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RESUMO 

 

O Programa Academia da Saúde (PAS) foi implantado na cidade do Recife a partir 
de 2011 e tem o objetivo contribuir para a promoção da saúde e produção do 
cuidado através de ações articuladas no âmbito da Atenção Básica. Entretanto, o 
programa ainda não foi submetido a avaliações. Esta dissertação foi desenvolvida 
em formato de artigo e tem como objetivo aferir a avaliabilidade do programa 
Academia da Saúde em Recife. Para tanto, desenvolveu-se um estudo de caso com 
ênfase na análise descritiva e exploratória dos aspectos operacionais das ações e 
do contexto do programa, utilizando-se o sistema de sete elementos, o qual permitiu 
a descrição, elaboração dos modelos lógico e teórico de avaliação, além de 
identificar perguntas avaliativas para estudo posterior. Verificou-se que os gestores 
têm pouco conhecimento sobre as diretrizes do programa e que os documentos 
oficiais apresentem uma extensa gama de objetivos, princípios e diretrizes, sem, 
contudo, identificarem as metas para que o programa cumpra sua finalidade. A partir 
da análise dos documentos, entrevistas e com base na modelagem do programa e 
pactuação das estratégias de avaliação com os interessados conclui-se que há 
viabilidade metodológica para execução de pesquisa avaliativa no Programa 
Academia da Saúde de Recife, no entanto, verificou-se a necessidade de 
aperfeiçoar a normativa do PAS no intuito de qualificar as atividades de 
planejamento, operacionalização e avaliação. Além disso, a partir dos produtos 
desse estudo será possível apreciar o grau de implantação em estudos posteriores. 

 

Palavras-chave: Avaliação em Saúde. Política de Saúde. Atenção Primária à 
Saúde. Avaliação de Serviços de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The Health Academy Program (SBP) was deployed in the city of Recife in 2011 and 

aims to contribute to the promotion of health and care production through joint 

actions within the framework of primary care. However, the program has not yet been 

subjected to evaluation. This work was developed in article format and aims to 

assess the evaluability of the Health Academy Program in Recife. To this end, it was 

developed a case study with emphasis on descriptive and exploratory analysis of the 

operational aspects of the actions and program context, using the seven elements of 

the system, which allowed the description, preparation of logical and theoretical 

models evaluation, and identify evaluative questions for future studies. It was verified 

that managers have a little knowledge about the program guidelines and that official 

documents have several goals, principles and guidelines, without, however, identify 

the goals for the program to satisfy its purposes. From the analysis of documents, 

interviews and based on program modeling and agreement of the assessment 

strategies with stakeholders it is concluded that there are methodological feasibility 

for evaluative research program running on the Academy of Health of Recife, 

however, it was found the need to improve the rules of the PAS in order to qualify the 

planning, implementation and evaluation. Moreover, the products from this study will 

be possible to assess the degree of implantation in subsequent studies. 

 

Key Words: Health Evaluation. Health Policy. Primary Health Care. Health Services 
Evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A promoção de saúde relaciona-se a uma visão mais abrangente e à 

compreensão da complexidade do processo saúde-doença-cuidado, para a qual 

devem ser considerados seus condicionantes e determinantes sociais, econômicos e 

culturais (SOUZA; GROUNDY, 2004; BUSS, 2003). 

Buss (2000) e Czeresnia (2003) consideram tratar-se de um conceito 

direcionado aos determinantes gerais da saúde, entendendo-a como um produto 

histórico e social. Nesse contexto, as ações de promoção da saúde objetivam fazer 

com que as condições de vida sejam cada vez mais favoráveis à vida saudável ou 

com qualidade (WHO, 2004).  

Essa concepção de promoção, no âmbito da saúde pública, está diretamente 

relacionada com a atuação ampla sobre seus condicionantes e determinantes, 

propondo a articulação dos conhecimentos técnicos e populares, e a mobilização de 

recursos institucionais e comunitários, públicos e privados, para o enfrentamento e 

resolução dos problemas de saúde da população (BRASIL, 2006). 

Nesse contexto, cabe ressaltar que a Política Nacional de Promoção da 

Saúde (PNPS) do ano 2006, serviu de suporte político-institucional para a criação de 

mecanismos de apoio financeiro a programas de promoção da saúde e de atividades 

físicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), permitindo que estados e 

municípios pudessem implantar e implementar programas e projetos com foco na 

melhoria da qualidade de vida da população (MALTA et al., 2008).  

A partir de 2006 o Ministério da Saúde brasileiro começa a financiar ações 

direcionadas a eixos prioritários da PNPS, possibilitando a criação e expansão de 

programas de promoção da saúde e da atividade física (MALTA et al., 2008).  A 

expansão desses programas demandou a elaboração de estratégias de articulação 

das ações de promoção da saúde e da atividade física no âmbito da Atenção Básica, 

de modo a garantir, não só o espaço físico para a realização das práticas, como a 

continuidade das intervenções. Tornava-se necessária, portanto, a criação de 

mecanismos que possibilitassem a construção de ambientes e o custeio às 

iniciativas já existentes, além do estímulo à criação de estratégias de promoção da 

saúde e produção do cuidado.  
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Então, em 2011, instituiu-se o Programa Academia da Saúde (BRASIL, 

2011a, 2011b, 2011c), o qual visa contribuir para a promoção da saúde através da 

implantação de polos com infraestrutura material e pessoal qualificado para a 

orientação de modos de vida saudáveis, práticas corporais, atividades físicas e de 

lazer. Esse programa deve ser implantado pelas Secretarias de Saúde do Distrito 

Federal e dos municípios, com suporte técnico das esferas estadual e federal do 

SUS (BRASIL, 2011a). 

Os polos do Programa Academia da Saúde são caracterizados como espaços 

públicos voltados à promoção da saúde e de atividades físicas, coordenadas pela 

Atenção Primária em Saúde (APS) dos municípios e do Distrito Federal. As ações 

devem articular-se com toda a rede de serviços de saúde e outros equipamentos 

sociais, obedecendo-se o disposto nas políticas nacionais de Promoção da Saúde 

(BRASIL, 2006) e da Atenção Básica (BRASIL, 2011e). 

No que se refere à implantação do programa, essa pôde ocorrer de duas 

maneiras: i) através da solicitação de recursos para a construção ou requalificação 

de espaços públicos que passariam a configurar-se como polos do programa, de 

acordo com o previsto na Portaria Ministerial nr 1.401 de 15 de julho de 2011 

(BRASIL, 2011b) ou; ii) através da habilitação de iniciativas similares preexistentes 

ao custeio, conforme o previsto na Portaria Ministerial 1.402, de 15 de junho de 2011 

(BRASIL, 2011c). 

Essa segunda modalidade de implantação permitiu aos municípios que 

desenvolviam ações de promoção da atividade física similares ao Programa 

Academia da Saúde pudessem candidatar-se ao custeio das ações (BRASIL, 

2011b), antes mesmo da construção de outros polos no território nacional. Dessa 

forma, ao mesmo tempo em que vários municípios brasileiros começam a solicitar 

recursos para iniciar a construção ou requalificação de espaços públicos para a 

criação de polos do programa, outros entes federativos já iniciaram as atividades, a 

partir da incorporação de suas iniciativas preexistentes ao custeio. 

A implantação mediante o custeio às ações preexistentes permitiu que vários 

programas de atividades físicas desenvolvidos em municípios pernambucanos 

fossem incorporados ao Academia da Saúde (PERNAMBUCO, 2013).  

Dessa forma, o estado de Pernambuco foi um dos primeiros a implantar 

programa Academia da Saúde no território nacional, credenciando 45 polos em 

2011, dentre os quais, 21 eram do Programa Academia da Cidade do Recife-PAC e 
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24 polos do Programa Academia das Cidades-PACID desenvolvido em todas as 

Regiões do estado desde 2007 pela Secretaria das Cidades de Pernambuco 

(BRASIL, 2011d). Em 2014, 50 novos polos foram habilitados, dentre eles, 16 do 

PAC (BRASIL, 2014a).  

O município do Recife já desenvolvia ações de incentivo à prática de 

atividades físicas, antes mesmo da criação do PAS. O Programa Academia da 

Cidade do Recife (PAC) foi criado em 2002 numa perspectiva de ampliar as ações 

da política de saúde e construir uma Cidade Saudável (RECIFE, 2002). Nesse 

sentido, a criação do programa federal Academia da Saúde passa a configurar-se 

como uma possiblidade de incorporar a experiência preexistente ao programa 

ministerial, oportunizando o financiamento e expansão das ações através da 

transferência fundo a fundo (BRASIL, 2011d). No entanto, esse credenciamento 

estava condicionado, entre outras coisas, ao cumprimento dos objetivos e atividades 

do programa federal, previstos na Portaria nº 719/GM/MS, de 07 de abril de 2011 

(BRASIL, 2011a). 

Sabendo que o Programa Academia da Saúde tem suas diretrizes e 

normatização diretamente estabelecidas por portarias do Ministério da Saúde e 

fundamentadas nas Políticas Nacionais de Atenção Básica e Promoção da Saúde, a 

incorporação de programas similares preexistentes pode conduzir a conflitos entre 

os envolvidos no processo de implantação, entre eles: objetivos e resultados 

esperados; metas que não estejam ao alcance da realidade, que não atendam ao 

problema ou até mesmo não considerem o contexto local; implantação inadequada 

ou incipiente causada por incapacidade gerencial; e contexto político e capacidade 

técnica dos atores (ROSSI; LIPSEY; FREEMAN, 2004).  

Para elucidar os questionamentos relativos a essas discordâncias e 

contemplar a medida que um determinado programa tem condições de ser avaliado 

é recomendado a realização de estudos de avaliabilidade ou pré-avaliação (SAMICO 

et al., 2010). Para Thurston e Ramaliu (2005) esse tipo de pesquisa permite 

delimitar: as metas do programa, objetivos e atividades, além de elaborar o modelo 

lógico considerando os insumos, atividades, impactos e determinantes.  

Thurston e Potvin (2003) ressaltam que esse tipo de estudo contribui de forma 

geral na avaliação de programas e recomendam que seja realizado especialmente 

para programas que visam mudanças sociais, que são caracterizadas por maior 

grau de complexidade e maior prazo. 
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A avaliação pode ser definida como um julgamento de valor sobre uma 

intervenção ou sobre algum dos seus componentes com o objetivo de subsidiar a 

tomada de decisão (CONTANDRIOPOULOS et al, 2010). Para Rossi, Lipsey e 

Freeman (2004) a pesquisa avaliativa pode ser definida pela aplicação sistemática 

dos elementos das ciências sociais para análise de programas de intervenção. 

Corroborando essa ideia, Hartz (1999, p.344) afirma que “avaliar um programa é 

muito mais do que apenas estimar os diferenciais de risco ao final de uma 

intervenção” [...]. Nesse sentido o estudo de avaliabilidade poderá identificar em que 

medida uma avaliação será apropriada para um momento específico e sugerir 

recomendações acerca do programa avaliado, assim como, apresentar a pertinência 

de sua avaliação sistemática (SAMICO et al., 2010). 

