisão do Joint
Committee, tendo a sua validade técnica e de conteúdo avaliada por especialistas.
Foi enviado para o endereço eletrônico de 21 especialistas participantes, sendo 16
deles, pontos focais do Programa Academia da Saúde e os demais, especialistas da
área de saúde/ educação física e ligados à coordenação do Programa. Os
resultados obtidos a partir dos julgamentos e comentários dos especialistas
demonstraram que o padrão de utilidade foi atendido parcialmente, enquanto que,
nas categorias adequação e precisão, os padrões não foram atendidos,
demonstrando que o instrumento deve ser aprimorado para um melhor
acompanhamento do Programa. Com a intenção de aprimoramento do atual
Formulário de avaliação dos polos do Programa Academia da Saúde, foram feitas
sugestões, como a existência de um manual de preenchimento padronizado e uma
maior participação e acesso dos usuários do Programa ao processo de avaliação
dos Polos.
Palavras-chave: Avaliação. Academia da Saúde. Formulário de avaliação dos
polos. Doenças crônicas não transmissíveis. Ministério da Saúde.

ABSTRACT
The purpose of this study was to evaluate the quality of the current Poles
Assessment Form used in the monitoring of the Health Academy Program, launched
by the Ministry of Health in 2011, with the proposal of making interventions that
impact on the reduction of chronic non-transmissible diseases and their risk factors.
Because of the national importance that the Program represents in the prevention
and control of chronic non-transmissible diseases, the relevance of the study is
justified. The specialist-centered evaluation approach was selected for this study by
offering consistent judgments, produced by specialized professionals, allowing a
quality analysis. The data were collected through a checklist, an evaluation tool
capable of identifying problems and signaling existing difficulties in products and
programs. The checklist was constructed from the analysis of congruence and
technical validation of the adapted description of the 26 items of the selected
standards in the utility, adequacy and precision categories of the Joint Committee
having its technical validity and content evaluated by specialists. It was sent to the email address of 21 specialists, 16 of them focal points of the Health Academy
Program and the other specialists in the area of health / physical education who were
linked to the coordination of the Program. The results obtained from the judgments
and comments of the participating specialists demonstrated that the utility standards
were partially met, whereas in the categories adequacy and precision, the standards
were not met, demonstrating that the instrument should be improved for a better
Program. With the intention of improving the current Poles Assessment Form of the
Health Academy Program, some suggestions are mentioned, such as the existence
of a standardized fulfillment manual and a greater participation and access of the
Program users to the Poles evaluation process.
Keywords: Evaluation. Health Academy. Poles assessment form. Chronic nontransmissible diseases. Ministry of Health.
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1 PROMOÇÃO DA SAÚDE
1.1 O CONTEXTO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE
O conceito de promoção da saúde vem sendo construído ao longo do tempo,
a partir da concepção da saúde pública e de transformações sociais ocorridas
mundialmente. Diversos fatos históricos contribuíram para o entendimento da saúde
pública e para os avanços da medicina, constituindo-se também como marcos para
a evolução deste conceito.
A criação da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 7 de abril de 1948,
que compõe a Organização das Nações Unidas (ONU), teve grande contribuição
para que as discussões internacionais sobre a saúde global passassem a ter uma
liderança, capaz de definir a agenda de pesquisas em saúde e a estabelecer
diretrizes e articular políticas com base em evidências (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL
DE SAÚDE, 1948). A promoção da saúde passou então a ser entendida como uma
estratégia ou política pública que tem na OMS seu maior incentivador desde 1948
(RABELLO, 2010, apud PADILHA 2016).
A discussão iniciada na década de 60, sobre estratégias para se alcançar
ideais de saúde, estabeleceu uma nova abordagem sobre esta temática. Com a
intenção de conceber a saúde como um conceito muito além daquele centrado
apenas no controle de enfermidades, um amplo debate foi realizado em várias
partes do mundo, realçando outros aspectos impactantes na concepção da saúde,
como seus determinantes econômicos e sociais (FERREIRA; BUSS, 1988).
Mundialmente,

uma

sequência

de

eventos

ocorreu

em

função

do

compromisso da OMS para atingir as metas de promoção de um conceito mais
amplo de saúde, definida como “um estado completo de bem-estar físico, mental e
social e não somente a ausência de afecções e enfermidades” (ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DE SAÚDE, 1946).
Ao resgatar os principais movimentos internacionais que originaram o
conceito de Promoção da Saúde, da maneira como é entendido nos dias atuais,
pode-se verificar, como ponto de partida, o relato das missões enviadas à China em
1973 e 1974. Esse relato se refere a um conjunto de atividades para a melhoria da
saúde, e, paralelamente a este, o movimento canadense produzido a partir do
Relatório Lalonde – Uma Nova Perspectiva na Saúde dos Canadenses de 1974, que
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dá enfoque a necessidade de inovação conceitual ao processo saúde-doença
(BUSS; FERREIRA, 1998).
O Relatório Lalonde afirma que a atenção à saúde não deveria ser apenas de
responsabilidade dos profissionais de sua área, e sim, resultado da interação entre
diferentes fatores, apontando para uma inovação conceitual ao processo saúdedoença ao deslocar o eixo da atenção à saúde para a ação social e política
(PADILHA, 2016).
A partir daí se organizaram os fundamentos para a sequência de eventos que
vieram a seguir, sempre com o foco nesta nova perspectiva do conceito mais amplo
de saúde. A Declaração de Alma-Ata, documento final produzido a partir da
Conferência Internacional sobre Cuidados Primários da Saúde em 1978, com a
proposta de Saúde Para Todos no ano 2000, por exemplo, já apontava a nova
concepção de promoção da saúde, ressaltando os fatores necessários para
assegurar a qualidade de vida e o direito ao bem-estar social (FERREIRA; BUSS,
1988).
Reconhecida como um marco para a Promoção da Saúde, a Declaração de
Alma-Ata convocava toda a comunidade mundial para que colaborasse em relação
ao desenvolvimento e manutenção da saúde, dando início a algumas discussões
sobre cuidados primários e recomendando diretrizes e ações que contribuiriam com
o conceito e as práticas de promoção da saúde. Tais práticas deveriam ser utilizadas
como uma abordagem social e coletiva, contrárias às práticas voltadas para
mudança de comportamento individual e para doença (CZERESNIA; FREITAS,
2010).
Praticamente uma década mais tarde, no ano de 1986, a Primeira
Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Ottawa, Canadá,
apresentou sua Carta de Intenções, que estabelecia fatores de importância de uma
Saúde para Todos, apontando como pré-requisitos para a saúde: paz, habitação,
educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça
social e equidade (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1986 apud FERREIRA;
BUSS, 1988).
A Carta de Ottawa, produto desta conferência, reforçava a concepção de
conceitos defendidos ao longo de décadas e definia promoção da saúde como um
procedimento de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua
qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste

14

processo. Com o objetivo de encaminhar um novo movimento mundial, esclarecia
ainda que a promoção da saúde transcendia aos cuidados de saúde, colocando-a
como prioridade dos políticos e dirigentes em todos os níveis e setores (BRASIL,
2002). A Carta de Ottawa estabelecia ainda, o desafio da mudança em direção a
novas políticas de saúde que reafirmassem a justiça social e a equidade como prérequisitos para a saúde, convencida da necessidade de se promover ações a partir
de políticas públicas saudáveis.
Nos anos subsequentes, outras Conferências envolvendo diversos Países
reafirmaram as linhas de ação da Carta de Ottawa. Uma destas Conferências foi a
2ª Conferência Internacional de Promoção da Saúde, ocorrida em Adelaide, na
Austrália em 1988. A Declaração de Adelaide, resultado desta conferência, destacou
a necessidade de se avaliar o impacto das políticas públicas de saúde. Seu maior
objetivo foi criar um ambiente favorável para uma boa qualidade de vida, enfatizando
o interesse na saúde global e reafirmando o compromisso estabelecido na Carta de
Ottawa, por uma forte aliança na saúde pública. Além disso, destacou a
obrigatoriedade dos Países desenvolvidos em assegurar um impacto positivo das
políticas de saúde sobre as nações em desenvolvimento (BRASIL, 2002).
No ano de 1991, em Sundsvall na Suécia, ocorreu mais uma importante
Conferência: a 3ª Conferência Internacional de Promoção da Saúde. A Declaração
de Sundsvall aclamava a todos os povos que se engajassem ativamente na criação
de ambientes mais propícios à saúde, chamando atenção para a necessidade de
ações urgentes com o objetivo de reduzir as desigualdades existentes e a
deterioração dos ambientes. Esta Declaração apontou ainda a educação como
elemento primordial para a realização de mudanças no intuito de priorizar a
equidade social. Um importante conceito, destacado nesta conferência e muito
utilizado nos dias atuais na gestão em saúde é o accountability, ou prestação de
contas, que visa garantir transparência, equidade de recursos e responsabilidade na
aplicação dos mesmos (BRASIL, 2002).
Vários outros eventos vieram em seguida, como a Declaração de Santafé de
Bogotá, na Colômbia, em 1992; a Declaração de Jacarta, na Indonésia, em 1997; a
Declaração do México, em 2000 (BRASIL, 2002). Todos estes acontecimentos
promoveram a necessidade de responsabilidade social com a saúde, a solidariedade
e a equidade, instituindo como urgência ações de promoção da saúde, além do
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estabelecimento de políticas e programas públicos voltados para a devida
implantação dessas ações de promoção.
Em função disso, mantem-se atualizada a importância da organização de
ações governamentais voltadas para a redução das iniquidades existentes, cada vez
mais inaceitáveis, injustas e evitáveis. O foco na promoção da saúde como
estratégia social em muito contribuiria para a minimização destes impactos.
As estratégias propostas com o objetivo de se atingir ideais de saúde nunca
estiveram tão atuais. O compromisso de se estabelecer ações de prevenção e
promoção da saúde, desenvolvendo ambientes mais saudáveis permanece como
questão relevante a ser enfrentada.
No ano de 2005, foi realizada na cidade de Bangkok, Tailândia, a 6ª
Conferência Internacional de Promoção da Saúde, que abordou aspectos da
promoção da saúde e os determinantes sociais no mundo globalizado. Com ênfase
na cooperação entre os países, a Carta de Bangkok definiu a promoção da saúde
como um direito humano, determinando a integralidade de políticas globalizadas
como forma de aumentar o desenvolvimento de populações mais carentes e em
condições sociais precárias, potencializando assim a cooperação internacional. A
Carta de Bangkok afirma ainda, que as políticas e alianças destinadas a empoderar
as comunidades e promover a saúde e a igualdade devem compor a meta principal
do desenvolvimento mundial e nacional (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE,
2005).
Quatro anos depois, em 2009, ocorreu em Nairóbi, Quênia, a 7ª Conferência
Global sobre Promoção da Saúde, que apontou a crise financeira, o aquecimento
global e as intimidações a segurança como novos desafios que agravam os
problemas de desenvolvimento que ainda não foram resolvidos, representando
ameaças que tornam os objetivos de crescimento acordados internacionalmente
cada vez mais inatingíveis (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2009).
Esta Conferência teve como foco principal a intersetorialidade e o
empowerment (empoderamento), no intuito de promover a capacitação da
população para tomada de decisão com a finalidade de contribuir com o
desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida, indicando a promoção da
saúde como principal elemento para se atingir os Objetivos do Desenvolvimento do
Milênio. Demonstrou, ainda, preocupação com o aumento das Doenças Crônicas
Não Transmissíveis e as doenças mentais, resultados das mudanças no perfil
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epidemiológico e demográfico. Destacou, também, que as aspirações da saúde
global estão a ficar aquém do que é possível alcançar, reconhecendo a problemática
da saúde e sua distribuição desigual entre e dentro dos países. Nesse contexto,
reafirmou a promoção da saúde como extremamente oportuna e necessária
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2009).
Em 2013, foi realizada a 8ª Conferência Global sobre Promoção da Saúde em
Helsinque, Finlândia. A Declaração de Helsinque teve como objetivo analisar
abordagens e buscar desenvolver capacidades para implementar as recomendações
da Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde, por meio da Saúde em Todas
as Políticas, estabelecendo-a como meta a ser atingida pelos governos e como
principal foco do desenvolvimento sustentável. No intuito de avaliar o progresso, o
impacto e os resultados da promoção da saúde desde a Conferência de Ottawa,
abordou a contribuição da promoção da saúde na renovação e reforma dos cuidados
de saúde primários (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2013).
Recentemente, em 2016, foi realizada a 9ª Conferência Global sobre
Promoção da Saúde, implementada pela Organização Mundial da Saúde em
conjunto com a Comissão de Saúde e Planejamento Familiar da República Popular
da China. O evento, intitulado "Promover a saúde em Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável: Saúde para Todos e Todos pela Saúde", aconteceu em Xangai, na
China e teve como objetivo principal reforçar a relação entre a promoção da saúde e
a Agenda 2030, que trata do desenvolvimento sustentável e tem na saúde um de
seus pilares (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2016).
A conferência tem como componentes essenciais na promoção da saúde: a
melhoria na governabilidade e educação para saúde e cidades saudáveis. A mesma
teve a oportunidade de reafirmar a importância da promoção da saúde na melhoria e
na equidade da saúde, em um momento histórico: o 30º aniversário da Carta de
Ottawa e o primeiro ano de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável. Sendo a promoção da saúde determinante na realização desses
objetivos, ao destacar a estreita relação entre saúde e desenvolvimento sustentável,
a Conferência marcou um novo rumo para os próximos 15 anos, com o propósito de
estimular os governos nacionais, os líderes municipais e outras partes interessadas
a compreender o enorme potencial para promover a saúde em todos os setores da
sociedade.
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Nela

foi

destacada

a

necessidade

de

capacitação

dos indivíduos,

comunidades e sociedades, no intuito de empoderá-los em termos de recursos para
que os mesmos sejam agentes proativos da sua saúde e qualidade de vida. A
mesma enfatizou como meta a orientação dos Estados Membros sobre a
incorporação da promoção da saúde nas respostas nacionais aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e aceleração do progresso em direção a estes
mesmos objetivos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2016).
De acordo com Lefevre e Lefevre (2004), a saúde é um conceito positivo que
enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Sendo
assim, a promoção da saúde não é de inteira responsabilidade do setor saúde, indo
além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global. Ela abrange
uma ampla gama de intervenções sociais e ambientais desenvolvidos para
beneficiar e proteger a saúde e qualidade de vida individual, prevenindo e
resolvendo as causas dos problemas de saúde, em vez de se concentrar
unicamente no tratamento e cura.
O conceito de promoção da saúde está relacionado ao estilo de vida e
comportamento dos indivíduos e de suas culturas, controlados por suas próprias
atitudes como, por exemplo, o hábito de fumar, a dieta, o aleitamento materno, a
atividade física, entre outros. No entanto, a efetivação deste conceito depende
também, de outros fatores determinantes como habitação e saneamento, boas
condições de trabalho, oportunidades de educação ao longo da vida e cuidados de
saúde, aspectos coletivos e ambientais ligados à implementação de políticas
públicas favoráveis ao desenvolvimento e manutenção da capacidade dos indivíduos
e comunidades gerirem sua própria saúde (CZERESNIA; FREITAS, 2009).
A promoção da saúde, buscando proporcionar condições de vida dignas e
adequadas, aponta para processos favoráveis à qualidade de vida, orientando a
organização de ações coletivas que favoreçam o bem-estar e a saúde. Apesar do
conceito de promoção da saúde representar um avanço para as regiões e países em
desenvolvimento, essencialmente a América Latina e o Brasil, é preciso incentivar
práticas sociais mais abrangentes que realmente permitam a promoção da saúde
(BUSS, 2009).
De acordo com a 9ª Conferência Global sobre Promoção da Saúde, realizada
em 2016, o mais recente conceito de promoção da saúde ficou assim definido:
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A promoção da saúde permite que as pessoas tenham mais controle
de sua própria saúde. Ela abrange uma ampla gama de intervenções
sociais e ambientais desenvolvidas para beneficiar e proteger a
saúde e qualidade de vida individual, prevenindo e resolvendo as
causas dos problemas de saúde, em vez de se concentrar
unicamente no tratamento e cura (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE
SAÚDE, 2016)

1.2 A ATIVIDADE FÍSICA E PREVENÇÃO DE AGRAVOS
Sendo o Brasil um país em desenvolvimento, que vem se transformando
paulatinamente, os problemas de ordem mundial apontados pela OMS, ligados ao
crescimento das doenças crônicas não transmissíveis, o atingem diretamente. Neste
sentido, a prática de atividades físicas se apresenta com tamanha relevância neste
processo, e é por meio dela que ocorrerão as necessárias mudanças de
comportamento, fundamentais para a promoção da saúde e prevenção de doenças
(SIQUEIRA et al., 2009).
As doenças crônicas não transmissíveis são doenças multifatoriais, que se
desenvolvem no decorrer da vida. As de maior impacto mundial são as doenças
cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas, sendo
decorrentes de determinantes sociais e condicionantes, além de fatores de risco
individuais como tabagismo, consumo nocivo de álcool, alimentação inadequada e
inatividade física (PORTAL DA SAÚDE, 2017).
Atualmente, a atividade física é compreendida como qualquer movimento
corporal produzido que resulta em gasto energético, tendo elementos e
determinantes de ordem biopsicossocial, cultural e comportamental. Sua importância
para o tratamento de doenças, manutenção e melhoria da saúde é evidente, estando
relacionada como fator capaz de modificar o risco de os indivíduos adoecerem, já
que influencia diretamente a melhoria da eficiência do sistema imunológico, podendo
inclusive, reduzir alguns tipos de câncer (PITANGA, 2002).
De acordo com Ferreira e Najar (2005), estudos indicam associação entre a
prática regular de atividade física com uma menor incidência e mortalidade
relacionada às cardiopatias. Este autor aponta que o exercício físico está entre um
dos fatores que contribuem positivamente para a saúde, postergando todo tipo de
mortalidade, principalmente as causadas pelos principais grupos de doenças
crônicas não transmissíveis, onde estão incluídas as de ordem circulatória, os
diversos tipos de câncer, as respiratórias crônicas e o diabetes mellitus.
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Os exercícios físicos atuam interferindo positivamente na saúde mental de
indivíduos que têm como hábito a prática regular de atividade física. Dados
evidenciam inúmeros efeitos antropométricos, metabólicos, cognitivos, psicossociais
e terapêuticos, reduzindo o stress, a ansiedade e melhorando o humor, além de
contribuir para uma maior socialização, evitando quadros de depressão (MATSUDO,
2009). Estão associados, ainda, segundo Pitanga (2002), a redução dos níveis de
lipídios sanguíneos e pressão arterial, ao aumento da densidade óssea e a melhoria
da composição corporal, sensibilidade à insulina e tolerância à glicose.
A adoção de um estilo de vida ativo, portanto, contribui de maneira
significativa para uma melhoria na qualidade de vida e saúde das pessoas,
prevenindo o aumento e controle das doenças crônicas não transmissíveis e
reduzindo as taxas de mortalidade de agravos a elas associadas.
Em função de todos os benefícios comprovados cientificamente em relação à
importância da atividade física para a saúde, diversas iniciativas visando estimular à
prática de exercícios físicos regulares vêm sendo executadas de forma estratégica
para enfrentar e reduzir a ocorrência das doenças crônicas não transmissíveis.

Em 2004, a Organização Mundial da Saúde lançou a Estratégia
Global para Alimentação, Atividade Física e Saúde, como um
instrumento de promoção geral da saúde para populações e
indivíduos e de prevenção do crescimento das doenças crônicas não
transmissíveis em todo o mundo. (MORETTI et al., 2009, p. 349).

Classificadas como as principais causadoras de morte no mundo, as doenças
crônicas não transmissíveis são consideradas um dos maiores problemas de saúde
pública da atualidade. Segundo estimativas da OMS (1946), no Mundo, em 2008, as
doenças crônicas não transmissíveis foram responsáveis por 63% do total de 36
milhões de mortes ocorridas. Já no Brasil, em 2011, as doenças crônicas não
transmissíveis foram responsáveis por 72,7% do total de mortes. Dado o intenso
crescimento das doenças crônicas associadas à inatividade física nos países
desenvolvidos e em desenvolvimento, a prática de atividade física regular se
constitui num dos principais componentes na contenção deste crescimento. O
impacto da inatividade física com relação aos custos econômicos para o indivíduo,
família e sociedade faz com que seu combate seja considerado prioridade na
agenda de saúde pública (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, [2004]).
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Considerando-se que os fatores de risco para essas doenças são passíveis
de prevenção, o Ministério da Saúde implantou, em 2006, o Sistema de Vigilância de
fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico (VIGITEL),
que monitora, por inquérito telefônico, a frequência de fatores de risco e proteção
para doenças crônicas não transmissíveis. O VIGITEL avalia as atividades físicas
praticadas em quatro domínios: no lazer ou tempo livre, na atividade ocupacional, no
deslocamento para o trabalho ou para a escola e no âmbito das atividades
domésticas, o que permite a construção de múltiplos indicadores do padrão de
atividade física na população (BRASIL, 2015).
Também no ano de 2006, houve a aprovação da Política Nacional de
Promoção da Saúde, ratificando a institucionalização da promoção da saúde no
Sistema Único de Saúde (SUS), priorizando a atividade física como uma das ações
de proteção contra os riscos que ameaçam a saúde (BRASIL, 2006).
Já no ano de 2011, com o objetivo de promover o desenvolvimento e a
implementação de políticas públicas efetivas para prevenção e controle das doenças
crônicas não transmissíveis e seus fatores de risco, e ainda fortalecer articulações
intersetoriais que estimulassem a construção de estilos de vida saudáveis, foi
lançado, pelo governo federal, o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento
das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, 2011-2022. Este Plano
abordou os quatro principais grupos de doenças e seus fatores de risco
modificáveis, entre eles, a inatividade física, deliberando diretrizes e ações em: a)
vigilância, informação, avaliação e monitoramento; b) promoção da saúde e c)
cuidado integral (BRASIL, 2011a).
O plano é liderado pelo setor saúde, mas a resposta para o enfrentamento
das doenças crônicas não transmissíveis demanda um conjunto de ações
intersetoriais, mostrando a importância da transversalidade e a necessidade de se
avançar nos diálogos, envolvendo também setores como o Ministério da Educação,
Ministério do Esporte, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério das Relações
Exteriores, entre outros (BRASIL, 2011a).

1.3 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA
O Programa Academia da Saúde, inserido na diretriz de promoção da saúde
do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não
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Transmissíveis no Brasil, 2011-2022 (BRASIL, 2011a) tem, como objetivo, viabilizar
intervenções que impactem positivamente a redução das doenças crônicas não
transmissíveis e seus fatores de risco, especialmente para as populações em
situação de vulnerabilidade. Lançado no ano de 2011 pelo Ministério da Saúde, “[...]
teve como ponto de partida para sua estruturação uma série de experiências na área
da saúde que tinham como foco o desenvolvimento de ações de promoção da saúde
[...]” (ACADEMIA DA SAÚDE, 2014, p. 10). Subsidiado pela Política Nacional de
Promoção da Saúde, conforme a Portaria nº 687, de 30 de março de 2006 (BRASIL,
2006) e pela Política Nacional de Atenção Básica, de acordo com a Portaria nº
2.488, de 21 de outubro de 2011 (BRASIL, 2011b), o programa se propõe a
estimular e apoiar municípios para que eles possam criar espaços públicos que
propiciem a população à prática de atividade física, garantindo espaços prazerosos
e adequados, seguros e arborizados (MALTA et al., 2009).
O Programa é monitorado desde o ano de 2012, quando foi implantado pela
primeira vez como experiência piloto. Como instrumentos essenciais para
planejamento e avaliação das ações realizadas, o monitoramento do Programa era
realizado por meio de um Formulário Municipal e uma planilha de atividades,
utilizados estrategicamente para apresentar informações que subsidiassem a
qualificação e o fortalecimento do Programa. A partir de 2016, houve uma
reformulação destes instrumentos, com inclusão de novas perguntas e ajustes em
perguntas já existentes, passando a serem denominados Formulários de Gestão
Municipal e Polos em Funcionamento, respectivamente. Nenhum estudo avaliativo
sobre a adequação destes novos instrumentos empregados no monitoramento do
Programa foi encontrado na literatura.
Desta maneira, este estudo avaliativo propôs avaliar o formulário Polos em
Funcionamento, utilizado atualmente no monitoramento do Programa Academia da
Saúde.
Espera-se, com o estudo, obter resultados que favoreçam o aprimoramento
de instrumento de avaliação da operacionalização do Programa, garantindo assim o
alcance de padrões de qualidade mais elevados, beneficiando a todos os
envolvidos. Este estudo avaliativo se justifica, assim, pela importância nacional que
o Programa representa e seus impactos positivos na prevenção e controle das
doenças crônicas não transmissíveis.
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2 O PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE
O presente capítulo descreve o contexto em que o Programa Academia da
Saúde foi organizado e embasado, desde o seu lançamento, abordando sua
proposta e objetivo, bem como as estratégias utilizadas para sua implantação local.
As informações foram levantadas no site oficial do Ministério da Saúde, na
Cartilha informativa do Programa e por meio de parecer apresentado em entrevista
na TV NBR com a coordenação de Vigilância de Doenças e Agravos Não
Transmissíveis do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011b).

2.1 O CONTEXTO DO PROGRAMA
A modificação no perfil de saúde da população, tornando as doenças crônicas
não transmissíveis e as complicações decorrentes delas cada vez mais prevalentes,
é uma tendência mundial. As doenças crônicas não transmissíveis são as principais
causas de morte no mundo, sendo que a maioria das mortes causadas por elas
ocorrem em países de baixa e média renda. Elas têm gerado aumento do percentual
de mortes prematuras, queda na qualidade de vida e impactos econômicos para a
sociedade em geral, agravando as iniquidades e a pobreza (BRASIL, 2011a).
No Brasil ocorre uma transição epidemiológica que tem levado a coexistência
de velhos e novos problemas de saúde, onde predominam as doenças crônicas não
transmissíveis em concomitância com as doenças transmissíveis. O número de
doenças relacionadas aos agravos não transmissíveis tem se elevado de maneira
expressiva e sua prevenção tem sido o maior desafio para a saúde pública nos dias
atuais (SCHRAMM, et al., 2004).
A transição demográfica, dada pela mudança na estrutura etária dos
brasileiros, é caracterizada pela redução na proporção de crianças e jovens e no
aumento da proporção de idosos na população, acarretando crescimento da carga
de doenças, especialmente as doenças crônicas não transmissíveis (BRASIL,
2011a).
Em 2008, o grupo das doenças crônicas não transmissíveis representavam
77,2% da carga de doença estimada para o Brasil, enquanto as doenças
infecciosas/parasitárias/maternas/perinatais/nutricionais

e

causas

externas

representavam, respectivamente, 13,2% e 9,5% do total da carga de doença
estimada (BRASIL, 2013).
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Os impactos sobre o desenvolvimento são enormes. Em nosso país, mesmo
com a existência do SUS, gratuito e universal, o custo individual de uma doença
crônica ainda é bastante alto. O impacto socioeconômico do aumento das doenças
crônicas não transmissíveis e seus fatores de risco associados afetam o progresso
das Metas do Desenvolvimento Sustentável, envolvendo temas como saúde e
determinantes sociais como educação e pobreza (BRASIL, 2011a).
Em 2011, como forma de enfrentamento deste cenário foi lançado, pelo
Ministério da Saúde, o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das
Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, com o objetivo de promover o
desenvolvimento e a implantação de políticas públicas efetivas, integradas,
sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o controle das DCNT e
seus fatores de risco: tabagismo, alimentação inadequada, inatividade física e o
consumo abusivo de bebidas alcoólicas (BRASIL, 2011a; BRASIL, 2015).
Neste sentido, os dados do Sistema de Vigilância de fatores de risco e
proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico (VIGITEL), se constituem
como ferramenta imprescindível para o monitoramento das metas previstas neste
Plano de Enfrentamento. O objetivo deste sistema é medir a prevalência de fatores
de risco e proteção para doenças não transmissíveis na população brasileira com o
intuito de subsidiar ações de promoção da saúde e prevenção de doenças (BRASIL
2015).
De acordo com a Coordenadora de Vigilância de Doenças e Agravos não
Transmissíveis do Ministério da Saúde:

O VIGITEL realizou pesquisa e os dados mostram o problema em
relação à adoção de hábitos saudáveis. Temos em torno de apenas
15% da população brasileira que praticam atividades físicas
regularmente (aproximadamente trinta minutos diariamente), um
percentual muito baixo. E em torno de 14 a 15% que não praticam
atividade física, além de um terço da população que fica em frente à
TV por mais de três horas por dia. (Informação Verbal)1.

A mudança no perfil de morbimortalidade populacional e a exigência cada vez
maior de uma transformação na organização dos serviços de saúde para atenderem
a esta demanda crescente, inspiraram a organização de diferentes iniciativas,
1

Informação concedida pela Coordenadora de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis
do Ministério da Saúde sobre o Programa Academia da Saúde, Deborah Malta, em 18/04/2011, em
entrevista à TVNBR.
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desenvolvidas em alguns estados do país, tendo em comum, a prática de atividades
corporais, com a orientação de profissionais, em espaços públicos.
O Programa Academia da Saúde surgiu inspirado nas inúmeras experiências
e iniciativas regionais locais, que vinham sendo desenvolvidas em Recife, Curitiba,
Vitória, Aracaju e Belo Horizonte. Essas experiências promoviam a prática de
atividade física com a presença de profissionais orientadores, o uso e a
potencialização de espaços públicos como espaços de inclusão, de participação, de
lazer e de promoção da cultura da paz, além de serem custeadas e mantidas pelo
poder público. A avaliação positiva dessas experiências fortaleceu a ideia de
iniciativas semelhantes em todo o país na forma de um programa nacional no setor
do SUS (ACADEMIA DA SAÚDE, 2017).
Foi lançado, então, em 2011, o Programa Academia da Saúde, estando entre
as diversas estratégias do governo e ações do Ministério da Saúde para prevenção
e redução das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (BRASIL, 2011c).