Por outro lado, embora o Programa Academia da Cidade do Recife, precursor 

do programa Federal Academia da Saúde já tenha sido objeto de algumas 

pesquisas (FEITOSA, 2015; GUARDA, 2014; LEMOS, 2012; LIMA et al., 2012; 

HALLAL et al., 2010; SIMÕES et al., 2009), ainda não existe na literatura estudos 

que verifiquem se o PAS, implantado no município desde 2012, a partir dos polos do 

PAC, está em condições de se submeter a uma avaliação. Nesse sentido esta 

dissertação se propõe a responder ao seguinte questionamento: “O Programa 

Academia da Saúde em Recife-PE pode ser submetido a estudos avaliativos? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral: 

 

Realizar a análise da avaliabilidade do programa Academia da Saúde em 

Recife-PE. 

 

 2.2 Específicos: 

 

 Descrever os objetivos do programa; 

 Delimitar as metas, objetivos e atividades do programa; 

 Elaborar o modelo lógico/teórico do programa;  

 Propor recomendações para pesquisas avaliativas futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencial 

Teórico 



19 
 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Promoção da saúde no contexto das ações e serviços de saúde  

 

 O processo de urbanização e industrialização na Europa, desde o final do 

século XVIII e início do XIX, provocou importantes transformações sociais, 

aumentando, entre outras coisas, a ocorrência de epidemias (CASTRO et. al, 2010). 

Diante do imenso movimento social desse período, surgem as primeiras teorias a 

respeito da relação entre doença, ambiente e as relações sócias que as produziam. 

 Essa perspectiva identificava-se com o pensamento anticontagionista (que 

nega a transmissão das doenças pelo contágio) da época, porém, sem se sobressair 

à teoria hegemônica que enfatizava a necessidade de uma causa específica para 

cada doença (movimento contagionista), tida como conservadora e ultrapassada 

(ACKERKNECHT, 1948, apud CASTRO et al, 2010). 

 Embora criticada, a explicação contagionista traz como consequência, 

intervenções específicas, individualizadas e de cunho predominantemente biológico, 

centradas na especialização, na hospitalização e no uso indiscriminado de 

tecnologias (TORRES; CZERESNIA, 2003), e parecem influenciar, ainda hoje, 

algumas práticas no campo da saúde.  

 Por outro lado, entre 1920 e 1950, sobretudo na Inglaterra, Canadá e 

Estados Unidos inicia-se um processo de discussão a prevenção de doenças que 

tem seus fundamentos teóricos baseados no movimento da medicina preventiva 

fundamentados, entre outros, nos estudos de Leavell e Clark (1976). Essa 

prevenção é descrita em três níveis: primária, secundária e terciária. Baseado nesse 

esquema surge o conceito tradicional de promoção à saúde em 1945, sendo definida 

como um dos elementos dos níveis de atenção em medicina preventiva e 

caracterizada por um conjunto de atividades que desenvolveriam uma saúde ‘ótima’ 

(HEIDMANN et al, 2006; LEAVELL; CLARK, 1978; CASTRO et. al, 2010).  

 A promoção da saúde (PS) é apontada internacionalmente como “nova 

concepção de saúde” a partir dos anos de 1970, em decorrência da discussão na 

década anterior acerca dos impactos da determinação social e econômica da saúde 

e na construção de um entendimento não centrado na doença (CARVALHO, 2002). 

Nesse sentido, a divulgação do relatório de Lalonde (1974), influenciou o movimento 

da Promoção da Saúde, demonstrando que as ações na área de saúde e prestação 



20 
 

de assistência tradicional não pareciam ser eficientes para promover uma melhor 

saúde, propondo “Uma Nova Perspectiva na Saúde dos Canadenses” (BRASIL, 

2002).  

   Os fundamentos desse informe introduziram o conceito dos determinantes 

de saúde, influenciaram vários países no mundo, estabelecendo um novo enfoque 

para ações de saúde pautadas na mudança de estilos de vida (BRASIL, 2002). 

Também serviu de base para elaboração da Declaração de Alma Ata em 1978 que 

propõe o “Saúde Para Todos no Ano 2000” e o fortalecimento da Atenção Primária 

de Saúde como estratégias de expansão do setor saúde a partir da promoção da 

saúde (MACDONALD, 1998). 

 O movimento moderno de promoção à saúde ganha destaque no campo 

da Saúde Pública a partir da década de 1980, fortalecido pela proposta da 

Conferência Beyond Health Care, que divulgou os princípios do movimento das 

cidades saudáveis reconhecendo a saúde como resultante da determinação social 

que necessitam de intervenção que extrapolam apenas os cuidados médicos 

(GUIMARÃES, 1999; WESTPHAL, 2000). Dentre os conceitos mais conhecidos 

nesse contexto encontra-se o de ‘empowerment’ – referido como empoderamento, 

que se baseia no fortalecimento de serviços comunitários, políticas públicas 

saudáveis e movimentos de ajuda coletiva (FERREIRA; CASTIEL, 2009; 

CARVALHO; GASTALDO, 2008). 

 Sob a motivação de aperfeiçoar as estratégias de PS, foi organizada a I 

Conferência Internacional sobre Promoção à Saúde em Ottawa 1986 que propõe, 

entre outras questões, a implementação de políticas públicas saudáveis a partir da 

atenção primária e outros determinantes e condicionantes do processo saúde 

doença (CARVALHO, 2004b). A partir desse ponto a Carta de Otawa passa a 

referenciar a promoção da saúde no mundo, e dada importância política e papel de 

divulgador deste ideário, cabe destacar outras Conferências Internacionais de 

Promoção à Saúde, a saber: Adelaide (1988), Sundsvall (1991), Jacarta (1997), 

Declaração de Santafé de Bogotá (1992), Caribe (1993), Cidade do México (2000), 

Bangkok (2005), Nairobi (2009) e Helsínquia (2013).  

 As cartas que foram produzidas durante as conferências mundiais passam 

a compor o ideário da promoção da saúde e introduzem a perspectiva de 

responsabilização internacional acerca da necessidade de países desenvolvidos 
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proverem estratégias que garantam o acesso amplo a políticas impactantes na 

qualidade de vida das pessoas (BRASIL, 2002).  

 Entre os anos de 1970 e 1980 a atenção internacional estava voltada para 

promoção de políticas que impactassem na qualidade de vida das pessoas e nos 

efeitos das iniquidades sociais que culminava no “blaming the victims” 

(culpabilização da vítima) situação em que parcelas da população são 

responsabilizadas pelos seus problemas de saúde, quando na verdade as causas 

estão fora da sua governabilidade (LABONTE, 1993). Na América Latina, alguns 

países observavam a necessidade de incluir na agenda da saúde a formulação e 

implantação de políticas que engajassem temas e aspectos relacionados à 

qualidade de vida, estratégias integradas e intersetoriais participação e 

empoderamento da população com vistas a diminuição dos efeitos dos 

determinantes e condicionantes da saúde em todos os setores da sociedade (BUSS, 

2007; AGUIAR et al, 2004).  

 A partir da necessidade de atuar sobre determinantes e condicionantes da 

saúde e com vistas à diminuição da vulnerabilidade ao adoecer, foi necessário criar 

estratégias de apoio e fortalecimento das ações comunitárias visando a promoção 

de hábitos e estilos de vida favoráveis à saúde que pode impactar nas formas de 

adoecimento da população (HEIDEMANN  et al, 2014; WHO, 2009, 2014). 

  Nessa direção as políticas de saúde no Brasil sofreram, a partir da década 

de 1970, importante influência do Movimento da Reforma Sanitária, culminando, em 

1990, com a criação do Sistema Único de Saúde-SUS (BRASIL, 1990), cujos 

princípios incluem a universalidade do acesso, a equidade na assistência e a 

integralidade das ações e que devem ser operacionalizadas a partir de uma série de 

estratégias que influenciem na determinação do processo saúde e doença da 

população caracterizando um novo modelo de atenção à saúde (CARVALHO; 

WESTPHAL; LIMA, 2007).   

 A mudança do modelo de atenção à saúde com vistas ao acesso 

abrangente e universal, ações e serviços de saúde descentralizados, com a 

participação da comunidade tem sido responsável pela inserção de diversas 

estratégias que incluem as de promoção da saúde e prevenção de doenças e 

agravos representando um avanço na consolidação destas ações (HEIDEMANN et 

al, 2014; BRASIL, 2012, 2011e) 
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 Entre as estratégias lançadas para concretizar os fundamentos da 

promoção da saúde e do Movimento da Reforma Sanitária no Brasil está Política 

Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), criada em 2006, e que representa um 

campo teórico-prático de consolidação deste novo modelo de atenção, uma vez que 

reafirma os determinantes e condicionantes do processo saúde doença (MALTA, 

2014b). A PNPS propôs como objetivo promover a equidade e a melhoria das 

condições e dos modos de viver, a partir de ações que reduzam as vulnerabilidades 

e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, 

culturais e ambientais (BRASIL, 2006). 

  A PNPS também recomenda estratégias de ação nas três esferas 

governamentais a partir da organização das ações que prevê o monitoramento e 

avaliação de tais ações, de modo a formular metodologias de acompanhamento e 

produzir informações capazes de comprovar a eficiência e eficácia das iniciativas 

desenvolvidas (BRASIL, 2006; MALTA, 2014b). Além disso, em sua primeira edição 

foram apontadas prioridades, tais como: Alimentação saudável, Prática 

corporal/atividade física, Prevenção e controle do tabagismo, Redução da 

morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas, 

Redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito, Prevenção da violência e 

estímulo à cultura de paz e Promoção do desenvolvimento sustentável (BRASIL, 

2006).  

 Essas ações prioritárias serviriam para fortalecer os princípios dos SUS e 

promover a articulação de áreas técnicas, programas e políticas a partir da 

abordagem da Promoção da Saúde (DURAND; HEIDEMANN, 2013). Para garantir a 

execução das ações, entre 2005 e 2007, o Ministério da Saúde financiou programas 

de promoção da saúde na esfera municipal. Tal iniciativa possibilitou a consolidação 

desses projetos, contemplando, em sua maioria, ações de promoção da atividade 

física, prevenção de violência e cultura da paz, e redução da morbimortalidade por 

trânsito. A partir de 2008 outras prioridades na área de Doenças e Agravos não 

transmissíveis-DANTs foram incorporadas ao financiamento (MALTA, 2014b).  

 Esse movimento direcionado à conformação de uma rede de promoção da 

saúde induziu a criação de diversos programas ministeriais com o objetivo de apoiar 

as ações, ampliar a oferta de serviços, e garantir a inserção de outros profissionais 

de saúde na atenção básica (BRASIL, 2007, 2008, 2011e; SAMPAIO et al, 2012). 

Nesse contexto, a incorporação de novos programas e ferramentas institucionais 
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ajudou a consolidar a PS no SUS, cabendo destacar: o Plano de Reorganização da 

Atenção à Hipertensão e ao Diabetes, Projeto Vida no Trânsito, os Núcleos de Apoio 

ao Saúde da Família e o Programa Saúde na Escola. Em 2011 foram definidas 

novas estratégias e modalidades de transferência de recurso pelo fundo da Atenção 

Básica e Vigilância em Saúde na tentativa de dar sustentabilidade e continuidade as 

ações (MALTA, 2014b). 

 Ainda em 2011 o Ministério da Saúde institui o Programa Academia da 

Saúde (PAS), o qual tem como objetivo a construção de estruturas físicas e o 

custeio às ações nesses locais, bem como o financiamento a iniciativas municipais 

preexistentes com vistas à promoção da saúde e produção do cuidado e de modos 

de vida saudáveis da população (BRASIL, 2013).  

 No intuito de incorporar novas demandas relacionadas ao enfrentamento 

de doenças e agravos à saúde, em 2014 a PNPS foi renovada reafirmando a 

possibilidade de abordar os determinantes e condicionantes da saúde, de forma que 

a organização da atenção à saúde envolva novos atores, influenciem as condições 

de vida atuais e favoreçam as escolhas saudáveis por parte das pessoas e suas 

comunidade na perspectiva de trabalhar a multidisciplinaridade, com integração de 

diversos setores, além de apontar a necessidade de articulação com outras políticas 

públicas e movimentos populares para fortalecê-la (BRASIL, 2015). 

 Nesse sentido a Promoção da Saúde deve ser entendida como estratégia 

de produção social de saúde que deve articular o conjunto das políticas públicas que 

influenciem na qualidade de vida das pessoas e nos ambientes em que elas vivem. 

Por isso as novas demandas e compromissos estabelecidos pela política de saúde 

no Brasil constituem a tentativa de reorganizar as ações a partir de objetivos, 

princípios e diretrizes que corroboram com os preceitos do SUS e conduzem as 

ações que desejam impactar nos determinantes sociais da saúde (MALTA, 2014b; 

BRASIL, 2015). Para tal, é necessário produzir e aperfeiçoar os conhecimentos e 

informações sobre a relação entre os determinantes sociais e a situação de saúde 

da população, em especial aqueles que se relacionam com as iniquidades de saúde, 

com vistas a aperfeiçoar todas as políticas e programas, entre elas as de promoção 

da saúde (BUSS, 2007; BRASIL, 2015). 
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3.2 Academia da Cidade e Academia da Saúde 

 

 

3.2.1 Antecedentes e contexto de surgimento do Programa Academia da Cidade do 

Recife 

 

 Níveis insuficientes de atividades físicas regulares são considerados como 

importante fator de risco para algumas doenças e agravos à saúde, particularmente 

as doenças do parelho circulatório e metabólicas (CIOLAC; GUIMARÃES, 2004; 

KATZMARZYK et al., 2005; TÖRÖK et al., 2001). Embora diversos estudos apontem 

os baixos níveis de atividades físicas da população brasileira (BRASIL, 2010, 2012, 

2014b) e outros autores assinalem que a prática regular de atividade física produz 

benefícios para saúde (CDC, 2011; LIMA; LUIS, 2014; NAHAS, 2001; WHO, 2010) 

os indicadores de obesidade, excesso de peso e outros agravos saúde representam 

um grande problema de saúde pública no Brasil (BRASIL, 2009b, 2010, 2012, 

2014b). 

 Baseado na proposta de Cidades Saudáveis, disseminada pelo mundo a 

partir da década de 1980, originária dos delineamentos do relatório de Lalonde que 

propunham um enfoque integral a saúde dos canadenses (CARVALHO, 2004a; 

LALONDE, 1974) algumas capitais brasileiras iniciaram isoladamente um processo 

de implantação de uma política local de promoção da saúde, entre outras iniciativas, 

programas de atividade física, com vistas ao aumento do nível de atividade física da 

população (ADRIANO et al., 2000) ressaltando os determinantes da saúde como 

fatores necessários para assegurar a qualidade de vida e  sustentabilidade social 

(BRASIL, 2002). 

A publicação da Política Nacional de Promoção da Saúde-PNPS em 2006 

representou o marco normativo para construção das ações de promoção da saúde 

no SUS (MALTA et al., 2014a), tendo como objetivo promover a qualidade de vida e 

reduzir vulnerabilidades e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e 

condicionantes, entre elas a promoção da atividade física, reiterando alguns 

princípios preconizados pelo Sistema Único de Saúde-SUS (BRASIL, 2015; MALTA; 

CASTRO, 2009). A inclusão do tema da atividade física como prioridade na PNPS 

(MALTA; CASTRO, 2009), caracterizou a importância dada a inatividade física como 

um dos principais fatores de risco para a mortalidade mundial (I-MIN et al., 2012). 
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Além disso, a PNPS foi o primeiro suporte institucional para a criação de 

mecanismos de apoio financeiro a programas de incentivo à prática de atividades 

físicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (GUARDA, 2014). 

 Nessa conjuntura, observou-se um aumento das iniciativas de promoção da 

atividade física para grandes grupos populacionais, concretizadas a partir de 

programas e campanhas a favor de estilos de vida mais ativos (FERREIRA; NAJAR, 

2005) entre elas o programa Academia da Cidade do Recife-PAC que foi implantado 

em 2002 (RECIFE, 2002) através da secretaria municipal de saúde e está inserido 

no SUS municipal enquanto política de atenção à saúde (FEITOSA, 2015; HALLAL 

et al., 2010) conformando a Política Municipal de Saúde, chamada Recife Saudável 

(RECIFE, 2003a). 

 

3.2.2 O Programa Academia da Cidade do Recife e seu processo de implantação 

 

No ano de 1996, a secretaria de saúde do Recife em parceria com Escola 

Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco – ESEF/UPE - 

elaborou um projeto de extensão intitulado Exercício e Saúde que ofertava 

gratuitamente atividades de avaliação física, avaliação médica, avaliação nutricional, 

prescrições orientação e supervisão de exercícios em alguns pontos do Recife 

(HALLAL et al., 2010). 

 A partir dessa experiência, a Secretaria de Saúde do Recife em parceria com 

Universidade de Pernambuco (UPE) e a Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) cria o Programa Academia da Cidade (PAC) no ano de 2002 (FEITOSA, 

2015). Em 2002 foram instalados cinco polos do programa (RECIFE, 2002) que foi 

instituído oficialmente através do Decreto Nº 19.808, de 03 de abril de 2003 com 

objetivo de desenvolver de ações promoção da saúde, os recursos para 

implementação da estratégia foram alocados a partir do decreto nº 16.885/2003, 14 

de julho de 2003 (RECIFE, 2003b).  

Nesse contexto, surge a Política Nacional de Promoção da Saúde em 2006 

que sugere que sejam implantadas ações intersetoriais e de mobilização de 

parceiros na rede de Atenção Básica à saúde e na comunidade (BRASIL, 2006, 

2015), a fim de facilitar as opções individuais, qualificar o cuidado coletivo, e reduzir 

as iniquidades na distribuição dos equipamentos públicos destinados à população 

em geral, ampliando a oferta de equipamentos de saúde (MALTA; CASTRO, 2009). 
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As ações prioritárias abalizadas pela PNPS serviram como dispositivo para 

ampliar ações de promoção em todos os níveis do SUS (BRASIL, 2006). No mesmo 

ano, o decreto municipal nº 22.345 de 18 de outubro propõe a regulamentação e 

reestruturação do PAC (RECIFE, 2008). O programa teria o objetivo de contribuir 

para construção de uma cidade saudável, incentivar a prática regular de exercícios 

físicos, hábitos alimentares saudáveis e inclusão social com vistas a promoção da 

saúde e o alinhamento com contexto político institucional do momento (RECIFE, 

2013c). O PAC torna-se uma Política de Promoção da Saúde através da portaria 

nº122/06 de 28 de setembro de 2006 (RECIFE, 2010). 

Entre 2003 e 2008 foram implantados 19 polos (RECIFE, 2008). A expansão 

do número de polos demandou a contratação de novos profissionais de educação 

física, culminando no primeiro concurso público para 80 profissionais de educação 

física da saúde, criando cargos efetivos no âmbito da Administração Direta do 

Município, com jornada de trabalho de 30 horas semanais, passando a integrar o 

subgrupo ocupacional de Técnico em Saúde de Nível Superior promulgado pela Lei 

17.400/2007 (FEITOSA, 2015; PERNAMBUCO, 2010a; RECIFE, 2015). 

Até 2010 o programa alcançou 20 polos em funcionamento, o que demandou 

investimentos municipais de 13 milhões de Reais (PERNAMBUCO, 2010b), 

aproximadamente (FEITOSA, 2015; DUARTE, 2014). Nesse mesmo ano foi lançada 

Nota Técnica do PAC Recife que divulgava os novos objetivos do programa, sendo o 

objetivo geral: “Contribuir para a promoção da saúde coletiva através da prática de 

atividades físicas e orientação para adoção de hábitos alimentares saudáveis. 

Potencializando o uso dos espaços públicos, promovendo o protagonismo social, 

visando à melhoria da qualidade de vida da população recifense” (PERNAMBUCO, 

2010a). Entre os objetivos específicos destacam-se: i) Estimular e orientar aos 

cidadãos quanto aos cuidados individuais e coletivos com a saúde; ii) Melhorar os 

níveis de aptidão física relacionados à saúde; iii) Potencializar o uso dos espaços 

públicos e equipamentos de saúde promovendo a prática de atividade física e 

incentivando a adoção de hábitos alimentares saudáveis; iv) Incentivar a produção 

de conhecimentos e sua socialização (RECIFE, 2006).  

Atividades como avaliação física, rodas de diálogo, caminhada orientada, 

gincanas, jogos populares, festivais (PERNAMBUCO, 2010a), palestras educativas, 

seminários, passeios interpolos e intermunicipais, passeios ciclísticos, participação 

em Orçamento Participativo (OP), participação em Conferências Municipais, 



27 
 

participação em competições atléticas, discussões sobre as datas do calendário da 

saúde (PERNAMBUCO, 2010a), outras atividades que são desenvolvidas na 

comunidade articuladas com a Estratégia de Saúde da Família e Centros de Apoio 

Psicossocial são apontadas como parte das atividades executadas (RECIFE, 2008; 

PERNAMBUCO, 2010b). Nesse momento a equipe do programa contava com 90 

Profissionais de Educação Física, 26 Estagiários de Educação Física, 06 

Nutricionistas (PERNAMBUCO, 2010b). 