2.2 O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA
O

Programa

Academia

da

Saúde

funciona

como

uma

estratégia

governamental para prevenção das doenças crônicas não transmissíveis e
promoção da saúde nos territórios. Faz parte do Plano de Ações Estratégicas para o
Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, sendo
responsável por estimular a criação de espaços adequados para a prática de
atividade física e de lazer.
O Programa é subsidiado pelas Políticas Nacionais de Atenção Básica e
Promoção da Saúde. A Política Nacional de Atenção Básica, instituída pela Portaria
nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, define a organização de Redes de Atenção à
Saúde como “estratégia para um cuidado integral e direcionado as necessidades de
saúde da população” (BRASIL, 2011c, p. 4).
A Política Nacional de Promoção da Saúde, criada pela Portaria nº 687 de 30
de março de 2006 (BRASIL, 2006), foi redefinida em 2014, pelo Ministério da Saúde,
em parceria com a sociedade civil, tendo sido publicada na Portaria Ministerial nº
2446 em 13 de novembro de 2014, considerando a necessidade de atualizar a
Política e incrementar as ações de promoção da saúde no território, garantindo sua
consonância com os princípios e diretrizes do SUS (BRASIL, 2014).
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O Programa foi instituído com a publicação da Portaria nº 719 de 7 de abril de
2011 (BRASIL, 2011b), tendo sido aperfeiçoado e redefinido no ano de 2013, com a
publicação da Portaria nº 2.681 de 7 de novembro de 2013, que redefine o Programa
Academia da Saúde no âmbito do SUS (BRASIL, 2013).
Atualmente o Programa Academia da Saúde é regido pela Portaria nº 1.707
de 23 de setembro de 2016, que redefine as regras, critérios dos incentivos
financeiros para construção dos polos e redefine os critérios de similaridade entre
Programas no Distrito Federal e nos Municípios e o Programa Academia da Saúde
(BRASIL, 2016) e Portaria nº 2.681 de sete de novembro de 2013 , que redefine o
Programa na esfera do SUS (ACADEMIA DA SAÚDE, 2016).
Com o objetivo geral de contribuir para a promoção da saúde, prevenção de
doenças e agravos, produção do cuidado e de modos de vida saudáveis da
população a partir da implantação de polos com infraestrutura e profissionais
qualificados, o Programa funciona em atuação conjunta das áreas de vigilância e
atenção à saúde no SUS, que o fortalecem e incentivam a participação da
comunidade (BRASIL, 2013).
Com a finalidade de colaborar para a compreensão e possíveis ações do
Programa, as suas diretrizes e os seus princípios estão em consonância com seu
objetivo geral de promoção e proteção da saúde, sendo eles:

 Configurar-se como ponto de atenção da Rede de Atenção à
Saúde (RAS), de forma complementar e como potencializador das
ações de cuidados individuais e coletivos na atenção básica;
 Referenciar-se como um programa de promoção da saúde,
prevenção e atenção das doenças crônicas não transmissíveis;
 Estabelecer-se como espaço de produção, ressignificação e
vivência de conhecimentos favoráveis à construção coletiva de
modos de vida saudáveis;
 Participação popular e construção coletiva de saberes e práticas
em promoção da saúde;
 Intersetorialidade na construção e desenvolvimento das ações;
 Interdisciplinaridade na produção do conhecimento e do cuidado;
 Integralidade do cuidado;
 Intergeracionalidade, promovendo o diálogo e troca entre
gerações;
 Territorialidade, reconhecendo o espaço como local de produção
da saúde. (ACADEMIA DA SAÚDE, 2014a, p. 7).
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Além disso, o Programa deve seguir também os princípios, diretrizes e os
objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde e da Política Nacional de
Atenção Básica (BRASIL, 2013).
Suas ações compõem a Rede de Atenção à Saúde, fazendo parte das linhas
de cuidado da Atenção Básica e comprometendo-se com a articulação Inter setorial,
buscando integralidade no cuidado dos usuários do SUS e estabelecendo-se como
espaço de produção e vivência de conhecimentos que conduzam a construção
coletiva de práticas saudáveis (ACADEMIA DA SAÚDE, 2014a).
Dentre seus objetivos específicos destacam-se:

1) Fortalecimento da promoção da saúde de forma estratégica; 2)
Desenvolvimento da atenção à saúde a fim de promover
conhecimento e cuidado integral; 3) Favorecimento de ações
intersetoriais com outros pontos de atenção da Rede de Atenção à
Saúde (RAS); 4) Comprometimento com o sucesso de programas e
projetos nos âmbitos da saúde, educação, cultura, assistência social,
esporte e lazer; 5) Aumento do nível de atividade física da
população; 6) Estímulo a hábitos de vida mais saudáveis e
mobilização comunitária, com redes sociais de apoio e ambientes de
convivência e solidariedade e 7) Promoção de práticas de educação
em saúde, ampliando a autonomia dos indivíduos sobre as escolhas
de modos de vida mais saudáveis. (ACADEMIA DA SAÚDE, 2014a,
p. 8).

A implantação do Programa se dá pelas secretarias de saúde do Distrito
Federal e dos Municípios, com o apoio das Secretarias Estaduais de Saúde e do
Ministério da Saúde. Sendo um serviço da Atenção Básica, o Programa deve
promover a articulação com toda a rede de atenção à saúde do SUS, assim como
com outros serviços sociais realizados na sua região. As atividades do Programa
também são desenvolvidas por profissionais da Atenção Básica, incluindo aí,
aqueles que atuam na Estratégia Saúde da Família e nos Núcleos de Apoio à Saúde
da Família, se houver (BRASIL, 2013).
As atividades desenvolvidas no Programa devem estar de acordo com os
seguintes eixos:

Práticas corporais e atividades físicas; Produção do cuidado e de
modos de vida saudáveis; Promoção da alimentação saudável;
Práticas integrativas e complementares; Práticas artísticas e
culturais; Educação em saúde; Planejamento e gestão; Mobilização
da comunidade. (ACADEMIA DA SAÚDE, 2014a, p.11).
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Estes eixos devem ser desenvolvidos no espaço do Programa denominado
polo, sob a orientação de profissionais de saúde. Desta maneira, um dos eixos de
ações desenvolvidas nos polos do Programa e que tem sido uma das prioridades no
contexto da Política Nacional de Promoção da Saúde é o das práticas corporais e
atividade física (DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, 2017).
Os

polos

são

espaços

de

infraestrutura

específica,

constituindo-se

dispositivos da atenção básica, estando inseridos nas Redes de Atenção à Saúde
(RAS) (DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, 2017). Caracterizam-se por
ambientes de encontro, dinamizados pelas atividades propostas para o seu
funcionamento, onde a saúde deve ser constantemente ressignificada e apropriada
com todas as suas particularidades e intencionalidades, refletindo os anseios das
pessoas envolvidas (BRASIL, 2014b).
O processo de construção dos polos deve refletir os valores centrais do
Programa Academia da Saúde, bem como os da própria atenção básica e, por
consequência, do SUS, “sintetizados em uma abordagem integral, universal,
equitativa e participativa” (BRASIL, 2014b, p. 11).
Para aderir ao Programa Academia da Saúde, os Municípios passam por uma
análise da sua situação de saúde, verificando-se a necessidade e a capacidade local
para desenvolvimento do mesmo. Além disso, é necessária a inscrição no Sistema
de Monitoramento de Obras, que é um sistema que contribui para melhor
estruturação física dos estabelecimentos de saúde.
O Programa Academia da Saúde possui três modalidades de polo:
Modalidade Básica (250 m²), Modalidade Intermediária (263,2 m²) e Modalidade
Ampliada (451,2 m²). Os polos do programa são compostos por dois espaços: área
coberta e área descoberta. A área descoberta é um espaço que deve ter uma parte
livre, para atividades coletivas sem uso de aparelhos, e outra facultativa a ser
preenchida por equipamentos de exercício físico de alvenaria. A disposição dos
equipamentos deve ser organizada de maneira a garantir a circulação de várias
pessoas ao mesmo tempo e a realização do exercício nas várias amplitudes
(DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, 2017).
A responsabilidade pela gestão do polo do Programa Academia da Saúde é
municipal, podendo esta contratar diferentes profissionais no âmbito da Atenção
Primária à Saúde para atuar no polo e, preferencialmente, já inseridos no Núcleo de
Apoio da Saúde da Família (BRASIL, 2013).
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A responsabilidade pelo monitoramento do Programa é Compartilhada entre
a Secretaria de Vigilância em Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais de
Saúde, num esforço coletivo de produção de informações que correspondam à
realidade local e regional e subsidiem o planejamento e a tomada de decisões no
âmbito federal (ACADEMIA DA SAÚDE, 2016). O monitoramento de gestão do
Programa foi realizado pela primeira vez no ano de 2012, como experiência piloto.
Tem como objetivo retratar a situação geral de implantação e implementação do
Programa em todo o País, constituindo-se como uma estratégia para produzir
informações que auxiliem no fortalecimento do Programa, sendo essencial para o
planejamento e avaliação das ações realizadas.
Atualmente, o monitoramento é anual e tem por objetivo retratar a situação
geral de implantação do Programa em todo o país, no sentido de identificar as
formas de gestão do Programa em cada município, suas estratégias de divulgação,
realização de ações de educação, parcerias envolvidas e também características de
funcionamento (ACADEMIA DA SAÚDE, 2016).

Figura 1 – Participação dos Municípios

Fonte: ACADEMIA DA SAÚDE (2016).

O percentual de participação dos municípios no Monitoramento do Programa
teve aumento gradual desde 2014, conforme apresentado na Figura 1.
As Secretarias Estaduais de Saúde são responsáveis por mobilizar e
acompanhar os municípios, que podem acessar os formulários utilizados no
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monitoramento e avaliação do Programa de forma online, utilizando a internet com o
FORMSUS (ACADEMIA DA SAÚDE, 2016).
São utilizados três formulários para acompanhamento do Programa em nível
nacional. Um destes, chamado Gestão Municipal, tem por objetivo o levantamento
de informações sobre ações e estratégias adotadas em âmbito local para divulgação
do programa, sua sustentabilidade, fortalecimento e institucionalização. O outro,
denominado Polos em Funcionamento, é parte de uma estratégia mais ampla de
monitoramento que envolve um conjunto de ações de comunicação e mobilização,
coletando informações relativas às atividades desenvolvidas nos polos propriamente
ditos. O último formulário, denominado Gestão Estadual, é responsável pelo
levantamento de informações relacionadas à institucionalização, sustentabilidade,
monitoramento e divulgação estadual do Programa, bem como as ações de
educação permanentemente realizadas (ACADEMIA DA SAÚDE, 2016).
Estes formulários foram atualizados no ano de 2016, objetivando a
atualização de questões e a incorporação de novas perguntas, principalmente
relacionadas aos polos em funcionamento (ACADEMIA DA SAÚDE, 2016). Além
destes formulários, as ações do Programa também são monitoradas por meio do
Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica, o Sisab (BRASIL, 2014b).
Dada a importância destes formulários para o acompanhamento do Programa
Academia da Saúde e devido ao fato de que não foram encontrados estudos que os
avaliassem quanto ao seu grau de utilidade, adequação e precisão na melhoria da
qualidade das informações geradas pelo programa, o presente estudo avaliativo
ocupou-se em verificar se a produção das informações coletadas por meio do
Formulário Polos em Funcionamento favorece a obtenção de resultados com
elevados padrões de qualidade.
O Formulário Polos em Funcionamento contém seis itens de informações
gerais a serem preenchidas pelos gestores de cada polo, referentes a localização do
polo, seu Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e sua identidade visual.
Apresenta também, 38 itens a serem preenchidos com relação a informações sobre
as atividades desenvolvidas nos polos, os profissionais que neles atuam e a respeito
da gestão de cada um deles, além de três itens sobre informações para contato com
os mesmos. Pode ser encontrado no Anexo B deste estudo.
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3 METODOLOGIA
No presente capítulo são descritos os procedimentos metodológicos utilizados
no desenvolvimento deste estudo avaliativo. São eles: abordagem avaliativa
utilizada, questão avaliativa, padrões de avaliação e adaptação dos mesmos,
construção, validação e aplicação dos instrumentos e análise/interpretação dos
dados.

3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
A abordagem avaliativa centrada em especialistas foi selecionada para o
presente estudo. Considerada uma das mais antigas e das mais utilizadas, esta
abordagem oferece julgamentos de qualidade, produzidos diretamente por
profissionais que possuem conhecimentos especializados, possibilitando analisar e
julgar qualquer atividade, projeto, programa, serviço ou produto que esteja sendo
avaliado. Utiliza-se de critérios reconhecidos para julgar as avaliações (WORTHEN;
SANDERS; FITZPATRICK, 2004) e permite que o desenvolvimento das avaliações
ocorra em um período de tempo relativamente curto (CHIANCA; MARINO;
SCHIESARI, 2001).
A utilização da opinião de mais de um profissional no processo de avaliação
aumenta as chances de se obter maior qualidade nos resultados. Uma das
limitações apresentada por esta abordagem consiste na subjetividade dos
especialistas envolvidos no julgamento do objeto avaliado, pois o mesmo ocorre de
acordo com as percepções do avaliador (CHIANCA; MARINO; SCHIESARI, 2001).
Desta maneira, foram convidados especialistas que atuam no Programa
Academia da Saúde, um de cada ponto focal do programa, além de especialistas da
área de saúde/educadores físicos, para participarem da avaliação proposta,
referente à qualidade de um dos instrumentos utilizados no monitoramento do
programa, o Formulário de Polos em Funcionamento.

3.2 QUESTÃO AVALIATIVA
As questões avaliativas são responsáveis pela base e direção do processo
avaliativo, delimitando o que será avaliado, a partir do objetivo inicial do estudo. Ao
determinar o foco da avaliação, possibilitam identificar exatamente que aspectos
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serão observados profundamente. Sendo uma das primeiras etapas do processo
avaliativo, as questões avaliativas são fundamentais e decisivas para o sucesso da
avaliação. A especificação das questões contribui para o esclarecimento do
propósito da avaliação e dos motivos de sua realização (CAZARIN; MENDES;
ALBUQUERQUE, 2010).
Considerando o objetivo deste estudo, foi formulada a seguinte questão
avaliativa:
Em que medida o atual formulário empregado no monitoramento das ações
dos Polos em Funcionamento do Programa Academia da Saúde é útil, adequado e
preciso na produção de resultados de excelência que favoreçam o aprimoramento
do Programa, beneficiando a todos os envolvidos?

3.3 PADRÕES DE AVALIAÇÃO E ADAPTAÇÃO
Uma boa avaliação deve ser capaz de produzir informações úteis que
auxiliem na tomada de decisão sobre um determinado programa em suas distintas
fases. Sua realização, qualidade e sucesso estão diretamente relacionados a um
adequado planejamento. Neste sentido, um conjunto de princípios foi desenvolvido
por um comitê de 16 associações profissionais dos Estados Unidos, chamado Joint
Committee on Standards for Educational Evaluation, visando o desenvolvimento de
avaliações de qualidade. Esses princípios foram publicados em 1981, revisados em
1994 (CHIANCA; MARINO; SCHIESARI, 2001) e, após nova revisão, reeditados, em
2011.
A nova edição, dirigida à avaliação de programas, apresenta as seguintes
categorias: utilidade, exequibilidade, adequação, precisão e responsabilização. Cada
categoria possui um determinado número de padrões, somando, no total, 30
padrões. Apesar da importância das cinco categorias de padrões, optou-se, neste
estudo avaliativo, pela utilização de padrões das categorias utilidade, adequação e
precisão, por se adequarem mais ao objeto focalizado.
A categoria utilidade possui oito padrões, que têm como objetivo estabelecer
a credibilidade do avaliador e verificar o nível de satisfação das necessidades de
informação dos interessados, examinando as possíveis utilizações dos seus
resultados e oferecendo mecanismos de pesquisa e resultados precisos para
tomada de decisões. Já a categoria adequação possui sete padrões, que têm como
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objetivo garantir a legalidade, assegurando direitos e deveres de todos os
envolvidos. Por último, a categoria precisão possui oito padrões, voltados a garantir
informações confiáveis, consistentes e precisas, que permitam fundamentação no
julgamento da qualidade dos programas (YARBROUGH et al., 2011).
O estudo do conteúdo dos padrões das três categorias selecionadas apontou
duas prioridades: primeiramente, identificar quais deles eram pertinentes à
avaliação e, posteriormente, verificar a necessidade ou não de adaptação.
A adaptação de padrões pode envolver modificações no título do padrão ou
na sua descrição, de modo a ajustar seu conteúdo àquilo que está sendo avaliado.
Dos oito padrões existentes, na categoria utilidade, quatro foram utilizados no
presente estudo: U2- Atenção aos Interessados, U5- Informação Relevante, U6Produtos e Processos Significativos e U7- Comunicação e Relatórios Apropriados e
no Prazo. Suas descrições originais e descrições adaptadas para o estudo são
apresentadas no Quadro 1.
Quadro 1 - Padrões e descrições originais e adaptadas da categoria Utilidade
Padrão original *
Atenção aos interessados
(stakeholders)

Informação Relevante

Produtos e Processos
Significativos

Comunicação e Relatórios
Apropriados e no Prazo

Nota: *YARBROUGH et al. (2011).
Fonte: A autora (2017). Adaptado.