Em 2010 a parceria entre o PAC e programa estadual Academia das Cidades 

da Secretara das Cidades do estado de Pernambuco-PACID possibilitou o custeio 

de mais 21 polos que foram construídos com recursos estaduais (PERNAMBUCO, 

2010a). O PACID, criado em 2007, objetivou ‘requalificar e animar’ os espaços 

públicos com capacidade para o desenvolvimento de lazer, através da promoção de 

atividades socioculturais de caráter interdisciplinar e intersetorial, visando promover 

saúde, desenvolvimento cultural e melhorias para na qualidade de vida da 

população pernambucana (PERNAMBUCO, 2007).  

Entre os objetivos específicos do PACID destacavam-se: i) Financiar a 

construção ou a requalificação de espaços e equipamentos públicos de lazer, 

transformando-os em equipamentos multifuncionais adequados para as práticas 

esportivas, artísticas, educativas e cidadãs; ii) Fomentar a atividade física, à prática 

esportiva e a recreação, de forma planejada e sistemática; iii) Oferecer serviços de 

avaliação física, médica e nutricional, em articulação com a atenção básica de saúde 

dos municípios, entre outros (PERNAMBUCO, 2010b), posteriormente alguns dos 

polos do PACID em Pernambuco seriam incorporados ao PAS pelo critério de 

similaridade (PERNAMBUCO, 2013). 

Em 2015 o programa Academia da Cidade do Recife conta com 41 polos em 

funcionamento (RECIFE, 2014), sendo 37 deles incluídos pelo critério de 

similaridade ao Programa Ministerial e habilitados ao custeio regular através de 

transferência fundo a fundo, caracterizando-os a partir desse momento como Polos 

do Programa Academia da Saúde (BRASIL, 2011d, 2014a). 

 

3.2.3 A implantação do programa Academia da Saúde no Brasil  

 

 Diversos estudos apontam que prática regular de atividades físicas pode 

prevenir e controlar o desenvolvimento de diversas doenças e agravos (BARRETO 
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et al., 2005; WHO, 2004). Entretanto, mesmo diante do incontável número de 

evidências científicas e da propaganda favorável por parte dos órgãos de 

comunicação, apenas uma pequena parcela da população brasileira é considerada 

suficientemente ativa para obter benefícios à saúde (BRASIL, 2014b, 2010; OPAS, 

2003; TASSITANO et al., 2014). 

 O incentivo à prática de atividades físicas para a promoção da saúde, e 

como estratégia terapêutica no controle da hipertensão e do diabetes, por exemplo, 

demonstram o reconhecimento, por parte do Ministério da Saúde, da importância, 

eficiência e eficácia da atividade física para o sistema de saúde, a qual se constitui 

em um investimento estratégico em saúde pública, capaz de reduzir gastos com o 

tratamento de portadores de doenças crônicas não transmissíveis (MALTA et al., 

2008). 

 A temática da promoção da saúde já era discutida desde a década 1980. 

Durante sua 57ª Assembleia Mundial, realizada no ano 2004, a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) aprovou a Estratégia Global (EG) para Alimentação, atividade 

Física e Saúde, tendo como principais objetivos reduzir fatores de risco para DCNTs, 

promover o conhecimento acerca dos benefícios da alimentação saudável e da 

atividade física, fomentar e fortalecer políticas e planos de ação direcionados à 

melhoria desses comportamentos, além de capacitar recursos humanos do setor 

saúde (WHO, 2004). 

 A estratégia foi utilizada como referência para a elaboração de ações do 

Ministério da Saúde do Brasil, o qual adotou e apoiou suas proposições, além de 

desenvolver ações que enfatizam a importância da atividade física para uma vida 

saudável (GUARDA; MARIZ; SILVA, 2011). Uma comissão de especialistas foi 

nomeada para avaliar a pertinência dessa estratégia para o Brasil, considerando-a 

como um avanço que cria oportunidades para promover a saúde e prevenir o avanço 

das DCNTs (BARRETO et al., 2005). 

 A apreciação da Estratégia Global por parte dos especialistas do Ministério 

da Saúde classificou várias das recomendações de atividades físicas como 

convincentes ou prováveis e não apontou nenhuma como insuficiente, reforçando o 

reconhecimento da importância dessas práticas e, consequentemente, dos 

profissionais de educação física para a promoção da saúde, prevenção e controle de 

diversos agravos (BARRETO et al., 2005). Cabe ressaltar, entretanto, que para que 

as recomendações contidas na Estratégia Global da OMS tivessem real efeito, fazia-
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se necessária, a criação de políticas públicas e instrumentos normativos de 

incorporação dessas práticas às ações do setor sanitário. 

 Como resposta a essa demanda e com base no previsto na Constituição 

Federal, na Lei Orgânica da Saúde e nas contribuições oferecidas pelas 

conferências nacionais e internacionais de saúde, surge, em 2006 a Política 

Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), a qual propõe a superação da cultura 

administrativa fragmentada e desfocada dos interesses e das necessidades da 

sociedade, visando a economia de recursos públicos, reduzindo a superposição de 

ações e, consequentemente, aumentando a eficiência e a efetividade das políticas 

públicas existentes (BRASIL, 2010). 

 A PNPS visa, entre outras coisas, a garantia do princípio da integralidade, 

propondo diretrizes e recomendando estratégias de organização das ações nas 

esferas federal, estadual e municipal do SUS, priorizando a utilização de atividades 

físicas/práticas corporais como estratégias de promoção da saúde, tanto na rede 

básica, quanto através de ações intersetoriais, e de aconselhamento e divulgação 

(BRASIL, 2006; MALTA, et al., 2008). Além disso, prevê o monitoramento e 

avaliação das iniciativas desenvolvidas (BRASIL, 2010). 

 Através do edital nº 2 de 2006 (BRASIL, 2006), foram destinados recursos 

para o financiamento de ações de atividade física no valor de 4,6 milhões de Reais, 

para 132 entes federados que apresentaram e tiveram aprovadas propostas 

relacionadas às Práticas Corporais e Atividade Física. 

 No ano seguinte, o Ministério da Saúde deu continuidade ao 

financiamento, concedendo a mais 200 entes federados os recursos para programas 

de Atividade Física (BRASIL, 2007a), ampliando a Rede Nacional de Promoção da 

Saúde. Em 2008 o Ministério da Saúde unificou os financiamentos da atividade física 

e de prevenção das violências (BRASIL, 2009a), porém, aumentou o repasse para 

28 milhões de Reais nesse ano e para 34 milhões em 2009 (BRASIL, 2009b), 

visando a ampliação da Rede Nacional de Promoção da Saúde. 

 O sucesso das iniciativas de financiamento de programas de estímulo à AF 

motivou o Ministério da Saúde a lançar, no dia 07 de abril de 2011, o Programa 

Academia da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2011a, 

2011b), o qual configura-se como uma das respostas às recomendações 

internacionais para criação de estratégias na área das políticas públicas de indução 

a modos de vida saudáveis no setor da saúde.  
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 Duas portarias Ministeriais permitiram a adesão e destinaram recursos ao 

Distrito Federal e aos municípios interessados em incorporar a estratégia, e o 

principal objetivo do Programa é contribuir para a promoção da saúde da população 

a partir da implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de 

pessoal qualificado para a orientação de práticas corporais e atividade física e 

modos de vida saudáveis (BRASIL, 2011a, 2011b).  

 A portaria nº 1.401, de 15 de junho de 2011 definia três modalidades de 

polos: a) Básica; b) intermediária, e; c) ampliada (BRASIL, 2011c). A modalidade 

básica seria composta por um ambiente destinado a atividades coletivas e um 

espaço externo com área multiuso com equipamentos para alongamento. Na 

modalidade intermediária os polos teriam os mesmos componentes da básica, além 

de um depósito de materiais. Essas duas modalidades seriam construídas próximas 

a Unidades Básicas de Saúde. Para a modalidade ampliada propunha-se uma 

estrutura de apoio com ambientes internos, jardins e canteiros. Ressaltando que 

para todas as modalidades o objetivo era a implantação de polos com infraestrutura 

e profissionais qualificados contribuir para a promoção da saúde e produção do 

cuidado e de modos de vida saudáveis da população (BRASIL, 2011a). 

 As portarias permitiam que os governos locais construíssem com recursos 

próprios, estruturas complementares, como pistas para caminhada, quadras 

esportivas e parques infantis (BRASIL, 2011a, 2011b). 

 O Programa passou a fazer parte das Políticas Nacionais de Atenção 

Básica e de Promoção da Saúde, integrando o Plano de Ações Estratégicas para o 

Enfretamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis no Brasil (BRASIL, 2011f). 

Para a construção dos polos, os municípios recebiam recursos da ordem de R$ 

100.000,00 (cem mil Reais) para a modalidade básica, R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil Reais) para a intermediária e R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 

Reais) (BRASIL, 2011b). Ressalta-se que os municípios e o Distrito Federal 

poderiam, com base nas portarias, optar por construir ou reformar espaços públicos 

para a implantação dos polos (BRASIL, 2011b). 

 Cabe ressaltar que os recursos para a construção/reforma dos espaços 

públicos destinados ao Programa Academia da Saúde eram disponibilizados (em 

três parcelas) no início de 2012, cabendo aos municípios contemplados iniciar o 

processo licitatório para o início das obras (BRASIL, 2011b). Por outro lado, alguns 

municípios brasileiros já desenvolviam atividades similares, inclusive com espaços 
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físicos bastante parecidos com o proposto pelo programa federal. Em Pernambuco, 

o Programa Academia das Cidades (PERNAMBUCO, 2007), desenvolvido pela 

Secretaria Estadual das Cidades, construiu polos em vários municípios desde 2008, 

e através das diretrizes previstos na Portaria/GM/MS nº 1.402, de 15 de junho de 

2011 converteu os polos já construídos em polos do Academia da Saúde, iniciando 

as atividades do programa, antes mesmo que os demais municípios do Brasil 

iniciassem a construção dos seus.  

 Essa portaria estabelecia que os municípios com programas preexistentes 

de atividades físicas/práticas corporais que atendessem a determinados critérios de 

similaridade como dimensões e características do espaço físico, frequência e tipo de 

atividades compatíveis com as propostas do Academia da Saúde poderiam habilitar-

se ao Programa, passando, portanto a receber o incentivo financeiro para o custeio 

(BRASIL, 2011d). 

 Os recursos financeiros para a manutenção do Programa eram 

disponibilizados através de transferências fundo a fundo, regulares e automáticas no 

valor R$ 3.000,00 (três mil Reais) por mês, de caso os polos estejam vinculados ao 

Núcleo de Apoio ao Saúde da Família (NASF). Caso contrário, o município receberia 

uma única parcela de R$ 36 mil anuais (BRASIL, 2011a, 2011b). Convém destacar 

que os municípios que foram contemplados pela Portaria 1.402 passaram a receber 

a verba de custeio imediatamente. 
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4 AVALIAÇÃO EM SAÚDE E ESTUDOS DE AVALIABILIDADE 

 

4.1 Avaliação em saúde 

 

Desde a década de 1950, coincidindo com estudos de avaliação nas áreas de 

políticas sociais, especialmente na educação, há uma grande expansão de serviços 

de saúde, entre eles programas na área de saúde e inovações tecnológicas na área 

médica (CRUZ et al., 2007). Nesse momento o Estado começa a prestar mais 

serviços nas Áreas da educação, saúde (HARTZ, 1997; SAMICO; FIGUEIRÓ; 

FRIAS, 2010). Os primeiros métodos desenvolvidos para analisar as vantagens e os 

custos de programas públicos foram desenvolvidos por economistas, porém, ao 

longo do tempo esses demonstraram insuficiência na aplicação em programas 

sociais (CONTANDRIOPOULOS et al., 1997). 