Descrição original *
As avaliações devem dedicar
atenção a todos os indivíduos
e grupos envolvidos no
programa e por elas afetados.
A informação obtida por meio
da avaliação deve servir às
necessidades identificadas e
emergentes dos stakeholders.

As avaliações devem
construir atividades,
descrições e julgamentos de
modo que os participantes se
sintam estimulados a
redescobrir, reinterpretar ou
rever seus entendimentos e
comportamentos.
As avaliações devem atender
às constantes necessidades
de informação de seus vários
públicos.

Descrição adaptada
O Formulário de Avaliação
dos Polos deve dedicar
atenção a todos os
envolvidos no programa e
por ele afetados.
As informações obtidas por
meio do Formulário de
Avaliação dos Polos devem
servir às necessidades
identificadas pelos
envolvidos no Programa.
O Formulário de Avaliação
dos Polos deve estimular os
envolvidos a rever seus
entendimentos sobre o
Programa, contribuindo para
sua melhor adequação.

O Formulário de Avaliação
dos Polos deve fornecer, de
modo contínuo, informação
para os Gestores,
Profissionais de Saúde da
Atenção Básica e cidadãos
envolvidos no programa.
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Dos sete padrões que compõem a categoria adequação, dois foram
utilizados: A4 - Clareza e Equidade e 5 – Transparência e Abertura. O Quadro 2
apresenta os padrões (original e adaptado) e suas respectivas descrições.
Quadro 2 - Padrão e descrições originais e adaptados da categoria Adequação
Padrão original */
Adaptado

Clareza e Equidade/ Clareza

Transparência e Abertura

Descrição original *

Descrição adaptada

As avaliações devem ser
inteligíveis e justas, ao tratar
dos propósitos e
necessidades dos
stakeholders.
As avaliações devem
fornecer a todos os
stakeholders descrições
completas das constatações,
limitações e conclusões, a
não ser que isso represente
violação das leis ou das
convenções sociais.

O Formulário de Avaliação
dos Polos deve ser de fácil
entendimento, visando
esclarecer as necessidades
dos envolvidos no Programa.
O Formulário de Avaliação
dos Polos deve gerar
informações que possam ser
consultadas por todos os
envolvidos no Programa,
revelando as constatações,
limitações e conclusões das
avaliações, salvo se isso
representar violação às leis
ou convenções sociais.

Nota: *YARBROUGH et al (2011).
Fonte: A autora (2017). Adaptado.

Dos oito padrões integrantes da categoria precisão, quatro foram utilizados
neste estudo, conforme consta do Quadro 3.

Quadro 3 - Padrão e descrições, originais e adaptados da categoria Precisão
Padrão original *
Conclusões e Decisões
Justificadas/Decisões
Justificadas

Informação Válida

Descrição original *
As conclusões e decisões da
avaliação devem ser
explicitamente justificadas
nas culturas e nos contextos
onde têm consequências.
A informação da avaliação
deve servir aos propósitos
pretendidos e sustentar
interpretações válidas.

Descrição adaptada
O Formulário de Avaliação
dos Polos deve fornecer
subsídios para tomadas de
decisão justificáveis e
necessárias aos ajustes do
Programa.
O Formulário de Avaliação
dos Polos deve fornecer
informações que sirvam aos
propósitos pretendidos pelo
Programa.

(Continua)
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(Conclusão)
Padrão original *

Informação Fidedigna

Gerenciamento da
informação

Descrição original *
Os procedimentos da
avaliação devem gerar
informações suficientemente
confiáveis e consistentes, de
modo que sirvam aos usos
pretendidos.
A avaliação deve empregar
métodos sistemáticos de
coleta, revisão, verificação e
armazenamento das
informações.

Descrição adaptada
O Formulário de Avaliação
dos Polos deve produzir
informações confiáveis e
consistentes, alicerçando os
usos pretendidos pelo
Programa.
O Formulário de Avaliação
dos Polos deve promover a
coleta precisa e
armazenamento de
informações, de forma a
evitar que inconsistências ou
distorções comprometam a
qualidade das informações.

Nota: *YARBROUGH et al (2011).
Fonte: A autora (2017). Adaptado.

No total, 10 padrões das três categorias selecionadas (utilidade, adequação e
precisão) foram utilizados no presente estudo.

3.4 CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
3.4.1 Construção do instrumento
O instrumento de medida e avaliação construído e utilizado neste estudo
avaliativo foi um checklist. Também chamado de lista de verificação, lista de
checagem ou lista de conferência, trata-se de um instrumento de medida de coleta
de dados que contém uma relação de itens a serem observados. É utilizado para
verificar se o processo ou atividade em análise está sendo desenvolvido da maneira
prevista, garantindo assim, sua qualidade, como no caso de um programa social em
desenvolvimento, onde se faz necessário checar quais atividades que estão sendo
desenvolvidas e se os objetivos estão sendo alcançados (LEITE, 2012).
Segundo Sales (2002), o checklist é uma técnica de avaliação capaz de
identificar uma grande quantidade de problemas e as verificações efetuadas por
meio deste instrumento de avaliação podem produzir resultados uniformes e
abrangentes, permitindo sinalizar as dificuldades existentes. Além disso, tem a
vantagem de ser de baixo custo e não exigir profissionais experientes em avaliação
durante sua aplicação.
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Quanto às opções de respostas aos itens construídos no checklist, as
mesmas foram mensuradas a partir de uma escala tipo Likert. Normalmente, esta
escala apresenta uma série de cinco proposições, que vão desde o concorda
totalmente até o discorda totalmente (SILVA, 2012). No presente estudo avaliativo, a
escala utilizada foi de três pontos: Concordo, Concordo Parcialmente e Discordo.
O Quadro 4 apresenta a relação entre a descrição adaptada dos padrões e os
números dos itens a que se referem no instrumento construído (ckecklist).
Quadro 4 - Relação entre as descrições adaptadas dos padrões e respectivos números
dos itens no checklist
Descrição adaptada dos padrões

Nº dos Itens no
checklist

Categoria Utilidade
O formulário de avaliação dos polos deve dedicar atenção a todos os
1
envolvidos no programa e por ele afetados.
As informações obtidas por meio do formulário de avaliação dos polos
devem servir às necessidades identificadas pelos envolvidos no
2, 3, 4
programa.
O formulário de avaliação dos polos deve estimular a todos os
envolvidos a reverem seus entendimentos sobre o programa,
5,6,7,8,9,10
contribuindo para sua melhor adequação.
O formulário de avaliação dos polos deve fornecer, de modo contínuo,
informações para os gestores, profissionais de saúde da atenção básica 11,12,13,14,15,16
e cidadãos envolvidos no programa.
Categoria Adequação
O formulário de avaliação dos polos deve ser de fácil entendimento,
17
visando especificar as necessidades dos envolvidos no programa.
O formulário de avaliação dos polos deve gerar informações que
possam ser consultadas por todos os envolvidos no programa,
18,19,20,21
revelando as constatações, limitações e conclusões das avaliações,
salvo se isso representar violação às leis ou convenções sociais.
Categoria Precisão
O formulário de avaliação dos polos deve fornecer subsídios para
tomadas de decisão justificáveis e necessárias aos ajustes do
22
programa.
O formulário de avaliação dos polos deve fornecer informações que
23
sirvam aos propósitos pretendidos pelo programa.
O formulário de avaliação dos polos deve produzir informações
confiáveis e consistentes, alicerçando os usos pretendidos pelo
24
programa.
O formulário de avaliação dos polos deve promover a coleta precisa e o
armazenamento de informações, de forma a evitar que inconsistências
25,26
ou distorções comprometam a qualidade das informações.
Fonte: A autora (2016).
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3.4.2 Validação do instrumento
A validação de um instrumento verifica se o resultado oriundo dele reflete o
que se pretende medir. Neste sentido, existem diferentes tipos de validação. A
validade técnica está relacionada à qualidade técnica de construção do instrumento
e de suas questões, onde especialistas em avaliação são requisitados para verificar
se o instrumento possui as características técnicas preconizadas e apontam as
necessárias modificações a serem realizadas. Já a validade de conteúdo refere-se à
abrangência das questões, onde especialistas no assunto em foco verificam se as
questões cobrem os conteúdos indicados (ELLIOT; HILDENBRAND; BERENGER,
2012).
A primeira etapa da validação foi relacionada à análise da congruência,
realizada entre padrões originais e adaptados, especificamente no que se referia a
clareza e pertinência dos padrões. Efetuada no mês de novembro de 2016, esta
etapa ocorreu com a participação de duas especialistas da área de avaliação e foi a
elas entregue por meio de material impresso. Este material constava de uma carta
de apresentação, as instruções e um instrumento especificamente construído para
esta etapa (APÊNDICE A).

Os comentários efetuados pelas especialistas em

avaliação foram incorporados ao instrumento, contribuindo, assim, para o
aprimoramento dos padrões adaptados e a realização da segunda etapa.
A segunda etapa, correspondente à validação técnica e de conteúdo das
descrições adaptadas dos padrões e seus respectivos itens, especificamente no que
se referia à clareza, pertinência e suficiência dos itens, ocorreu no mês de dezembro
de 2016. O material nesta etapa elaborado foi encaminhado para especialistas das
áreas de avaliação e educação física por meio eletrônico. Com a intenção de dar
subsídios para o seu preenchimento, o material constava de uma carta de
apresentação, as instruções de preenchimento e um instrumento especificamente
construído para esta etapa (APÊNDICE B). Nestas instruções, estavam incluídas a
Portaria que redefine o Programa Academia da Saúde no SUS (ANEXO A) e o link
para acesso às informações do Programa.
Esta etapa contou com a colaboração de duas especialistas da área de
avaliação e quatro especialistas da área de educação física, sendo as contribuições
de todos estes profissionais utilizadas na construção do instrumento que seria
utilizado no estudo: o checklist.
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O checklist construído e validado (APÊNDICE C) foi empregado no
julgamento do atual Formulário de Polos em Funcionamento, utilizado no
monitoramento e avaliação do Programa Academia da Saúde. Nesta etapa,
participaram 18 pontos focais do Programa, além de três especialistas da área da
saúde/educação física, que a partir de sua experiência profissional e conhecimento
do programa, julgaram cada um dos 26 itens contidos no checklist.

3.6 APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO
A aplicação do instrumento iniciou-se a partir de contato telefônico prévio,
efetuado no mês de fevereiro de 2017, com cada um dos 26 especialistas dos
pontos focais responsáveis pelo Programa Academia da Saúde nos estados e
também com três especialistas da área de saúde/educadores físicos. Este primeiro
contato tinha como meta viabilizar uma maior aproximação com estes especialistas
para esclarecimento a respeito do objetivo pretendido e solicitar autorização para o
envio do material elaborado por meio eletrônico para que se efetivasse a
participação dos mesmos.
A partir daí o material elaborado foi encaminhado a estes especialistas via email, constando de uma carta de apresentação e instruções para preenchimento do
instrumento final construído: o checklist de 26 itens. Além disso, foram enviados, em
anexo, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE D), a Portaria
que redefine o Programa Academia da Saúde no SUS (ANEXO A) e o Formulário de
Avaliação de Polos em Funcionamento (ANEXO B), empregado no monitoramento
do Programa Academia da Saúde.
Dos 26 pontos focais responsáveis pelo Programa nos estados, apenas o
Pará e Amapá não foram contatados, apesar de várias tentativas feitas pela autora
do estudo.
Com relação aos estados do Mato Grosso do Sul, Piauí, Acre, Maranhão e
Tocantins, embora tenha sido estabelecido contato e encaminhado material via email para preenchimento, os pontos focais do Programa não retornaram o
instrumento preenchido dentro do prazo estabelecido.
Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, embora tenham sido contatados,
não foram autorizados a responder em função do presente projeto não estar
cadastrado em Comitê de Ética e Pesquisa que permitisse a participação.
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Neste sentido, dos 24 pontos focais contatados, 16 responderam, retornando
o material enviado, acrescidos de dois respondentes do Distrito Federal, que, apesar
de não ser considerado um Estado com ponto focal responsável pelo Programa,
possui o Departamento de Vigilância e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da
Saúde, órgão que coordena o Programa em nível nacional, totalizando 18
respondentes relacionados ao Programa Academia da Saúde.
Além destes, três especialistas da área de saúde/educadores físicos
contatados também responderam as solicitações enviadas, sendo os mesmos do
Município do Rio de Janeiro. Assim, a aplicação do checklist contou com 21
especialistas.

3.7 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
A etapa de análise e interpretação dos dados compreendeu dois enfoques
que

utilizam

processos

cuidadosos,

sistemáticos

e

empíricos

para

gerar

conhecimento: o enfoque quantitativo e qualitativo. O enfoque quantitativo é
sequencial e comprobatório, seguindo um padrão previsível e estruturado. Nele, a
coleta dos dados se fundamenta na medição e a sua análise em procedimentos
estatísticos (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013).
No presente estudo avaliativo, os dados obtidos com a aplicação do checklist
foram organizados numa planilha excel e posteriormente importados para um
programa eletrônico conhecido como SPSS, que permitiu a análise estatística das
informações e sua mensuração, a partir da construção de tabelas e gráfico para
apresentação dos resultados.
O enfoque qualitativo por sua vez, é circular ou em espiral, onde as etapas a
serem realizadas interagem entre si e não seguem uma sequência rigorosa. Nele,
cada parte dos dados coletados é estudada em relação a si mesma e em relação às
demais. Uma das características que definem a natureza da análise qualitativa é
que, na coleta de dados, são recebidos dados não estruturados e é o avaliador que
dá estrutura a estas informações. Na análise dos dados qualitativos o processo
essencial consiste em refletir constantemente sobre os dados coletados, estruturálos e interpretá-los, organizando as unidades, as categorias e os padrões de forma a
compreender profundamente o contexto que os rodeia (SAMPIERI; COLLADO;
LUCIO, 2013).
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Para efetuar uma análise qualitativa os dados são organizados e, ao revisar o
material, as unidades de análise emergem dos dados. Cada unidade é analisada e
dela extraído o seu significado. A partir daí, surgem categorias por meio do método
constante de comparação, verificando-se as semelhanças e diferenças entre as
unidades de significado, efetuando-se a codificação em primeiro plano. A seguir, é
realizada a codificação em um segundo plano, que implica comparar categorias e
agrupá-las em temas, para obter classificações (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO,
2013).
Entre as técnicas existentes para análise do material qualitativo, destaca-se a
análise de conteúdo, que diz respeito a técnicas de pesquisa que permitem tornar
replicáveis e válidas inferências sobre dados de um determinado contexto, por meio
de procedimentos especializados (MINAYO, 2014).
Como técnica de tratamento de dados, possui a mesma lógica das
metodologias quantitativas, uma vez que busca a interpretação cifrada do material
de caráter qualitativo. Dentre as várias modalidades de análise de conteúdo, a
análise temática é a mais simples e apropriada para investigações qualitativas em
saúde. Ela consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma
comunicação e interpreta o conteúdo dentro de um quadro de referências (MINAYO,
2014).
Os dados qualitativos coletados neste estudo avaliativo foram analisados por
meio desta técnica.
Com relação à análise do nível de julgamento dos especialistas sobre o
Formulário de Polos em Funcionamento, considerou-se o ponto de corte de 0,70
(n=15) para o adequado atendimento aos padrões analisados, ou seja, respostas
obtidas de 15 ou mais especialistas no nível de concordância plena foram aceitas
como atendimento do Formulário ao que o padrão adaptado preconizava. Respostas
abaixo de 15 indicavam que o Formulário apresentava aspectos que necessitavam
ajustes ou correções.
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4 RESULTADOS
Neste capítulo, são relacionados os resultados obtidos a partir da análise dos
dados coletados neste estudo avaliativo, resultantes dos julgamentos e comentários
efetuados pelos 21 especialistas participantes.
Inicialmente é especificado o perfil dos respondentes. Em seguida, são
apresentadas as tabelas contendo os dados quantitativos dos níveis de julgamento
dos especialistas em relação aos itens avaliados dos padrões adaptados das
categorias utilidade, adequação e precisão do Formulário Polos em Funcionamento.
Com relação às justificativas dos respondentes, fornecidas no caso de
julgamento de concordância parcial ou discordância, apresentam-se as análises de
conteúdo realizadas.