A partir dos anos de 1970, com a queda no crescimento econômico e o fim do 

período de implantação dos grandes programas, o estado assumiu o papel de 

financiador dos serviços de saúde, criando a necessidade de avaliar as ações 

sanitárias e custos do sistema de saúde na perspectiva da racionalização dos 

recursos. Nesse contexto, a necessidade de informação sobre o funcionamento e a 

eficácia do sistema de saúde torna-se imprescindível e a avaliação passa a ser a 

melhor solução (CONTANDRIOPOULOS et al., 2010). 

Nemes (2001) reconhece três áreas que delimitam o campo da avaliação em 

saúde, são elas: avaliação tecnológica (com foco na efetividade e custo de produtos 

e processos); avaliação de programas (relacionada ao conjunto de atividades e 

público-alvo) e avaliação de qualidade (relacionada com a avaliação de serviços 

assistenciais em saúde). 

Por esse motivo surgem vários conceitos de avaliação na área sanitária, 

devido à sua enorme valorização e reconhecimento em diversos países do mundo. 

Diferentes avaliadores constroem suas avaliações e essas podem ser de naturezas 

diversas (PATTON, 2002).  

Realizar uma avaliação de uma intervenção significa utilizar uma ou inúmeras 

abordagens de pesquisa que irão variar em função do tipo de análise e das 

perspectivas dos diferentes atores envolvidos nas práticas, programas, ações 

(COSTA, 2007).  Por exemplo, a avaliação da qualidade do cuidado, proposta por 

Donabedian (1980) que sistematiza alguns atributos relacionados a: eficácia, 
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efetividade e impacto, eficiência, disponibilidade e à distribuição dos recursos e 

percepção dos usuários.  

Silva e Formigli (1994) aprofundaram esses atributos propostos por 

Donabedian (1980) e agrupam as características em cinco categorias, incluindo, por 

exemplo: a disponibilidade e distribuição social dos recursos; e adequação das 

ações ao conhecimento técnico e científico vigente. No entanto em 2005 foram 

propostas novas características da avaliação. Esses atributos foram assim 

agrupados: a) adequação das ações aos objetivos e problemas de saúde; b) 

contexto em que está inserido o processo de implantação das ações; c) 

características relacionadas a relação usuário e gestor (SILVA, 2005). 

  Avaliar um programa é importante porque a partir de seus resultados, pode-

se identificar se há efetividade, a necessidade de incluir estratégias ou ações 

diversificadas e específicas, além de contribuir para melhorar a execução de suas 

atividades (COSTA et al., 2010). Embora haja uma diversidade de conceitos sobre 

avaliação, o elaborado por Contandriopoulos et al. (1997, p. 31), é aceito como 

consenso: “Avaliar é fazer um julgamento de uma intervenção ou sobre qualquer um 

dos seus componentes, com o objetivo de ajudar na tomada de decisões”. 

Para Samico, Figueiró e Frias (2010) os objetivos da avaliação em saúde são 

múltiplos. Autores como Champagne et al. (2009) indicam que os objetivos oficiais 

são: auxiliar no planejamento de ações; disponibilizar informações para aperfeiçoar 

uma intervenção; determinar efeitos de uma intervenção; transformar uma situação 

problema em bem estar e contribuir para construção teórica. 

Para avaliar uma intervenção ou programa podemos utilizar dois tipos de 

estudos avaliativos: avaliação normativa e pesquisa avaliativa 

(CONTANDRIOPOULOS et al., 1997; SAMICO et al, 2010). A avaliação normativa 

objetiva fazer um julgamento de valor de uma determinada intervenção, 

comparando-os com normas e regulamentação vigente. A pesquisa avaliativa 

pretende julgar uma intervenção a partir do uso de procedimentos científicos, 

analisando critérios como pertinência (análise estratégica) que verifica se há 

adequação estratégica entre a intervenção e a situação problema que deu origem a 

ela; fundamentos teóricos (análise lógica) verificam se são adequados os meios 

utilizados para atingir os objetivos da intervenção (MATIDA; CAMACHO, 2004; 

SAMICO; FIGUEIRÓ; FRIAS, 2010). Para tanto, alguns autores consideram que “é 

preciso testar ao mesmo tempo a validade teórica da intervenção e sua validade 
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operacional”. (CHAMPAGNE, et al., 2011. P. 56).  Por esse motivo a análise lógica 

pretende responder se a intervenção é baseada em uma teoria adequada e se a 

qualidade e a quantidade dos recursos e das atividades são suficientes e estão bem 

organizados (CHAMPAGNE, et al., 2011). 

A partir da análise lógica é possível identificar a adequação da teoria do 

programa e seu impacto potencial, dando uma compreensão crítica a respeito de 

suas qualidades e deficiências (BROUSSELLE et al., 2011), além disso ajuda a 

qualificar a teoria da intervenção a partir da comparação da teoria do programa com 

as informações da literatura e com as sugestões dos especialistas 

(CONTANDRIOPOULOS et al., 2010). 

O campo da avaliação em saúde é impregnado por uma diversidade de 

termos, conceitos e métodos, de acordo com a multiplicidade de questões 

pertinentes na área de saúde com a heterogeneidade e complexidade das 

intervenções, sejam elas ações, serviços, programas ou políticas públicas (SAMICO 

et al, 2010). O propósito fundamental é dar amparo aos processos de decisão, 

subsidiar a identificação de problemas, reorientar ações e serviços, avaliar a 

incorporação de novas práticas e aferir o impacto das ações implementadas pelos 

serviços de saúde (HARTZ, 2005). 

 No campo da avaliação agregar diversos estudos, com desenhos específicos, 

em uma única avaliação sob o formato de “caso”, torna essa estratégia de pesquisa 

altamente promissora, sobretudo porque demonstram força na articulação de 

métodos e evidências quantitativas e qualitativas conjuntamente (YIN, 2005).  Datta 

(1997) considera o uso de diversos métodos uma tendência da avaliação no século 

XXI, reconhecendo que a mixagem de dados quanti-qualitativos tem maior aceitação 

do que a de desenhos.  

 

 
4.2 Estudos de Avaliabilidade 
 
 

Avaliabilidade é caracterizada por estabelecer uma descrição crítica e lógica 

de um objeto de estudo (NATAL et al., 2010) e por representar grande potencial de 

coordenar esforços para dar credibilidade e visibilidade às ações ou intervenções 

(SAMICO et al., 2010). Pode ser utilizada, ainda para indicar perguntas avaliativas, 

tais como: i) Em que extensão pode-se avaliar determinada intervenção ou 
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programa?; ii) O que deve ser avaliado?; iii) O que de fato pode-se avaliar? (YOUTIE; 

BOZEMAN; SHAPIRA, 1999).  

Especificamente no campo da saúde, a partir da década de 1970, surge a 

necessidade de repensar programas e ações na perspectiva de esquematizar de 

forma racional o processo de intervenção, com vistas aos resultados e metas 

(ROSSI; LIPSEY; FREEMAN, 2004). Nesse contexto, surgem os estudos de 

avaliabilidade, tendo Wholey (1977,1987) como um dos principais precursores. 

Esses estudos, também denominados pré-avaliação, buscavam identificar se as 

intervenções e programas tinham objetivos mensuráveis e se a estrutura que fazia 

parte do contexto permitia a execução das atividades de forma a alcançar os 

objetivos pretendidos (WHOLEY, 1987). 

Estudos de avaliabilidade são indicados para verificar a medida que uma 

intervenção ou programa pode ser avaliada (MENDES et al., 2010), sua extensão e 

pertinência (THURSTON; RAMALIU, 2005; NATAL, 2007). Podem ainda ser utilizados 

para verificar se uma intervenção ou programa está implementada de forma 

adequada, e analisar a teoria e a prática do programa na tentativa de determinar se o 

mesmo pode submeter-se a uma avaliação ampla e sistemática (LIMA, 2005; NATAL 

2007; PATTON, 2002).  

Para Leviton et al. (1998), estudos de avaliabilidade são recomendados para 

delimitar os objetivos das intervenções e apontar que áreas específicas dever ser 

priorizadas em uma possível avaliação. Configuram-se, ainda, como fonte de 

informações importantes no processo de tomada de decisão (TREVISAN; HUANG, 

2003), identificando as expectativas e necessidades dos gestores do programa e o 

contexto em que elas estão inseridas (WHOLEY, 1987). 

Questões relacionadas à análise da pertinência de objetivos e metas, 

elaboração da teoria e compreensão dos atores envolvidos no programa, 

esclarecimento da relação entre os componentes do programa e seu contexto são 

aspectos positivos desse tipo de estudo (TREVISAN, 2007). Para Meeres, Fisher e 

Gerrard (1995) as etapas desse tipo de estudo devem anteceder a execução da 

avaliação, podendo caracterizar-se como ferramenta facilitadora do processo 

avaliativo, pois é capaz de racionalizar recursos em pesquisas de avaliação 

(DHALIA; DÍAZ-BERMÚDEZ, 2007).  

Em revisão sistemática sobre estudos de avaliação Trevisan (2007) descreve 

que várias pesquisas utilizam técnicas de análises e abordagens adequadas e 
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recomendadas para condução de estudos de avaliabilidade. No Brasil, as técnicas 

mais adotadas são: pesquisa documental; entrevista com gestores ou informantes-

chave (FERREIRA; SILVA, 2008; FREITAS, 2006; OKAMURA et al., 2007; PAULINO, 

2008).  Apesar das críticas à falta de clareza relacionada à metodologia desses 

estudos e da ausência deles enquanto intervenção preliminar (SAMICO, et al, 2010; 

SMITH, 2005), a literatura aponta que esses têm sido utilizados amplamente e com 

diferentes abordagens e metodologias  (LEVITON et al. 1998; ROSSI; LIPSEY; 

FREEMAN, 2004; THURSTON; GRAHAN; HALTFIELD, 2003; THURSTON; 

RAMALIU, 2005; WHOLEY, 1987).  

 

4.3 Conduzindo Estudos de avaliabilidade 

 

Estudos de pré-avaliação desenvolvidos por Wholey em 1977, verificaram 

os objetivos, a dimensão que eles ocupam, o conhecimento deles por parte dos 

gestores e pessoas que fazem parte do programa ou intervenção, também 

identificaram questões relacionadas a recursos e como gestores utilizariam os 

resultados das avaliações, além de considerar o contexto no qual os programas 

estavam inseridos (WHOLEY,1987). Os métodos sugeridos para apreciação do EA 

são a análise de documentos, observação e entrevistas (NATAL, 2010). 