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES
Participaram deste estudo avaliativo 21 especialistas. Destes, 18 tinham
relação direta com o Programa Academia da Saúde, representando os estados da
Bahia, Pernambuco, Roraima, Mato Grosso, Santa Catarina, Alagoas, Ceará,
Paraná, Paraíba, Rio Grande do Norte, Amazonas, Minas Gerais, Espírito Santo,
Brasília, Goiás, Rio Grande do Sul e Rondônia; além de três especialistas da área
de saúde/educação física atuantes no Município do Rio de Janeiro.
Com relação ao sexo dos participantes, 17 eram do sexo feminino e quatro do
sexo masculino. Quanto à faixa etária dos participantes, seis respondentes tinham
idade variando entre 25 e 34 anos, três possuíam entre 35 e 44 anos, oito tinham 45
a 54 anos, três entre 55 e 64 anos e um estava acima de 64 anos, o que responde
pela maturidade desses profissionais.
Constatou-se que, com relação à formação profissional, os respondentes
pertenciam a nove carreiras distintas, distribuídos da seguinte maneira: cinco eram
da área de Educação Física, quatro da área de Serviço Social, três de Enfermagem,
dois de Nutrição e um representante de cada carreira nas áreas de Odontologia,
Fisioterapia, Pedagogia, Ciências Sociais, Medicina e Biomedicina. Dos 21
respondentes, apenas um não identificou sua carreira.
De acordo com o nível acadêmico assinalado por cada um dos 21
especialistas participantes, verificou-se 17 especialistas com pós-graduação, três
com graduação e um sem especificação do seu nível acadêmico. Entre os 17
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especialistas pós-graduados, 10 possuíam especialização, três eram Mestres, e
outros três Doutores, sendo um destes com pós-doutorado. Apenas um, dos 17
especialistas, não declarou em que nível acadêmico se enquadrava.

4.2 JULGAMENTO DOS ESPECIALISTAS QUANTO
FORMULÁRIO POLOS EM FUNCIONAMENTO

À

UTILIDADE

DO

A Tabela 1 apresenta o julgamento dos 21 especialistas quanto à utilidade do
Formulário Polos em Funcionamento, considerando-se os itens relativos a cada um
dos quatro padrões desta categoria, selecionados e adaptados.
Tabela 1 – Julgamento dos especialistas quanto à utilidade do Formulário Polos em
Funcionamento
Padrões

Atenção aos
interessados
(stakeholders)

Informação
Relevante

Produtos e
Processos
Significativos

Itens avaliados
1. Fornece orientações a todos os gestores,
aos profissionais de saúde da atenção básica
e aos usuários do Programa e por ele
afetados para que os mesmos contribuam
com informações para melhoria do
funcionamento de cada polo?
2. Funciona como um instrumento de gestão
para acompanhar o impacto da implantação
do Programa Academia da Saúde em nível
nacional?
3. Funciona como um instrumento de gestão
para avaliar o impacto da implantação do
Programa Academia da Saúde a nível
nacional?
4. Garante o registro sistemático das atividades
desenvolvidas no Programa, contribuindo
para o embasamento das decisões a serem
tomadas para o seu aperfeiçoamento?
5. Permite gerar relatórios para análise da
situação de cada polo, garantindo a sua
adequação a realidade local?
6. Auxilia o aprimoramento do processo de
trabalho, garantindo a mobilização da
totalidade dos municípios que possuem polos
implantados?
7. Promove maior agilidade na análise dos
dados, fortalecendo os processos adotados
na gestão do Programa?
8. Produz informações que favoreçam o
planejamento e a tomada de decisões nos
níveis federal, estadual e municipal?

Níveis de julgamento
C
CP
D
EB

11

3

6

1

14

3

4

-

14

2

4

1

11

7

3

-

14

6

1

-

9

11

1

-

13

4

2

2

17

4

-

-

(Continua)
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(Conclusão)
Padrões

Itens avaliados
9.

Produtos e
Processos
Significativos

10.

11.

12.
Comunicação e
Relatórios
Apropriados e
no Prazo

13.
14.
15.
16.

Possibilita verificar se ações realizadas nos
polos em funcionamento estão de acordo
com o que é preconizado pelo Programa?
Auxilia na identificação dos pontos fortes e
fracos, contribuindo para a melhoria do
Programa?
Identifica os modos de gestão do Programa
em cada município com polo em
funcionamento?
Identifica as estratégias de divulgação do
programa no território local?
Identifica as ações de educação
permanente realizadas?
Identifica as parcerias intersetoriais
estabelecidas?
Identifica as características do
funcionamento do Programa?
Esclarece a periodicidade em que as
informações deverão ser coletadas?

Níveis de julgamento
C
CP
D
EB
16

5

-

-

20

1

-

-

12

8

-

1

11

3

7

-

13

5

3

-

13

5

3

-

19

1

1

-

12

2

4

3

Legenda: C = Concordo, CP = Concordo Parcialmente, D = Discordo, B = Em branco.
Fonte: A autora (2017).

Dos 16 itens apresentados, em apenas quatro, de número 8, 9, 10 e 15, o
Formulário Polos em Funcionamento alcançou o nível de atendimento adequado,
com resultados acima de 0,70 ou 15 respostas Concordo pelos especialistas,
considerado adequado pelo critério adotado no estudo. Em outros três itens, de
número 2, 3 e 5, o nível de atendimento atingiu 0, 67, e nos de número 7, 13 e 14,
chegou a 0,62, o que parece indicar que cerca de dois terços do grupo de
especialistas têm alguma restrição a fazer sobre os respectivos itens.
No padrão atenção aos interessados, observou-se que 11 especialistas
concordaram com a questão de o Formulário contribuir com informações e fornecer
orientações a todos os interessados. No entanto, nove destes discordaram ou
concordaram parcialmente com esta afirmação. Um dos especialistas deixou esta
questão em branco.
Neste primeiro padrão avaliado, dos nove comentários feitos pelos
respondentes, praticamente todos concordaram em dizer que o Formulário não
fornece orientações aos usuários do Programa. Três deles destacaram, ainda, que
este não é o objetivo proposto pelo Formulário, não cabendo a ele fornecer qualquer
tipo de informação aos gestores, profissionais ou usuários, pois sendo parte de um
processo de monitoramento, seu objetivo é o levantamento de informações.
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Segundo um deles, o Formulário é acessado apenas pelo gestor do Programa
no município, com perguntas relativas ao funcionamento dos Polos. Foi ressaltado
também, por um dos respondentes, que cabe ao Monitoramento do Programa
fornecer orientações, disponibilizar manual e o passo a passo para o preenchimento
do Formulário.
De acordo com o padrão informação relevante, constatou-se que 0,67 dos
especialistas concordaram com o fato de que o formulário funciona como um
instrumento de gestão no acompanhamento e avaliação do impacto do programa,
entretanto, o restante não estava totalmente de acordo com esta afirmação.
Observou-se que o julgamento dos especialistas ficou dividido em relação ao
formulário garantir ou não o registro das atividades desenvolvidas no Programa.
Este padrão avaliado demonstra que, das observações feitas, a maioria tem
como ponto de vista que o instrumento não se propõe a avaliar o impacto da
implantação do programa em nível nacional, sendo responsável apenas pelo
acompanhamento dos processos, o que o aproxima de uma avaliação relativa às
normas do Programa.
Grande parte dos comentários aponta, também, que o mesmo é insuficiente,
não garantindo o registro sistemático das ações, uma vez que nem todos os
municípios o respondem assiduamente, segundo um destes relatos.
Foi sugerido que o formulário seja aplicado semestralmente, para um melhor
acompanhamento do programa.
No

padrão

produtos

e

processos

significativos

os

especialistas

manifestaram concordar com a capacidade do formulário em: a) contribuir para
melhoria do programa (n = 20); b) favorecer o planejamento e a tomada de decisões
(n = 17); c) verificar se as ações realizadas refletem o que é preconizado (n = 16).
Já os itens 5 - gerar relatório para análise da situação dos polos (n = 14) e 7 acelerar a análise de dados (n = 13) não atingiram o ponto de corte de aprovação do
atendimento do Formulário ao padrão focalizado.
Ressalta-se, neste padrão, que 11 especialistas concordaram parcialmente
com relação ao auxílio gerado pelo Formulário no aprimoramento do processo de
trabalho, mostrando uma visão favorável de metade do grupo.
Com relação a este padrão, a maioria dos comentários sugere que o
Formulário permite gerar relatórios para análises, a partir da realidade de cada polo.
O processo de monitoramento, entretanto, não garante que estes relatórios estejam
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adequados à realidade local, nem a mobilização da totalidade dos municípios que
possuem polos implantados, pois os municípios possuem autonomia para decidir se
participam ou não do programa.
Foi destacado que nem sempre é alcançada a totalidade das respostas do
Formulário e que a análise é apenas qualitativa. Apesar da concordância dos
especialistas com relação ao fato do Formulário fortalecer os processos do
Programa, favorecer o planejamento e a tomada de decisões, auxiliar na verificação
das ações realizadas nos polos, identificando pontos fortes e fracos e contribuindo
para a melhoria do Programa, concluiu-se que se houvesse grupo gestor e
participação popular a avaliação seria mais efetiva.
Outro ponto importante citado foi em relação à veracidade das respostas, pois
em função do preenchimento do Formulário ser uma solicitação a ser cumprida, nem
sempre as ações informadas por meio dele estão de acordo com a realidade de
cada polo.
Em referência ao padrão comunicação e relatórios apropriados e no prazo
constatou-se que praticamente todos os respondentes concordaram que o
Formulário identifica as características do funcionamento do programa (item 15). No
entanto, pouco mais da metade deles considera que o mesmo identifica as ações de
educação permanente (item 13), parcerias intersetoriais (item 14) e modos de
gestão em cada município (item 11), esclarecendo a periodicidade em que as
informações são coletadas (item 16).
Destaca-se, neste padrão, que sete especialistas discordaram e três
concordaram parcialmente quanto à utilidade do Formulário na identificação de
estratégias de divulgação do programa no território nacional (item 12).
Neste padrão, a maioria dos respondentes entende que apesar de o
Formulário identificar alguns aspectos da gestão, como os vínculos profissionais e a
articulação com a atenção básica, ele não detalha os modos de gestão do
Programa, uma vez que existem formulários específicos para levantar informações
sobre a gestão municipal e estadual.
Grande parte dos comentários enfatiza que o Formulário não identifica as
estratégias de divulgação do programa no território local nem as parcerias Inter
setoriais estabelecidas, muito menos as ações de educação permanente realizadas,
sendo estas, ações que estão sob a gestão da secretaria municipal, abordadas,
portanto, no Formulário da Gestão Municipal.
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Entretanto, todos pactuam com relação ao fato de o Formulário identificar as
características do Programa, contanto que as características do seu funcionamento
estejam corretamente informadas.

4.3 JULGAMENTO DOS ESPECIALISTAS QUANTO
FORMULÁRIO POLOS EM FUNCIONAMENTO

À

ADEQUAÇÃO

DO

A Tabela 2 apresenta o julgamento dos especialistas quanto à adequação do
Formulário Polos em Funcionamento, considerando-se os itens relativos a cada um
dos dois padrões utilizados desta categoria.
.
Tabela 2 – Julgamento dos especialistas quanto à adequação do Formulário Polos em
Funcionamento
Padrões

Clareza

Transparência e
Abertura

Itens Avaliados
17. Permite aos gestores, aos profissionais de
saúde da atenção básica e aos usuários
do Programa, o esclarecimento e a fácil
identificação das reais necessidades do
programa visando o seu aprimoramento?
18. Acha-se online e pode ser visualizado
pelos envolvidos no Programa?
19. Permite a análise dos dados coletados a
partir de relatórios que auxiliam na
visualização do cenário do Programa a
nível nacional, possibilitando o
planejamento de ações futuras?
20. Explicita a forma como os dados coletados
serão divulgados?
21. Respeita os aspectos éticos envolvidos na
divulgação dos resultados?

Níveis de Julgamento
C
CP
D
EB

13

4

4

-

6

7

7

1

13

6

2

-

8

1

12

-

13

3

4

1

Legenda: C = Concordo, CP = Concordo Parcialmente, D = Discordo, EB = Em Branco.
Fonte: A autora (2017).

Os dois padrões de adequação foram desdobrados em cinco itens e em todos
eles, o Formulário Polos em Funcionamento não atingiu um nível adequado de
concordância por parte dos especialistas, embora nos itens de número 17, 19 e 21
tenha alcançado concordância de 0, 62 dos respondentes.
No padrão clareza, pode-se verificar que 13 especialistas estão de acordo
com a questão de que o Formulário permite aos gestores, profissionais de saúde da
atenção básica e aos usuários do Programa, o esclarecimento das reais
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necessidades do Programa e do seu aprimoramento. Somente quatro especialistas
discordaram e outros quatro concordaram parcialmente com esta afirmação.
Neste padrão, fica evidente nos comentários realizados pelos especialistas
que o acesso ao Formulário é restrito aos gestores e trabalhadores da saúde, não
sendo permitido que todos participem do processo de identificação das reais
necessidades do Programa visando o seu aprimoramento.
Evidencia-se que os usuários não têm acesso às informações colhidas nem
participação no processo. Quase todos destacam a necessidade de esclarecimento
e acesso dos usuários as reais necessidades do Programa.
De acordo com o padrão transparência e abertura, constatou-se que os
especialistas se distribuíram de forma equilibrada quanto ao julgamento do
Formulário do item 18, relativo ao acesso ou não do Formulário online, e a
possibilidade do mesmo ser visualizado pelos envolvidos no Programa. Seis dos
especialistas concordaram e sete discordaram, além de outros sete que
concordaram parcialmente. Ficou claro que apesar do link para preenchimento do
Formulário ser disponibilizado anualmente, durante o mês de maio, é desconhecida
a existência de um Formulário online que possa ser acessado por outras pessoas. O
Formulário fica disponível online uma vez ao ano, apenas durante o período de
preenchimento, podendo ser visualizado somente pelo respondente do município,
mas não sendo acessado por outras pessoas. Passado este período, permanece
online exclusivamente para quem monitora o Programa. É permitido somente a
estas pessoas, então, o acesso aos bancos disponíveis para utilização, após o
encerramento do período de coleta.
Observou-se, no entanto, que a maioria dos especialistas concorda que o
Formulário fornece informações que permitem aos gestores do Programa a análise
dos dados coletados em relatórios, promovendo o planejamento de ações futuras,
além de respeitar aspectos éticos envolvidos na divulgação dos resultados (n = 13).
Somente quatro respondentes discordaram desta afirmação, sendo que outros três
concordaram de forma parcial e um deixou em branco.
Com relação aos dados coletados serem divulgados de maneira clara, a
maioria dos especialistas discorda (n = 12). Somente oito concordam, e um
concorda parcialmente.
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Os bancos com os resultados ficam disponíveis para utilização após o período
de coleta, sendo o resultado final do monitoramento visto apenas pelo gestor
estadual. Os gestores municipais não têm acesso a ele.
Todos os comentários chamam a atenção para a pouca transparência em
relação ao acesso do Formulário.
Em um dos comentários, é destacado ainda que “é difícil encontrar qualquer
informação ou programação das Academias na internet”.
Em todas as falas, os especialistas concordam que a forma com que os
dados coletados são divulgados não é compartilhada no Formulário, ou seja, os
dados não são divulgados.

4.4 JULGAMENTO DOS ESPECIALISTAS QUANTO
FORMULÁRIO POLOS EM FUNCIONAMENTO

À

PRECISÃO

DO

A Tabela 3 apresenta o julgamento dos especialistas quanto à precisão do
Formulário Polos em Funcionamento, considerando-se os itens relativos a cada um
dos quatro padrões utilizados desta categoria.
Tabela 3 – Julgamento dos especialistas quanto à precisão do Formulário Polos em
Funcionamento
Padrões

Decisões
Justificadas

Informação
Válida
Informação
Fidedigna

Gerenciamento
da informação

Itens Avaliados
22. Fornece informações que permitem aos
gestores do programa, nos diferentes níveis
de atenção, identificar as dificuldades
existentes, promovendo a tomada de
decisão para realização dos ajustes
necessários para sua melhoria?
23. Contêm informações válidas que permitem o
acompanhamento e avaliação do impacto da
implantação do Programa Academia da
Saúde nos diferentes níveis de atenção?
24. Permite a obtenção de informações
confiáveis e precisas que auxiliarão no
alcance das metas do programa?
25. Fornece dados precisos e de qualidade,
evitando equívocos e distorções?
26. Promove o armazenamento de dados que
permitem gerar informações para análises
futuras sobre o andamento do programa?

Níveis de Julgamento
C
CP
D
EB

14

4

2

1

12

6

3

-

9

9

3

-

7

10

4

-

16

4

1

-

Legenda: C = Concordo, CP = Concordo Parcialmente, D = Discordo, EB = Em Branco.
Fonte: A autora (2017).
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Nos quatro padrões de precisão, o Formulário Polos em Funcionamento foi
julgado por meio de cinco itens distintos. Apenas um deles (item 26) apresentou
julgamento adequado da concordância na opinião dos especialistas.
No padrão decisões justificadas, observou-se que 14 especialistas
concordam que as informações fornecidas pelo Formulário permitem aos gestores
do Programa identificar as dificuldades existentes, auxiliando-os nas decisões a
serem tomadas para o aperfeiçoamento do mesmo. Houve discordância de apenas
dois especialistas, além de outros quatro que discordaram parcialmente desta
questão. Um dos respondentes deixou em branco a resposta.
Segundo os seis comentários efetuados neste padrão, o Formulário capta
informações que permitem aos gestores do Programa refletir sobre as dificuldades
existentes, mas não garante que essas informações estejam de acordo com a
realidade do polo.
De acordo com o padrão informação válida, verificou-se que 12
respondentes concordaram e três discordaram com o fato de que o Formulário
contém informações válidas que permitem o acompanhamento e avaliação do
impacto da implantação do Programa nos diferentes níveis de atenção. Outros seis
concordaram parcialmente com este padrão.
Neste padrão, fica claro nos comentários realizados pelos especialistas que
não é possível avaliar impacto por meio de formulários, principalmente com o
objetivo tão amplo quanto a promoção da saúde.
Seis dos comentários chamam atenção para o fato de que se trata de um
monitoramento da implantação e implementação do Programa e não avaliação de
impacto.
É sugerido, por um dos respondentes, um maior detalhamento do perfil clínico
dos usuários dos polos, propondo a obtenção destes dados junto à equipe de saúde
da família, por exemplo. Outro acrescenta, ainda, que seria interessante incluir o
andamento da articulação, contato ou apoio com o Estado e o Ministério da Saúde.
Observou-se, no padrão informação fidedigna, que houve um equilíbrio em
relação ao nível de concordância. Nove dos respondentes concordaram e outros
nove concordaram parcialmente com a afirmação de que as informações obtidas
pelo Formulário são confiáveis e precisas, permitindo assim o alcance das metas do
Programa. Somente três respondentes discordaram desta afirmação.
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Observa-se de acordo com os relatos, que oito dos especialistas consideram
que não é possível garantir a confiabilidade das informações, mas acreditam no
comprometimento e responsabilidade das mesmas.
Destacam, ainda, que a responsabilidade pelas informações é dos gestores e
que a confiabilidade só poderia ser garantida com supervisão no local desses polos.
No padrão gerenciamento da informação, sete especialistas concordam
plenamente que o Formulário fornece dados precisos e de qualidade, evitando
equívocos e distorções. Outros 10 concordam apenas de forma parcial com esta
afirmação, além de quatro respondentes que vêm a discordar.
Entretanto, com relação à afirmação de que o Formulário promove o
armazenamento de dados que permitem gerar informações para análises futuras
sobre o Programa, 0,76 dos respondentes concordaram, quatro concordaram
parcialmente e um especialista não concordou com este item.
Os comentários realçam que o instrumento definido para o monitoramento
possui limitações, pois, por não ser uma análise quantitativa, os dados podem sofrer
equívocos e distorções. Destaca-se ainda, que os dados não são discutidos e nem
sempre são preenchidos pela área técnica, sendo observados equívocos e
distorções por parte do município.
É sugerido especificar o número (em média) de pacientes portadores de
agravos não transmissíveis e o tipo de agravo, assim como a divulgação dos
cronogramas de atividades existentes, com suas datas e seus horários.
Outra observação realizada diz respeito à necessidade de avaliação do
Programa pelos usuários. Foi citado ainda

que

cada estado pode

guardar

anualmente a planilha gerada pelo FORMSUS e fazer análises anuais, publicando
de diferentes formas para trabalhar com o município.

4.5 RESUMO DA AVALIAÇÃO DO FORMULARIO NO NÍVEL DE JULGAMENTO
CONCORDO, POR ITEM E CATEGORIA
O Gráfico 1 apresenta o resultado obtido nas três categorias de avaliação,
com relação ao nível de julgamento concordo, do Formulário, feito pelos
especialistas, de acordo com os 26 itens presentes nos 10 padrões de avaliação
adaptados para o estudo.
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Gráfico 1 – Avaliação do Formulário no nível concordo, por item e categoria

Fonte: A autora (2017).

Considerando-se que o ponto de corte adotado para o adequado atendimento
do Formulário aos padrões avaliados foi de 0,70 (n = 15), o resultado da análise
efetuada pelos especialistas sobre a utilidade, adequação e precisão do atual
Formulário empregado no monitoramento das ações dos Polos em Funcionamento é
apresentado.
Na categoria utilidade apenas quatro dos 16 itens avaliados foram julgados
como atendidos, sendo três relativos aos itens 8, 9 e 10 do padrão Produtos e
Processos Significativos, e um relativo ao item 15 do padrão Comunicação e
Relatórios Apropriados e no Prazo.
Na categoria adequação, nenhum dos cinco itens dos padrões avaliados foi
considerado atendido.
Na categoria precisão, apenas o item 25 do padrão gerenciamento da
informação foi julgado atendido.
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4.6 CONCLUSÕES
As conclusões deste estudo avaliativo se basearam nos resultados obtidos a
partir da análise dos julgamentos efetuados pelos especialistas sobre a seguinte
questão avaliativa proposta:
Em que medida o atual Formulário empregado no monitoramento das ações
dos Polos em Funcionamento do Programa Academia da Saúde é útil, adequado e
preciso na produção de resultados de excelência que favoreçam o aprimoramento
do programa, beneficiando a todos os envolvidos?
Os resultados apresentados sobre o atual Formulário empregado no
monitoramento das ações dos Polos em Funcionamento do Programa Academia da
Saúde, de acordo com os padrões das respectivas categorias consideradas por este
estudo, permitiram chegar às seguintes conclusões.
Quanto à utilidade: O Formulário não garante o registro sistemático das
atividades desenvolvidas no programa, apenas permite gerar relatórios para análise
a partir da realidade local, não se garantindo, entretanto, a sua adequação a esta
realidade.

Foi considerado,

portanto,

um

instrumento

que oferece pouca

credibilidade e baixo nível de satisfação das necessidades de informação dos
interessados, restringindo as possibilidades de utilização dos seus resultados e
dificultando a tomada de decisões, uma vez que apenas quatro dos 16 itens dos
padrões avaliados na categoria utilidade foram atendidos;
Quanto à adequação: Os dados coletados por meio do Formulário não são
divulgados de maneira clara, e os usuários do Programa não têm acesso as
informações coletadas, nem participação no processo. Desta maneira, foi verificado
como um instrumento que não assegura os direitos e deveres de todos os
envolvidos no programa, em função de nenhum dos itens dos padrões da categoria
adequação ter sido considerado como atendido;
Quanto à precisão: As informações oferecidas pelo Formulário não foram
consideradas totalmente confiáveis e precisas, impedindo assim, o total alcance das
metas do Programa. Portanto, foi constatado como sendo um instrumento pouco
preciso, não garantindo informações confiáveis, consistentes e precisas, que
permitam fundamentação no julgamento da qualidade do programa, na medida em
que somente um dos itens dos padrões avaliados na categoria precisão foi atendido.
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Sendo o Formulário de Polos em Funcionamento, parte de uma estratégia
mais ampla de monitoramento, que envolve um conjunto de ações de comunicação
e mobilização, além de outros formulários que captam aspectos da gestão municipal
e estadual do Programa Academia da Saúde, conclui-se que este estudo representa
importante fonte de indicações no que tange ao aprimoramento deste instrumento.
Por fim, cabe ressaltar a relevância de estudos avaliativos como este que, por
sua metodologia específica e resultados que expressam a opinião dos stakeholders
envolvidos e interessados no Programa, têm o potencial para fomentar mudanças e
aperfeiçoamentos, e assim, fortalecer o próprio Programa no âmbito do SUS e
subsidiar a gestão do mesmo nos três níveis de governo.

4.7 SUGESTÕES
No intuito de auxiliar o aprimoramento do Formulário de avaliação dos polos
do Programa Academia da Saúde, a partir dos resultados e conclusões oriundos
deste estudo avaliativo, algumas sugestões julgadas pertinentes são apresentadas a
seguir.
 Que o formulário passe a ter um manual de preenchimento padronizado,
uma vez não o possui. Atualmente, existe somente um passo a passo para entrar no
link e preencher o formulário.
 Que o Formulário seja aplicado quadrimestralmente, para um melhor
acompanhamento do Programa.
 Que haja participação popular e de um grupo gestor na avaliação do
Programa Academia da Saúde, para que se torne mais efetiva e seja mais realista.
 Que os usuários do Programa tenham maior acesso aos resultados do
processo de avaliação dos Polos, permitindo a eles maior esclarecimento com
relação às reais necessidades do Programa.
 Que seja permitido um acesso mais facilitado ao formulário, com maior
transparência possível.
 Que haja supervisão nos polos a cada três meses, para coleta e/ou
verificação dos dados coletados.
 Que seja descrito de maneira mais detalhada, o perfil clínico dos usuários
dos polos, com a obtenção destes dados junto à equipe de Saúde da Família.
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 Que seja incluído o andamento da articulação, contato ou apoio com o
Estado e o Ministério da Saúde.
 Que seja especificado o número (em média) de pacientes portadores de
agravos não transmissíveis e o tipo de agravo, assim como a divulgação dos
cronogramas de atividades existentes, com suas datas e seus horários.
 Que a avaliação do Programa seja permitida também aos seus usuários,
no intuito de possibilitar que os mesmos possam expor as reais necessidades por
eles observadas na prática.
 Que cada estado possa guardar anualmente a planilha gerada pelo
FORMSUS e fazer análises anuais, publicando-as de diferentes formas para
trabalhar com o município.
 Que sejam avaliados os outros formulários utilizados no Programa,
subsidiando a gestão municipal e estadual do Programa Academia da Saúde.
Por fim, é ressaltada ainda, a importância de avaliações como esta, que
segundo relato de uma das especialistas participantes, têm o potencial de fortalecer
o programa no âmbito do SUS e subsidiar a gestão do mesmo, nos três níveis de
governo.
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APÊNDICE A – Carta de apresentação, instruções e instrumento aplicado na
1ª etapa: análise de congruência entre os padrões originais e
adaptados
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2016.

Prezado (a) Avaliador (a),
Atualmente desenvolvo um estudo cujo objetivo é avaliar a utilidade, adequação e
precisão do Formulário Polos em Funcionamento, utilizado no monitoramento e
avaliação do Programa Academia da Saúde.
Com a intenção de verificar se a produção das informações coletadas por meio
deste formulário favorece a obtenção de resultados com elevados padrões de
qualidade, foi realizada a leitura, estudo e adaptação dos padrões existentes nas
categorias Utilidade, Adequação e Precisão do Joint Committee on Standards for
Educational Evaluation.
Em função disto, gostaria de solicitar a sua participação e colaboração na etapa
atual de análise da congruência entre padrões originais e adaptados,
especificamente no que se refere a clareza e pertinência dos padrões.
Caso alguns destes padrões adaptados não estejam em conformidade, peço que
explicite seus comentários quanto aos ajustes necessários na coluna destinada a
este fim.
Desde já agradeço a sua valiosa colaboração.
Atenciosamente,

Ana Beatriz Oliveira do Couto Andrade
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Instruções
Leia atentamente os padrões e respectivas descrições, apresentados nos quadros a
seguir. Marque com S (sim) ou N (não) a sua opinião com relação aos seguintes
aspectos, para cada padrão.
C- Clareza: As descrições adaptadas dos padrões estão redigidas com clareza?
P- Pertinência:
1. Os padrões originais selecionados são pertinentes ao objetivo do estudo?
2. A descrição adaptada é pertinente com a descrição original?
Caso a sua resposta seja N (não) para alguma das questões acima, por favor,
explicite seus comentários na coluna correspondente.
Quadro 1- Padrão e descrições (originais e adaptadas) da categoria Utilidade
Padrão
Original
Atenção aos
interessados
(stakeholders)

Descrição original
As avaliações
devem dedicar
atenção a todos os
indivíduos e grupos
envolvidos no
programa e por elas
afetados.