Leviton et al. (1998) propõem quatro etapas para apreciar a avaliabilidade 

de um programa, tais como: i) Esclarecimento da pertinência dos objetivos; ii) 

Elaboração do modelo do programa e apreciação do mesmo pelas partes 

interessadas; iii) Comparação da realidade do programa com o modelo proposto 

com participação dos interessados; iv) Elaboração de recomendações, que inclui a 

identificação de áreas críticas e componentes que podem ou devem ser avaliados, 

além de questões avaliativas úteis a tomada de decisão do programa. 

Segundo Rossi, Lipsey e Freeman (2004) a análise do EA deve ser 

executada a partir de três fases: i) a descrição do modelo lógico do programa ou 

intervenção, dando ênfase a identificação das metas e objetivos; ii) analise  

pertinência do modelo; iii) identificação dos interessados e áreas para avaliação e 

como os achados serão utilizados. Outros estudos como os de Matthews et al. 

(2001) que citam quatro fases para desenvolvimento de um EA e  Vanderheyden et 

al. (2006) que indicam o uso de três fases para análise da avaliabilidade de uma 
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rede médica, incluem a elaboração de um modelo lógico ou desenho do programa e 

o desenvolvimento do plano de avaliação e recomendações. 

Thurston, Grahan e Haltfield (2003) utilizaram uma releitura do quadro 

elaborado por Thurston em 2001 para apontar um modelo composto por sete 

passos, concluindo que toda intervenção ou programa pode ser avaliado, 

excetuando-se o fato da gestão ou gerência decidir pelo contrário. Em 2005, 

Thurston e Ramaliu divulgam a proposta de avaliar intervenções ou programas com 

o auxílio dos seguintes passos:  

 

1) Delimitação do programa e identificação de suas metas, objetivos e atividades; 

2) Identificação e análise dos documentos da intervenção a ser avaliada;  

3) Construção do modelo lógico do programa (MLP);  

4) Supervisão do programa, ou entendimento preliminar de como o programa opera;  

5) Desenvolvimento de um modelo Teórico de Avaliação (MTL);  

6) Identificação dos usuários e envolvidos na avaliação, e;  

7) Definição de procedimento de avaliação. 

 

Ressalta-se que os achados de um EA poderão compor a avaliação de uma 

intervenção, considerando a existências de recursos para avaliação durante a 

execução do programa (THURSTON; RAMALIU, 2005). Além disso, indica-se o uso 

desse tipo de estudo avaliativo sempre que for necessário rever e planejar uma 

intervenção (THURSTON; POTVIN, 2003). 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

Delineamento Metodológico 

 

 A presente dissertação classifica-se como um estudo de avaliabilidade, o 

qual, segundo Rossi e Freeman (1989), caracteriza-se por conjunto de 

procedimentos para avaliações planejadas, as quais consideram os interesses dos 

envolvidos buscando otimizar o uso dessa avaliação. 

O desenho metodológico envolveu o estudo de caso com ênfase na análise 

descritiva e exploratória dos aspectos operacionais das ações e do contexto do 

Programa Academia da Saúde em Recife-PE, utilizando-se uma abordagem 

qualitativa. 

 

Período e área de estudo  

 

 Este estudo foi realizado no período de agosto de 2014 a junho de 2015 no 

município do Recife, Pernambuco, o qual possui 37 polos do Programa Academia da 

Saúde, distribuídos em oito Distritos Sanitários. 

 A distribuição número de polos é apresentada no quadro 01: 

 

Quadro 01 - Número de polos do Programa Academia da Saúde por Distrito 
Sanitário no município do Recife. 

Distrito Nº de Polos Observação 

I 04  

II 07  

III 04 O coordenador do distrito VII acumula a função de 
coordenador no distrito III. 

IV 08  

V 06  

VI 05  

VII 03  

VIII 03  

 Fonte: RECIFE, 2014 
 

Para a verificação da avaliabilidade do Programa Academia da Saúde utilizou-

se o sistema de sete elementos proposto por Thurston e Ramaliu (2005), o qual 

busca: 

 

1. Delimitar o programa e identificar suas metas, objetivos e atividades; 

2. Identificar e analisar os documentos da intervenção a ser avaliada; 
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3. Construir o modelo lógico do programa (MLP); 

4. Supervisão do programa, ou entendimento preliminar de como o programa opera; 

5. Desenvolver um modelo Teórico de Avaliação (MTL); 

6. Identificar os usuários e envolvidos na avaliação; e 

7. Definir o procedimento de avaliação. 

 

Os sujeitos da pesquisa foram constituídos por 14 informantes-chave, sendo 

seis deles coordenadores (gestores) do programa e oito profissionais que atuam 

diretamente no atendimento à população (professores) nos diferentes distritos 

sanitários. Entre os gestores entrevistados, dois participaram diretamente da 

implantação do programa no município.  

Para a construção e validação do Modelo Lógico foram consultadas quatro 

especialistas, todas com titulação mínima de mestre, produção intelectual e atuação 

profissional no campo da avaliação em saúde. Essa consulta é recomendada por 

Lima e Silva (2008) visando tornar o procedimento de validação do modelo mais 

minucioso. A discussão aberta entre os especialistas selecionados permite uma 

melhor compreensão sobre as relações de lógica entre objetivos, atividades e 

resultados (CARVALHO, 2008; SOUZA; SILVA; HARTZ, 2005). 

 

Coleta dos Dados e construção dos Modelos Lógico e Teórico do programa 

 

 Dois instrumentos foram construídos para auxiliar na coleta dos dados, sendo 

o primeiro destinado a identificação e classificação das informações contidas nos 

documentos oficiais do Academia da Saúde. De acordo com Oliveira (2007) a 

pesquisa documental, se caracteriza pela busca de informações em documentos 

que não receberam nenhum tratamento científico ou analítico, com vistas à novas 

interpretações ou complementações.  

 

O instrumento da pesquisa documental buscou informações acerca da: 

a) existência de objetivos; 

b) organização do Programa; 

c) público-alvo;  

d) metas a serem alcançadas;  

e) ações necessárias ao desenvolvimento das atividades do Programa, e;  
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f) os resultados a serem alcançados.   

 

O segundo instrumento foi direcionado às entrevistas semiestruturadas com 

professores e gestores do programa, visando o esclarecimento de pontos relativos 

aos objetivos, funcionamento, expectativas e percepções acerca do programa e de 

sua avaliação. 

  Nas entrevistas buscou-se verificar o conhecimento dos gestores e 

professores sobre os objetivos do programa, metas e operacionalização das ações. 

Os coordenadores ainda foram questionados sobre aspectos relativos à importância, 

utilidade e perspectivas acerca da avaliação do programa. Para Minayo (2004), a 

entrevista é um instrumento privilegiado para coletar informações, pois através do 

diálogo é possível identificar condições estruturais, símbolos, normas e valores, 

além das representações de grupos determinados, em condições históricas, 

socioeconômicas e culturais específicas. 

Visando apresentar e validar os modelos teórico e lógico do programa 

(propostos pelos pesquisadores e especialistas convidados), bem como discutir, 

identificar e pactuar as perguntas avaliativas e os procedimentos de avaliação a 

serem desenvolvidos em etapa posterior a este estudo, foram realizadas duas 

oficinas com profissionais e gestores do programa nos meses de abril e junho de 

2015.  

As oficinas aconteceram na sede administrativa do programa em Recife e 

ambas contaram com a participação de professores e de cinco dos sete gestores do 

PAS. Na primeira, os participantes receberam informações a respeito do estudo 

(objetivo e formas de condução), do modelo lógico (utilidade e forma de construção), 

do referencial normativo do programa (apresentação e discussão dos documentos 

do PAS). Com base nessas informações, foram apresentados e opinaram sobre o 

modelo lógico construído pelos autores e apreciado pelos especialistas, 

apresentando sugestões e solicitando esclarecimentos quando necessário. Na 

segunda oficina realizou-se a apresentação do produto final dos modelos teórico e 

lógico e uma explanação sobre avaliação (conceitos, concepções, objetivos e 

aplicações). Em seguida, procedeu-se uma discussão em grupo, guiada pelas 

seguintes questões: 

 i) Que perguntas ou preocupações a respeito do programa os senhores 

gostariam que a avaliação respondesse; 
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 ii) Que informações seriam úteis para administrar ou implementar melhor 

o programa, e; 

 iii)  Que outras informações seriam importantes. As oficinas duraram três 

horas. 

O quadro 2 apresenta a um resumo das fontes de dados consideradas 

básicas e fundamentais para a consecução do estudo, bem como suas contribuições  

em cada um dos sete elementos proposto por Thurston e Ramaliu, 2005. 

 

Quadro 2: Resumo das fontes de dados – Estudo da Avaliabilidade do PAS, 

Recife/PE 

ELEMENTO OBJETIVOS FONTES DE DADOS 

 
1 

Analisar a normativa do Programa a respeito 
da sua descrição, metas, objetivos e 
atividades e identificar a percepção dos atores 
acerca desses componentes.  

Portaria 2.681/2013
3 

 

Entrevistas com gestores e 
professores. 

 
 
 
 
2 

 
 
 
Analisar a adequação, contexto, conceitos-
chave, factibilidade, coerência e viabilidade 
dos documentos normativos do PAS. 

Portaria 2.681/2013
3
; 

 
Política Nacional de Promoção da 

Saúde
17

; 
 

Decreto Nº 19.808/2003
18

; 
 

Política Nacional de Atenção 
Básica

19
. 

 
 
3 

 
 
Construir e validar o modelo lógico do 
Programa 

Portaria 2.681/2013
3
; 

 
Consulta a especialistas; 

 
Oficina com profissionais e 

gestores. 

 
 
4 

 
 
Descrever a organização e funcionamento do 
programa 

Portaria 2.681/2013
3
; 

 
Decreto Nº 19.808/2003

18
; 

 
Entrevistas com gestores e 

professores. 

 
 
5 

 
Descrever a teoria do programa e identificar 
as relações entre os componentes do Modelo 
Lógico, os atores e o contexto de 
implantação. 

Portaria 2.681/2013
3
; 

 
Decreto Nº 19.808/2003

18
; 

 
Entrevistas com gestores e 

professores. 

6 Identificar os usuários e envolvidos na 
avaliação 

Entrevistas com gestores e 
professores. 

7 Identificar e pactuar o procedimento de 
avaliação a ser realizado em estudo posterior. 

Oficina com profissionais e 
gestores. 