Informação
Relevante

A informação obtida
por meio da
avaliação deve
servir às
necessidades
identificadas e
emergentes dos
stakeholders.

Produtos e
Processos
Significativos

As avaliações
devem construir
atividades,
descrições e
julgamentos de
modo que os
participantes se
sintam estimulados
a redescobrir,
reinterpretar ou
rever seus
entendimentos e
comportamentos.

Descrição
adaptada
O formulário de
avaliação dos
polos deve
dedicar atenção
a todos os
envolvidos no
programa e por
ele afetados.
As informações
obtidas por meio
do formulário de
avaliação dos
polos devem
servir às
necessidades
identificadas
pelos envolvidos
no programa.
O formulário de
avaliação dos
polos deve
estimular os
envolvidos a
rever seus
entendimentos
sobre o
programa,
contribuindo
para sua melhor
adequação.

Clareza
S/N

Pertinência
S/N

Comentários

(Continua)
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(Conclusão)
Padrão
Original

Comunicação
e Relatórios
Apropriados e
no Prazo

Descrição
original
As avaliações
devem atender
às constantes
necessidades de
informação de
seus vários
públicos.

Descrição
adaptada
O formulário de
avaliação dos
polos deve
fornecer, de modo
contínuo,
informação para os
Gestores,
Profissionais de
saúde da atenção
básica e cidadãos
envolvidos no
programa.

Clareza
S/N

Pertinência
S/N

Comentários

Fonte: Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (2011) – Adaptado.

Quadro 2- Padrão e descrições (originais e adaptados) da categoria Adequação
Padrão
original

Clareza e
Equidade

Transparência
e Abertura

Padrão
adaptado

Clareza

-

Descrição
original

Descrição
adaptada

As avaliações
devem ser
inteligíveis e
justas, ao tratar
dos propósitos
e necessidades
dos
stakeholders.

O formulário de
avaliação dos
polos deve ser
de fácil
entendimento,
visando
esclarecer as
necessidades
dos envolvidos
no programa
O formulário de
avaliação dos
polos deve
gerar
informações que
possam ser
consultadas por
todos os
envolvidos no
programa,
revelando as
constatações,
limitações e
conclusões das
avaliações,
salvo se isso
representar
violação às leis
ou convenções
sociais.

As avaliações
devem fornecer
a todos os
stakeholders
descrições
completas das
constatações,
limitações e
conclusões, a
não ser que
isso represente
violação das
leis ou das
convenções
sociais.

Clareza
S/N

Pertinência
S/N

Fonte: Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (2011) – Adaptado.

Comentários
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Quadro 3- Padrão e descrições (originais e adaptados) da categoria Precisão
Padrão
Original*

Conclusões
e Decisões
Justificadas

Informação
Válida

Padrão
adaptado

Descrição
original*

Decisões
Justificadas

As conclusões
e decisões da
avaliação
devem ser
explicitamente
justificadas nas
culturas e nos
contextos onde
têm
consequências.

-

A informação
da avaliação
deve servir aos
propósitos
pretendidos e
sustentar
interpretações
válidas.

Informação
Fidedigna

-

Gerenciamento da
informação

-

Os
procedimentos
da avaliação
devem gerar
informações
suficientemente
confiáveis e
consistentes, de
modo que
sirvam aos usos
pretendidos.
A avaliação
deve empregar
métodos
sistemáticos de
coleta, revisão,
verificação e
armazenamento
das
informações.

Descrição
adaptada
O formulário de
avaliação dos
polos deve
fornecer
subsídios para
tomadas de
decisão
justificáveis e
necessárias aos
ajustes do
programa.
O formulário de
avaliação dos
polos deve
fornecer
informações
que sirvam aos
propósitos
pretendidos
pelo programa.
O formulário de
avaliação dos
polos deve
produzir
informações
confiáveis e
consistentes,
alicerçando os
usos
pretendidos
pelo programa.
O formulário de
avaliação dos
polos deve
promover a
coleta precisa e
armazenamento
de informações,
de forma a
evitar que
inconsistências
ou distorções
comprometam a
qualidade das
informações.

Fonte: A autora (2017).
*Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (2011).

Clareza
S/N

Pertinência
S/N
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APÊNDICE B – Carta de apresentação, instruções e instrumento aplicado na
2ª etapa: validação técnica e de conteúdo das descrições
adaptadas dos padrões e seus respectivos itens

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2016.

Prezado(a) Especialista,
Atualmente desenvolvo um estudo cujo objetivo é avaliar a utilidade, adequação e
precisão do Formulário Polos em Funcionamento, utilizado no monitoramento e
avaliação do Programa Academia da Saúde.
O Programa Academia da Saúde funciona como uma estratégia governamental para
prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, fazendo parte do Plano de
Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNT) no Brasil, sendo responsável por estimular a criação de
espaços adequados para a prática de atividade física e de lazer.
Com a intenção de verificar se a produção das informações coletadas por meio
deste formulário favorece a obtenção de resultados com elevados padrões de
qualidade, foi realizada a leitura, estudo e adaptação dos padrões existentes nas
categorias Utilidade, Adequação e Precisão do Joint Committee on Standards for
Educational Evaluation.
Em função disto, gostaria de solicitar a sua participação e colaboração na etapa
atual de validação técnica e de conteúdo das descrições adaptadas dos padrões e
seus respectivos itens, especificamente no que se refere à clareza, pertinência e
suficiência dos itens.
Caso alguns destes itens não estejam em conformidade, peço que explicite seus
comentários quanto aos ajustes necessários na coluna destinada a este fim.
Desde já agradeço a sua valiosa colaboração.
Atenciosamente,

Ana Beatriz Oliveira do Couto Andrade
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Instruções:
Leia atentamente a portaria 2.681/13, em anexo.
Em seguida, acesse o link onde são encontradas informações sobre o Programa Academia
da Saúde:
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13812&Ite
mid=766
Neste site, acesse e leia as seguintes abas, no canto esquerdo da tela: sobre o programa,
construção dos polos, custeio dos polos, polos similares, monitoramento Formsus e E-SUS.
Terminada esta etapa, leia as descrições adaptadas dos padrões e respectivos itens,
apresentados nos quadros a seguir.
A partir daí, marque com S (sim) ou N (não) a sua opinião com relação aos seguintes
aspectos, para cada item:
C- Clareza: Os itens estão redigidos com clareza? Em caso negativo, justifique sua
resposta.
P- Pertinência: Os itens selecionados nas categorias utilidade, adequação e precisão são
pertinentes à descrição adaptada do padrão? Em caso negativo, justifique sua resposta.
S- Suficiência: O número de itens construídos para cada descrição adaptada é suficiente
para avaliar a produção de resultados de excelência que favoreçam o aprimoramento
do Programa Academia da Saúde, beneficiando a todos os envolvidos? Em caso
negativo, justifique sua resposta.
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Quadro 1- Descrições adaptadas e itens correspondentes referentes à categoria Utilidade
Descrição Adaptada
O Formulário de Avaliação dos
Polos deve dedicar atenção a
todos os envolvidos no Programa
e por ele afetados.

As informações obtidas por
meio do Formulário de
Avaliação dos Polos devem
servir às necessidades
identificadas pelos envolvidos
no Programa.

O Formulário de Avaliação dos
Polos deve estimular os
envolvidos a rever seus
entendimentos sobre o
Programa, contribuindo para
sua melhor adequação.

O Formulário de Avaliação dos
Polos deve fornecer, de modo
contínuo, informação para os
Gestores, Profissionais de
saúde da atenção básica e
cidadãos envolvidos no
Programa.

Itens
 O Formulário de Avaliação dos 
Polos orienta todos os gestores,
profissionais de saúde da atenção
básica e cidadãos envolvidos no
programa e por ele afetados.
 O Formulário de Avaliação dos 
Polos funciona como um
instrumento de gestão para
acompanhar e avaliar o impacto
da implantação do Programa
Academia da Saúde em nível
nacional.
 O Formulário de Avaliação dos
Polos garante o registro
sistemático das atividades
desenvolvidas no Programa,
contribuindo para seu
aperfeiçoamento.
 A partir das informações coletadas
pelo Formulário de Avaliação dos
Polos é possível gerar relatórios
para análise da situação de cada
polo, permitindo adequá-lo à
realidade local.
Por meio do Formulário de Avaliação
dos Polos é possível:
 aprimorar o processo de trabalho,
garantindo a mobilização da
totalidade dos municípios.
 promover maior agilidade na
análise dos dados, fortalecendo a
gestão do Programa.
 produzir informações que
favoreçam o planejamento e a
tomada de decisões nos níveis
federal, estadual e municipal.
Com as informações levantadas
Formulário de Avaliação dos Polos
é possível:
 identificar os modos de gestão do
Programa em cada município
 identificar as estratégias de
divulgação do Programa na área
onde ele se desenvolve.
 identificar as ações de educação
permanente realizadas
 identificar as parcerias
estabelecidas
 identificar as características de
seu funcionamento.

C


P


S
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Quadro 2- Descrições adaptadas e itens correspondentes referente a categoria Adequação
Descrição Adaptada

O Formulário de Avaliação dos
Polos deve ser de fácil
entendimento, visando
esclarecer as necessidades dos
envolvidos no Programa.

O Formulário de Avaliação dos
Polos deve gerar informações
que possam ser consultadas por
todos os envolvidos no
Programa, revelando as
constatações, limitações e
conclusões das avaliações,
salvo se isso representar
violação às leis ou convenções
sociais.

Itens
 As informações contidas no

Formulário de Avaliação dos
Polos permitem aos gestores,
profissionais de saúde da
atenção básica e cidadãos
envolvidos, o esclarecimento e
fácil visualização das reais
necessidades do Programa
visando o aprimoramento do
mesmo.
 O acesso às informações

oriundas do Formulário de
Avaliação dos Polos ocorre de
forma online e pode ser
visualizada por qualquer
envolvido no programa.
 Por meio das informações
obtidas pelo Formulário de
Avaliação dos Polos é possível a
análise dos dados levantados e
consequente elaboração de
relatórios que auxiliam na
visualização do cenário do
Programa em nível nacional,
possibilitando o planejamento de
ações futuras.

C


P


S
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Quadro 3- Descrições adaptadas e itens correspondentes referente a categoria Precisão
Descrição Adaptada

O Formulário de Avaliação
dos Polos deve fornecer
subsídios para tomadas de
decisão justificáveis e
necessárias aos ajustes do
Programa.

O Formulário de Avaliação
dos Polos deve fornecer
informações que sirvam aos
propósitos pretendidos pelo
Programa.
O Formulário de Avaliação
dos Polos deve produzir
informações confiáveis e
consistentes, alicerçando os
usos pretendidos pelo
Programa.
O Formulário de Avaliação
dos Polos deve promover a
coleta precisa e
armazenamento de
informações, de forma a
evitar que inconsistências
ou distorções comprometam
a qualidade das
informações.

Itens
 As informações obtidas por meio do
preenchimento do Formulário de
Avaliação dos Polos fornecem
subsídios que permitem aos
gestores, profissionais de saúde da
atenção básica e cidadãos
envolvidos identificarem as
dificuldades existentes, promovendo
a tomada de decisão para realização
dos ajustes necessários para sua
melhoria.
 Os Formulários de Avaliação dos 
Polos contêm informações válidas
que permitem o acompanhamento e
avaliação do impacto da implantação
do Programa Academia da Saúde no
Distrito Federal e Municípios.
 O Formulário de Avaliação dos Polos

possui informações confiáveis e
precisas que auxiliarão no alcance
das metas do Programa.
 As informações coletadas por meio
do Formulário de Avaliação dos
Polos oferecem dados precisos e de
qualidade, evitando equívocos e
distorções.
 O Formulário de Avaliação dos Polos
permite o armazenamento de
informações visando análises futuras
sobre o andamento do Programa.

C


P


S
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APÊNDICE C – Carta de apresentação, instruções e instrumento aplicado na
avaliação do checklist construído para avaliação do
Formulário de Polos em Funcionamento
CARTA PARA O ESPECIALISTA
Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2017.
Prezado(a) Especialista
Atualmente desenvolvo meu estudo avaliativo no Mestrado Profissional da
Faculdade Cesgranrio, O estudo visa avaliar o Formulário Polos em Funcionamento,
utilizado no monitoramento e avaliação do Programa Academia da Saúde, do
Governo Federal.
O Programa Academia da Saúde se propõe a estimular e apoiar municípios
para que eles possam criar espaços públicos que propiciem a população à prática
de atividade física, garantindo espaços prazerosos e adequados, seguros e
arborizados. É monitorado desde o ano de 2012, por meio de formulários utilizados
estrategicamente para apresentar informações que subsidiem a qualificação e o
fortalecimento do Programa.
No presente estudo avaliativo, focalizou-se o Formulário Polos em
Funcionamento, que coleta informações relativas às atividades desenvolvidas nos
polos propriamente ditos.
Neste sentido, foi construído um checklist para avaliar a utilidade, adequação
e precisão do Formulário Polos em Funcionamento, de forma a verificar em que
medida este formulário produz resultados de excelência que favoreçam o
aprimoramento do Programa.
Solicito, portanto, sua colaboração para julgar se o atual Formulário Polos em
Funcionamento, do Programa Academia da Saúde, atende aos 26 itens elaborados
no checklist.
Sua experiência e expertise serão de grande importância, pois favorecerão o
aprimoramento do Programa, beneficiando a todos os envolvidos.
Gostaria de pedir a devolução deste checklist e do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) no prazo de sete dias úteis, por meio do endereço
eletrônico: bbiabrasil@yahoo.com.br
Desde já, agradeço sua colaboração e participação.

Atenciosamente,

Ana Beatriz Oliveira do Couto Andrade

70

Instruções:
1. Assine o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em anexo no email;
2. Leia a Portaria N º 2.681, que redefine o Programa Academia da Saúde no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (Anexo A);
3. Leia o Formulário de Polos em Funcionamento (Anexo B);
4. A partir daí, leia com atenção cada item do checklist para avaliação do
Formulário de Polos em Funcionamento (segue abaixo) e compare-o com o
Formulário de Polos em Funcionamento (Anexo B) antes de avaliar o que diz o
item;
5. Assinale com um X a quadrícula correspondente ao seu julgamento: CConcordo; CP- Concordo Parcialmente; D- Discordo;
6. Em caso de escolha das opções CP ou D, por favor, justifique sua resposta no
espaço destinado a este fim.