Fonte: SILVA, Rafaela Niels, 2015. 
Nota: Elaborado pelo autor. 
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A participação dos especialistas na análise do Modelo Lógico do Programa se 

deu através de convite pessoal. Essas pesquisadoras receberam a versão preliminar 

do modelo, um roteiro de informações (APÊNDICE B) e as portarias utilizadas na 

pesquisa documental. Em seguida, foram solicitadas a opinar sobre o problema de 

saúde pública para o qual o programa foi criado, opinar sobre os componentes, 

verificar acurácia do modelo, identificando a consonância entre o aparato normativo 

existente e os elementos do modelo, além de analisar a vulnerabilidade do Modelo 

Lógico proposto para o Programa, conforme propostas de Cassiolato e Gueresi 

(2007). 

 

Procedimentos para análise das informações:  

 

 Para a análise dos dados das entrevistas e da pesquisa documental foi 

utilizada a técnica da Condensação de Significados (KVALE, 1996), a qual analisa 

passagens da entrevista relacionadas a uma questão específica do estudo. Essas 

são cotadas e condensadas em um quadro de unidades naturais dos significados 

das respostas dos entrevistados, em uma coluna à esquerda. Os temas centrais 

relacionados essas unidades constituem categorias conceituais e são posicionadas 

em uma coluna à direita; abaixo dessas colunas, segue-se a descrição essencial da 

questão analisada, conforme demonstrado no Quadro 3. 

Quadro 3 – Modelo de Análise de conteúdo - Condensação de Significados 
 
 Fonte de Dados 

 Entevista (nº.:________) 
 

Unidades Naturais de Análise (da entrevista) Temas Centrais 

 
Trecho da entrevista que está relacionado à 
pergunta pesquisada 
 

 
Análise do pesquisador acerca do trecho 
em questão 
 

Descrição Essencial da Questão de Pesquisa 
 

Interpretação realizada pelo pesquisador sobre as questões levantadas no trecho analisado 
 

Fonte: Kvale,1996. 
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Considerações Éticas 

 

 Visando garantir o anonimato, os entrevistados foram aleatoriamente 

classificados como professores e coordenadores, seguidos da numeração de um a 

oito e de um a seis, respectivamente, independentemente da ordem de realização 

da entrevista ou do polo/distrito sanitário no qual estavam lotados. Os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice C). 

O projeto deste estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisas em Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal de Pernambuco, através do parecer nº 818.708, conforme a resolução nº 

466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. 
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6 ARTIGO 

 

O Programa Academia da Saúde foi instituído em 2011, com o objetivo de 

promover saúde, articular ações na atenção primária e incentivar a prática regular de 

atividades físicas em todo o território nacional. O estado de Pernambuco foi um dos 

pioneiros na implantação desse programa, sendo que 37 desses polos estão 

localizados na cidade do Recife, a qual configura-se como o município com o maior 

número de polos do programa em todo estado (BRASIL, 2011d, 2014a).  

O desafio desta dissertação foi desenvolver um estudo de avaliabilidade do 

PAS, a qual buscou descrevê-lo, identificando seus objetivos e metas. Propôs-se, 

ainda, elaborar e validar seus modelos lógico e teórico, além de definir perguntas 

avaliativas para avaliação formativa a ser realizada em momento futuro.  

Para responder à pergunta: “O Programa Academia da Saúde em Recife-PE 

pode ser submetido a estudos avaliativos?, foi desenvolvido um estudo de natureza 

exploratório-descritiva, com abordagem qualitativa, tendo como produto a 

elaboração de um artigo científico. Este relatório acadêmico foi desenvolvido com 

anuência da Secretaria de Saúde do Recife (Anexos I) e recebeu aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisas do Centro de Ciências da Saúde, CEPE-CCS-UFPE, 

CAEE nº 35073114.2.0000.5208 (Anexo II), parecer nº 818.708 de 10 de outubro de 

2014. 

O artigo, intitulado: “Estudo da Avaliabilidade do Programa Academia da 

Saúde no município do Recife”, foi elaborado de acordo com as normas da Revista 

Ciência & Saúde Coletiva. 
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ESTUDO DA AVALIABILIDADE DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE 

NO MUNICÍPIO DO RECIFE 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O Ministério da Saúde brasileiro vem implementando desde 2006, uma série 

de estratégias e políticas setoriais que visam ampliar o escopo das ações na 

Atenção Primária à Saúde (APS), a prevenção e controle de doenças crônicas e a 

promoção de estilos de vida saudáveis1. 

 Nesse contexto, destaca-se em 2011, a instituição do Programa Academia da 

Saúde (PAS), cujo objetivo geral é contribuir para a promoção da saúde através da 

criação de polos com infraestrutura e pessoal qualificado para desenvolver 

atividades de promoção da saúde e produção do cuidado na APS2, e tendo entre 

seus objetivos específicos o aumento do nível de atividade física da população2,3. 

 Desde então, a implantação do PAS pode iniciar-se a partir da construção de 

novos polos ou da incorporação de programas preexistentes de atividades físicas 

desenvolvidos nos municípios, os quais atendam a critérios de similaridade 

estabelecidos nas portarias normativas do Academia da Saúde4.  

Entre os programas preexistentes que aderiram ao PAS, destaca-se o 

Academia da Cidade (PAC), desenvolvido pela Secretaria de Saúde do Recife desde 

20025, o qual incorporou 37 espaços públicos de lazer às ações do PAS, tornando-

se um dos primeiros entes federativos a operacionalizar o programa federal e o 

município com o maior número de polos implantados no estado. 

Cabe ressaltar, entretanto, que a implantação de uma política ou programa 

evidencia o quanto essa intervenção encontra-se adequadamente operacionalizada6. 

Segundo Hartz7 a avaliação dessa implantação permite conhecer a totalidade das 

intervenções quanto à validade do seu conteúdo e aos fatores que explicam 

possíveis defasagens entre a planificação e a execução das ações. Essa autora 

destaca, ainda, que essa análise demanda a construção da teoria do programa, 

componentes, ações, bem como o contexto e resultados esperados. 

 Para atender a essas necessidades, estudos de avaliabilidade vêm sendo 

utilizados para apreciar em que medida um programa está em condições de ser 

avaliado7. Para Rossi e Freeman8 a avaliabilidade consiste em um conjunto de 

procedimentos para avaliações planejadas, as quais consideram os interesses dos 
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envolvidos, além de maximizar a utilidade da avaliação. Esses exploram 

informações, expectativas e objetivos, permitindo determinar o quão avaliável esse 

programa é naquele momento, auxiliando na determinação dos propósitos e foco da 

avaliação, possibilitando compreender o programa de forma aprofundada e a 

identificação prévia das possibilidades de avaliação7,9. 

Estudos com abordagens tanto qualitativas quanto quantitativas têm sido 

utilizados no Brasil para verificar a avaliabilidade de diferentes políticas de 

saúde10,11, programas de capacitação de pessoal12, e outros programas de saúde 

desenvolvidos nos municípios13,14.  

 Embora programas com o propósito de oferecer atividades físicas 

supervisionadas e gratuitas, como é o caso do PAS, possam caracterizar-se como 

uma alternativa eficiente para a promoção da AF15, evidências apontam que existem 

poucos artigos avaliando programas de AF na América Latina16. Além disso, até o 

momento não existe na literatura estudos que tenham verificado a avaliabilidade do 

PAS.  

A necessidade de verificar a avaliabilidade do PAS no Recife justifica-se por: 

a) tratar-se de um programa pioneiro no Ministério da Saúde, cujas atividades se 

iniciam em Recife, muito antes da construção dos polos nos demais municípios 

brasileiros; b) ser um programa que envolve alto investimento técnico e financeiro; c) 

ter incorporado a experiência prévia do Programa Academia da Cidade, cuja 

avaliabilidade não foi verificada anteriormente; d) evidenciar-se a necessidade de 

acompanhar a implantação e reorganização do PAS. 

Diante deste contexto, o objetivo deste artigo é realizar o estudo da 

avaliabilidade do Programa Academia da Saúde no município do Recife, 

considerando a descrição da intervenção, a elaboração do seu Modelo Lógico e 

Modelo Teórico de avaliação, além de identificar perguntas avaliativas para estudo 

posterior.  

 

 

 

MÉTODO 

  

Realizou-se um estudo avaliativo com abordagem qualitativa, a partir do 

sistema dos sete elementos proposto por Thurston e Ramaliu9. Esses autores 
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consideram que um bom estudo avaliativo demanda uma estrutura capaz de 

assegurar êxito à análise da avaliabilidade, e que esta deve ser composta por sete 

passos, a saber: 1) delimitação do programa e identificação de suas metas, objetivos 

e atividades; 2) identificação e análise dos documentos da intervenção a ser 

avaliada; 3) construção do modelo lógico do programa (MLP); 4) supervisão do 

programa, ou entendimento preliminar de como o programa opera; 5) 

desenvolvimento de um modelo Teórico de Avaliação (MTL); 6) identificação dos 

usuários e envolvidos na avaliação, e; 7) definição de procedimento de avaliação. 

 A pesquisa foi realizada no período de agosto de 2014 a junho de 2015 e 

teve como campo de estudo o município do Recife, Pernambuco, com o propósito de 

verificar a avaliabilidade do Programa Academia da Saúde. 

Para a operacionalização do estudo realizou-se uma pesquisa documental, a 

qual analisou as políticas de saúde nas quais o programa se fundamenta, decretos 

de criação e redefinição, e as portarias que normatizam o Academia da Saúde, 

totalizando quatro documentos3,17,18,19.  

Os sujeitos foram constituídos por 14 informantes-chave (seis gestores, dos 

quais dois contribuíram diretamente para a implantação do programa, e oito 

profissionais que atuam nos polos), identificados neste estudo conforme sua 

ocupação (coordenadores 1 a 6 e professores 1 a 8, respectivamente), além de 

quatro experts no campo da avaliação de programas de saúde (especialistas 1 a 4), 

todos com titulação mínima de mestre e publicação nos últimos cinco anos, os quais 

foram consultados a opinar sobre os componentes, realizar o teste de consistência e 

analisar a vulnerabilidade do Modelo Lógico proposto para o Programa7,20,21.  

Dois instrumentos de coleta de dados foram utilizados para subsidiar a 

análise documental e a realização das entrevistas (gravadas e posteriormente 

transcritas na íntegra). O instrumento de análise dos documentos considerou: a) 

existência de objetivos; b) a organização do Programa; c) público-alvo; d) metas a 

serem alcançadas; e) ações necessárias ao desenvolvimento das atividades do 

Programa, e; f) os resultados a serem alcançados.  A análise das entrevistas partiu 

de um roteiro com questões relativas ao conhecimento dos objetivos do programa, e 

à operacionalização das ações. Os gestores ainda foram perguntados acerca da 

necessidade e utilidade da avaliação do programa. 

Visando apresentar e validar os modelos teórico e lógico do programa 

(propostos pelos pesquisadores e especialistas convidados), bem como discutir, 
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identificar e pactuar as perguntas avaliativas e os procedimentos de avaliação a 

serem desenvolvidos em etapa posterior a este estudo, foram realizadas duas 

oficinas com profissionais e gestores do programa nos meses de abril e junho de 

2015.  