Checklist para avaliação do Formulário de Polos em Funcionamento

1) Dados pessoais
Idade: ________
Sexo: (

) Feminino (

) Masculino

Formação na graduação:____________________
Pós graduação: (

) Sim (

) Não

Em caso positivo:
Especialização (

) Mestrado (

) Doutorado (

) Pós Doutorado (

)
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2) Marque com um X seu julgamento sobre o Formulário de Avaliação de Polos
em Funcionamento
O formulário:
1. Fornece orientações a todos os gestores, aos profissionais de
saúde da atenção básica e aos usuários do programa e por ele
afetados para que os mesmos contribuam com informações para
melhoria do funcionamento de cada polo?
2. Funciona como um instrumento de gestão para acompanhar o
impacto da implantação do Programa Academia da Saúde a nível
nacional?
3. Funciona como um instrumento de gestão para avaliar o impacto
da implantação do Programa Academia da Saúde a nível
nacional?
4. Garante o registro sistemático das atividades desenvolvidas no
Programa, contribuindo para o embasamento das decisões a
serem tomadas para o seu aperfeiçoamento?
5. Permite gerar relatórios para análise da situação de cada polo,
garantindo a sua adequação a realidade local?
6. Auxilia o aprimoramento do processo de trabalho, garantindo a
mobilização da totalidade dos municípios que possuem polos
implantados?
7. Promove maior agilidade na análise dos dados, fortalecendo os
processos adotados na gestão do Programa?
8. Produz informações que favoreçam o planejamento e a tomada
de decisões nos níveis federal, estadual e municipal?
9. Possibilita verificar se ações realizadas nos polos em
funcionamento estão de acordo com o que é preconizado pelo
Programa?
10. Auxilia na identificação dos pontos fortes e fracos, contribuindo
para a melhoria do Programa?
11. Identifica os modos de gestão do Programa em cada município
com polo em funcionamento?
12. Identifica as estratégias de divulgação do programa no território
local?
13. Identifica as ações de educação permanente realizadas?
14. Identifica as parcerias intersetoriais estabelecidas?
15. Identifica as características do funcionamento do programa?
16. Esclarece a periodicidade em que as informações deverão ser
coletadas?
17. Permite aos gestores, aos profissionais de saúde da atenção
básica e aos usuários do programa, o esclarecimento e a fácil
identificação das reais necessidades do programa visando o seu
aprimoramento?
18. Acha-se online e pode ser visualizado pelos envolvidos no
programa?
19. Permite a análise dos dados coletados a partir de relatórios que
auxiliam na visualização do cenário do programa a nível nacional,
possibilitando o planejamento de ações futuras?
20. Explicita a forma como os dados coletados serão divulgados?
21. Respeita os aspectos éticos envolvidos na divulgação dos
resultados?

C

CP

D

Justificativa
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22.

23.

24.
25.
26.

O formulário:
Fornece informações que permitem aos gestores do programa,
nos diferentes níveis de atenção, identificar as dificuldades
existentes, promovendo a tomada de decisão para realização dos
ajustes necessários para sua melhoria?
Contêm informações válidas que permitem o acompanhamento e
avaliação do impacto da implantação do Programa Academia da
Saúde nos diferentes níveis de atenção?
Permite a obtenção de informações confiáveis e precisas que
auxiliarão no alcance das metas do programa?
Fornece dados precisos e de qualidade, evitando equívocos e
distorções?
Promove o armazenamento de dados que permitem gerar
informações para análises futuras sobre o andamento do
programa?

C

CP

D

Justificativa
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(De acordo com as normas da Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466 de
12/12/2012)

Você está sendo convidado para participar do estudo Avaliação da utilidade,
adequação e precisão de um formulário empregado no Programa Academia da
Saúde, devido a sua atuação profissional voltada para o monitoramento do
Programa - ciclo 2016.
Sua participação neste estudo consistirá em responder o checklist em anexo,
com base na sua experiência profissional.
Você não é obrigado a participar e a qualquer momento você pode desistir.
As informações obtidas neste estudo são confidenciais e será assegurado o
sigilo sobre sua participação. Os dados serão analisados de forma agregada e desta
forma será possível garantir o anonimato das informações.
Este Termo deve ser assinado por você e reenviado para o contato abaixo.
Você poderá esclarecer suas dúvidas sobre o estudo e sua participação,
agora ou a qualquer momento, por meio do número de telefone ou endereço de email disponível neste Termo.
Declaro que entendi os objetivos e as condições do estudo e concordo em
participar.
Rio de Janeiro, _____ de _________________ de _________

___________________________________________
Assinatura do participante do estudo

Pesquisador responsável: Ana Beatriz Oliveira do Couto Andrade
Telefone: (21) 98282-1558
E-mail: bbiabrasil@yahoo.com.br

ANEXOS
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ANEXO A – Portaria Nº- 2.681, de 7 de Novembro de 2013
Redefine o Programa Academia da Saúde no âmbito do Sistema Único de
Saúde(SUS).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os
incisos I e II do parágrafo único do art.87 da Constituição, e Considerando a Portaria
no- 936/GM/MS, de 19 de maio de 2004, que dispõe sobre a estruturação da Rede
Nacional de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde e a implantação e
implementação de Núcleos de Prevenção à Violência em Estados e Municípios;
Considerando a Portaria no- 687/GM/MS, de 30 de março de 2006, que aprova a
Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS);
Considerando a Portaria no- 971/GM/MS, de 3 de maio de 2006, que aprova a
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema
Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria no- 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que
regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações
e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com respectivo
monitoramento e controle;
Considerando a Portaria no- 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a
Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas
para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e
o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);
Considerando a Portaria no- 2.715/GM/MS, de 17 de novembro de 2011, que
atualiza a Política Nacional de Alimentação e Nutrição;
Considerando a Portaria no- 3.124/GM/MS, de 28 de dezembro de 2012, que
redefine os parâmetros de vinculação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família
(NASF), modalidades 1 e 2 às Equipes Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção
Básica para populações específicas, cria a modalidade NASF 3, e dá outras
providências;
Considerando a Portaria no- 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, que regulamenta
as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações
de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos
ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária;
Considerando a Portaria no- 1.412/GM/MS, de 10 de julho de 2013, que institui o
Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB); e
Considerando a necessidade de integração e continuidade das ações de Atenção
Básica, Vigilância em Saúde, Promoção da Saúde, Prevenção e Atenção de
Doenças e Agravos Não Transmissíveis, resolve:
Art. 1o- Fica redefinido o Programa Academia da Saúde no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS).
Art. 2o- O Programa Academia da Saúde tem como objetivo principal contribuir para
a promoção da saúde e produção do cuidado e de modos de vida saudáveis da
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população a partir da implantação de polos com infraestrutura e profissionais
qualificados.
Parágrafo único. Os polos do Programa Academia da Saúde são espaços públicos
construídos para o desenvolvimento das ações do programa, segundo os eixos
descritos no art. 6o- e em conformidade com os objetivos, princípios e diretrizes
previstos nesta Portaria.
Art. 3o- São diretrizes do Programa Academia da Saúde:
I - configurar-se como ponto de atenção da Rede de Atenção à Saúde,
complementar e potencializador das ações de cuidados individuais e coletivos na
atenção básica;
II - referenciar-se como um programa de promoção da saúde, prevenção e atenção
das doenças crônicas não transmissíveis; e
III - estabelecer-se como espaço de produção, ressignificação e vivência de
conhecimentos favoráveis à construção coletiva de modos de vida saudáveis.
Art. 4o- São princípios do Programa Academia da Saúde:
I - participação popular e construção coletiva de saberes e práticas em promoção da
saúde;
II - intersetorialidade na construção e desenvolvimento das ações;
III - interdisciplinaridade na produção do conhecimento e do cuidado;
IV - integralidade do cuidado;
V - intergeracionalidade, promovendo o diálogo e troca entre gerações; e
VI - territorialidade, reconhecendo o espaço como local de produção da saúde.
Paragrafo único. O Programa Academia da Saúde também segue os princípios,
diretrizes e objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) e da
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).
Art. 5o- São objetivos específicos do Programa Academia da Saúde:
I - ampliar o acesso da população às políticas públicas de promoção da saúde;
II - fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde;
III - desenvolver a atenção à saúde nas linhas de cuidado, a fim de promover o
cuidado integral;
IV - promover práticas de educação em saúde;
V - promover ações intersetoriais com outros pontos de atenção da Rede de
Atenção à Saúde e outros equipamentos sociais do território;
VI - potencializar as ações nos âmbitos da atenção básica, da vigilância em saúde e
da promoção da saúde;
VII - promover a integração multiprofissional na construção e na execução das
ações;
VIII - promover a convergência de projetos ou programas nos âmbitos da saúde,
educação, cultura, assistência social, esporte e lazer;
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IX - ampliar a autonomia dos indivíduos sobre as escolhas de modos de vida mais
saudáveis;
X - aumentar o nível de atividade física da população;
XI - promover hábitos alimentares saudáveis
;XII - promover mobilização comunitária com a constituição de redes sociais de
apoio e ambientes de convivência e solidariedade;
XIII - potencializar as manifestações culturais locais e o conhecimento popular na
construção de alternativas individuais e coletivas que favoreçam a promoção da
saúde; e
XIV - contribuir para ampliação e valorização da utilização dos espaços públicos de
lazer, como proposta de inclusão social, enfrentamento das violências e melhoria
das condições de saúde e qualidade de vida da população.
Art. 6o- As atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Academia da Saúde
serão desenvolvidas conforme os seguintes eixos:
I - práticas corporais e atividades físicas;
II - produção do cuidado e de modos de vida saudáveis;
III - promoção da alimentação saudável;
IV - práticas integrativas e complementares;
V - práticas artísticas e culturais;
VI - educação em saúde;
VII - planejamento e gestão; e
VIII - mobilização da comunidade.
Art. 7o- O Programa Academia da Saúde será implantado pelas Secretarias de
Saúde do Distrito Federal e dos Municípios, como apoio das Secretarias Estaduais
de Saúde e do Ministério da Saúde.
Art. 8o- Compete ao Ministério da Saúde:
I - elaborar diretrizes para implantação e funcionamento do Programa Academia da
Saúde em âmbito nacional no SUS;
II - elaborar normas técnicas do Programa Academia da Saúde;
III - definir recursos orçamentários e financeiros para a implantação do Programa
Academia da Saúde;
IV - estimular pesquisas nas áreas de interesse para o Programa Academia da
Saúde, em especial aquelas consideradas estratégicas para formação e
desenvolvimento tecnológico para a promoção da saúde e produção do cuidado;
V - estabelecer diretrizes para a educação permanente na área da promoção da
saúde e da produção do cuidado, em consonância com as políticas de saúde
vigentes;
VI - manter articulação com os Estados para estimular a implantação de apoio aos
Municípios para execução do Programa Academia da Saúde;
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VII - apoiar os Estados e o Distrito Federal no âmbito do Programa Academia da
Saúde;
VIII - promover articulação intersetorial para a efetivação do Programa Academia da
Saúde com as outras políticas correlatas em âmbito nacional;
IX - realizar monitoramento das propostas habilitadas para construção de polos do
Programa Academia da Saúde;
X - propor instrumentos e indicadores para acompanhamento e avaliação do impacto
da implantação do Programa Academia da Saúde no Distrito Federal e nos
Municípios;
XI - divulgar o Programa Academia da Saúde nos diferentes espaços colegiados do
SUS e da sociedade;
XII - identificar experiências exitosas e promover o intercâmbio das tecnologias
produzidas entre o Distrito Federal e os Municípios com o Programa Academia da
Saúde; e
XIII - fortalecer a construção de Comunidade de Práticas no SUS.
Art. 9o- Compete às Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal:
I - apoiar os Municípios situados no respectivo Estado na implantação e no
desenvolvimento do Programa Academia da Saúde;
II - promover articulação intersetorial para a implantação do Programa Academia da
Saúde no âmbito estadual;
III - definir recursos orçamentários e financeiros para a construção de polos e para a
manutenção do Programa Academia da Saúde, conforme pactuação e quando
necessário;
IV - pactuar, junto aos Municípios, os instrumentos e indicadores complementares
para o acompanhamento e avaliação do impacto da implantação do Programa
Academia da Saúde;
V - estimular pesquisas nas áreas de interesse para o Programa Academia da
Saúde, em especial aquelas consideradas estratégicas para formação e
desenvolvimento tecnológico para a promoção da saúde e produção do cuidado;
VI - identificar experiências exitosas e promover o intercâmbio das tecnologias
produzidas entre os Municípios;
VII - monitorar e avaliar o Programa Academia da Saúde no âmbito distrital e
estadual junto aos Municípios; e
VIII - divulgar o Programa Academia da Saúde nos diferentes espaços colegiados do
SUS e da sociedade.
Art. 10. Compete às Secretarias de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios:
I - implantar o Programa Academia da Saúde no âmbito distrital e municipal;
II - executar os recursos financeiros de investimento repassados pelo Ministério da
Saúde para a construção de polos do Programa Academia da Saúde;
III - inserir o Programa Academia da Saúde no Plano Municipal de Saúde;
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IV - definir recursos orçamentários e financeiros para a construção de polos e
manutenção do Programa Academia da Saúde, conforme pactuação e quando
necessário;
V - apresentar o Programa Academia da Saúde ao respectivo Conselho de Saúde;
VI - elaborar fluxos para o funcionamento do Programa Academia da Saúde na rede
distrital ou municipal e propor fluxos regionais de saúde na Comissão Intergestores
Regional;
VII - promover articulação intersetorial para a efetivação do Programa Academia da
Saúde no âmbito distrital e municipal;
VIII - estimular alternativas inovadoras e
desenvolvimento sustentável de comunidades;

socialmente

contributivas

ao

IX - estabelecer mecanismos para a qualificação dos profissionais do sistema local
de saúde na área da promoção da saúde e produção do cuidado;
X - estabelecer instrumentos de gestão e indicadores complementares para o
acompanhamento e avaliação do impacto da implantação do Programa Academia da
Saúde;
XI - garantir o registro das atividades desenvolvidas no Programa;
XII - utilizar o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) para
envio de informações das atividades ao Ministério da Saúde ou outro sistema de
informação vigente, observando-se os prazos determinados na Portaria no1.412/GM/MS, de 10 de julho de 2013;
XIII - estimular pesquisas nas áreas de interesse para o Programa Academia da
Saúde, em especial aquelas consideradas estratégicas para a formação e o
desenvolvimento tecnológico para a promoção da saúde e produção do cuidado; e
XIV - divulgar o Programa Academia da Saúde nos diferentes espaços colegiados
do SUS e da sociedade.
Art. 11. O Programa Academia da Saúde é um serviço da Atenção Básica e deve
promover a articulação com toda a rede de atenção à saúde do SUS, bem como
com outros serviços sociais realizados na respectiva região.
Art. 12. As atividades do Programa Academia da Saúde também serão
desenvolvidas por profissionais da Atenção Básica, inclusive aqueles que atuam na
Estratégia Saúde da Família e nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, quando
houver.
Parágrafo único. Além dos profissionais mínimos da equipe, o Distrito Federal e os
Municípios poderão acrescentar profissional(ais) de outras áreas de conhecimento
para o desenvolvimento de atividades afins aos objetivos, princípios e diretrizes do
Programa Academia da Saúde.
Art. 13. Fica recomendado ao Distrito Federal e aos Municípios a constituição de
grupo de apoio à gestão para cada polo implantado, formado pelos profissionais que
atuam no Programa Academiada Saúde e na Atenção Básica da área de
abrangência do polo, por representantes do controle social e por profissionais de
outras áreas envolvidas no Programa, a fim de garantir a gestão compartilhada do
espaço e a organização das atividades.
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Art. 14. O Programa Academia da Saúde será desenvolvido nos espaços dos polos,
não havendo impedimento para extensão das atividades a outros equipamentos da
saúde ou sociais.
Art. 15. Os recursos destinados à infraestrutura do polo do Programa Academia da
Saúde poderão ser provenientes de recursos próprios da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, conforme pactuação.
Art. 16. É livre à iniciativa privada a reprodução total ou parcial de quaisquer das
modalidades dos polos do Programa Academia da Saúde em espaços próprios, não
havendo, porém, disponibilização de recursos financeiros de investimento e de
custeio do Poder Público para tais fins.
Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 18. Fica revogada a Portaria no- 719/GM/MS, de 7 de abril de 2011, publicada
no Diário Oficial da União no- 68, Seção 1, do dia 8 de abril de 2011, p. 52.
ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
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ANEXO B – Formulário de avaliação de polos em funcionamento – Programa
Academia da Saúde
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