As oficinas aconteceram na sede administrativa do programa em Recife e 

ambas contaram com a participação de professores e de cinco dos sete gestores do 

PAS. Na primeira, os participantes receberam informações a respeito do estudo 

(objetivo e formas de condução), do modelo lógico (utilidade e forma de construção), 

do referencial normativo do programa (apresentação e discussão dos documentos 

do PAS). Com base nessas informações, foram apresentados e opinaram sobre o 

modelo lógico construído pelos autores e apreciado pelos especialistas, 

apresentando sugestões e solicitando esclarecimentos quando necessário. Na 

segunda oficina realizou-se a apresentação do produto final dos modelos teórico e 

lógico e uma explanação sobre avaliação (conceitos, concepções, objetivos e 

aplicações). Em seguida, procedeu-se uma discussão em grupo, guiada pelas 

seguintes questões: i) Que perguntas ou preocupações a respeito do programa os 

senhores gostariam que a avaliação respondesse; ii) Que informações seriam úteis 

para administrar ou implementar melhor o programa, e; iii)  Que outras informações 

seriam importantes. As oficinas duraram três horas. 

O quadro 1 apresenta a um resumo das fontes de dados consideradas 

básicas e fundamentais para a consecução do estudo, bem como suas contribuições  

em cada um dos sete elementos proposto por Thurston e Ramaliu9: 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Resumo das fontes de dados – Estudo da Avaliabilidade do PAS, 

Recife/PE 

ELEMENTO OBJETIVOS FONTES DE DADOS 

 
1 

Analisar a normativa do Programa a 
respeito da sua descrição, metas, 

Portaria 2.681/2013
3 
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objetivos e atividades e identificar a 
percepção dos atores acerca desses 
componentes.  

Entrevistas com gestores 
e professores. 

 
 
 
 
2 

 
 
 
Analisar a adequação, contexto, 
conceitos-chave, factibilidade, coerência 
e viabilidade dos documentos 
normativos do PAS. 

Portaria 2.681/2013
3
; 

 
Política Nacional de 

Promoção da Saúde
17

; 
 

Decreto Nº 19.808/2003
18

; 
 

Política Nacional de 
Atenção Básica

19
. 

 

 
 
3 

 
 
Construir e validar o modelo lógico do 
Programa 

Portaria 2.681/2013
3
; 

 
Consulta a especialistas; 

 
Oficina com profissionais e 

gestores. 

 
 
4 

 
 
Descrever a organização e 
funcionamento do programa 

Portaria 2.681/2013
3
; 

 
Decreto Nº 19.808/2003

18
; 

 
Entrevistas com gestores 

e professores. 

 
 
5 

 
Descrever a teoria do programa e 
identificar as relações entre os 
componentes do Modelo Lógico, os 
atores e o contexto de implantação. 

Portaria 2.681/2013
3
; 

 
Decreto Nº 19.808/2003

18
; 

 
Entrevistas com gestores 

e professores. 

6 Identificar os usuários e envolvidos na 
avaliação 

Entrevistas com gestores 
e professores. 

7 Identificar e pactuar o procedimento de 
avaliação a ser realizado em estudo 
posterior. 

Oficina com profissionais e 
gestores. 

Fonte: O autor. 

 

As informações coletadas tanto na pesquisa documental, quanto nas 

entrevistas foram organizadas em categorias e analisadas utilizando-se a técnica da 

Condensação de Significados22, a qual analisa passagens da entrevista relacionadas 

a uma questão específica do estudo.  

 

 

 

RESULTADOS 

 

 O quadro 2, abaixo, apresenta os resultados do estudo da avaliabilidade do 

Programa Academia da Saúde no município do Recife, segundo os sete elementos 

propostos por Thurston e Ramaliu9.  
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Quadro 2 – Resultados do estudo da avaliabilidade do Programa Academia da 
Saúde - segundo os sete elementos de Thurston e Ramaliu (2005). Brasil, 2015. 
 

Elementos Resultado 

 
 
 
 
 
(1) metas, objetivos e atividades 
que constituem o programa; 

Metas: 
Os documentos oficiais não estabelecem metas para o 
PAS; 
Não há consenso sobre as metas do programa entre os 
profissionais entrevistados e alguns desses confundem 
metas com objetivos do programa. 

  

Objetivo: 
Contribuir para a promoção da saúde e produção do 
cuidado e de modos de vida saudáveis da população a 
partir da implantação de polos com infraestrutura e 
profissionais qualificados. 

 

Atividades: 
O programa prevê o desenvolvimento das atividades em 
oito eixos, e em conformidade com três diretrizes, seis 
princípios e 14 objetivos específicos. 

 
(2) revisão dos documentos; 

Foram identificados e analisados quatro documentos, os 
quais tratam dos objetivos, princípios e diretrizes do 
programa, porém, mostram-se pouco esclarecedores para a 
operacionalização das ações. 

(3) modelagem dos recursos 
disponíveis, programa de 
atividades pretendidas, 
impactos esperados e conexões 
causais presumidas; 

A descrição do programa explicitando seus componentes, 
atividades e efeitos é apresentada no Modelo Lógico do 
Programa, ao longo do texto. 

(4) supervisão do programa, ou 
entendimento preliminar de 
como o programa opera;  

Realização de sessões de atividades físicas nos polos e 
Centros de Apoio Psicossocial em dois turnos nos dias 
úteis. Desenvolvimento de ações pontuais de Educação em 
Saúde. 

(5) desenvolvimento de um 
modelo de programa avaliável; 
impactos esperados e conexões 
causais presumidas; 

Elaboração de um Modelo Teórico, informando como se 
espera que o programa exerça suas atividades no território, 
contemplando sua estrutura organizacional e a existência 
de dispositivos formais que regulamentam o processo de 
avaliação.  

(6) Identificação de usuários da 
avaliação e outros principais 
envolvidos; 

Foram identificados a população, o secretário de saúde do 
município, e os gestores da Atenção Primária, além dos 
gestores e profissionais do programa. 

(7) obtenção de um acordo 
quanto ao procedimento de 
uma avaliação. 

Definiu-se que a avaliação será realizada mediante 
desenvolvimento de estudo de caso, visando verificar o 
grau de implantação do programa e os elementos do 
contexto que interferem nesse grau de implantação. 

Fonte: O autor. 

 

 

ELEMENTO 1 - Delimitação do programa e identificação de suas metas, 

objetivos e atividades 
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O Programa Academia da Saúde surge no município do Recife a partir da 

incorporação de 37 polos do Programa Academia da Cidade, o qual fora instituído 

desde 2002, com o objetivo de implementar e desenvolver ações que 

contemplassem a prática de atividade física regular, de forma orientada e 

sistematizada, visando a promoção da saúde da população recifense, em suas 

diversas faixas etárias, com utilização de espaços públicos do Município do Recife18.  

Para que o PAC se incorporasse ao PAS, foi necessário que o programa 

preexistente passasse a cumprir as diretrizes estabelecidas nas portarias nº 2.681 e 

2.684 de 2013. Essas estabelecem que o PAS deve ser composto por polos que se 

configuram como espaços públicos destinados às ações do programa e que suas 

atividades devem desenvolver-se em oito eixos, e em conformidade com seis 

princípios, três diretrizes e 14 objetivos específicos. 

 Verificou-se que diretrizes do PAS descrevem como objetivo do programa a 

ampliação do escopo das ações de promoção da saúde, porém, não definem 

claramente as metas para o alcance de tais objetivos, nem o público-alvo das ações 

do programa. Entretanto, os objetivos, eixos e diretrizes denotam o direcionamento 

dessas aos profissionais (apoio às ações de promoção da saúde e integralidade do 

cuidado) e usuários dos serviços de saúde (identificação como um ponto de atenção 

para ações de promoção, empoderamento e controle social), especialmente na 

Atenção Primária à Saúde. 

 Cabe ressaltar que as entrevistas com os informantes-chave apontam 

divergências na percepção dos objetivos do Academia da Saúde entre professores e 

coordenadores. Estes últimos demonstram não conhecer os objetivos propostos nas 

portarias normativas, descrevendo apenas a oferta de atividades físicas orientadas e 

gratuitas, ou a concepção de promover saúde através da atividade física, conforme 

se observa nos depoimentos abaixo: 

 O objetivo do programa é ofertar a pratica regular 

supervisionada, orientada para a população, o incentivo da 

pratica de atividade física de forma gratuita [...].  

(COORDENADOR 3). 

O Principal é trabalhar a questão da atividade física, trabalhar 

a promoção de saúde através da atividade física [...]. 

(COORDENADOR 2). 
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Por outro lado, os profissionais que atuam nos polos conhecem os objetivos do 

programa, descrevendo a promoção da saúde como centro das intervenções: 

Promover a saúde dos alunos, da melhor forma possível para 

que eles se sintam bem com eles mesmos [...]. 

(PROFESSOR 1). 

O objetivo é promoção da saúde e também a disseminação 

de práticas corporais, de atividades físicas nos espaços 

públicos de modo a contribuir com a promoção da saúde do 

usuário. (PROFESSOR 8). 

 

Da mesma forma que as metas e o público-alvo, as atividades necessárias ao 

desenvolvimento do PAS não são claramente definidas. Entretanto, a Portaria nº 

2.681 estabelece que essas devem acontecer em conformidade com oito eixos 

temáticos, a saber: a) práticas corporais e atividades físicas; b) produção do cuidado 

e de modos de vida saudáveis; c) promoção da alimentação saudável; d) práticas 

integrativas e complementares; e) práticas artísticas e culturais; f) educação em 

saúde; g) planejamento e gestão; e, h) mobilização da comunidade. 

  

 

ELEMENTO 2 - Identificação e análise dos documentos do PAS - Recife 

 

Para esta etapa foram analisados os documentos que regem o Academia da 

Saúde, a saber: i) portarias que redefiniram o PAS em 20133,23; b) a Política Nacional 

de Atenção Básica17; c) a Política Nacional de Promoção da Saúde19 e; d) o Decreto 

Municipal nº 19.808 de 03 de abril de 2003, que institui o Programa Academia da 

Cidade do Recife (precursor do PAS o município)18.  

Esses documentos apresentam coerência com o contexto de reorganização 

das ações e serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde, fundamentam-se e 

articulam diretrizes e conceitos da APS e da promoção da saúde. Por outro lado, 

descrevem uma ampla gama de objetivos específicos, os quais devem ser 

desenvolvidos em diferentes eixos e diretrizes. 

 

ELEMENTO 3 - Construção do modelo lógico do PAS - Recife 
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De acordo com a análise documental e das entrevistas com os informantes-

chave elaborou-se o Modelo Lógico do Academia da Saúde em Recife (figura 1), o 

qual visa identificar os recursos, atividades, e efeitos esperados a partir do programa 

(resultados parciais e finais), além de buscar a identificação de uma cadeia causal 

de premissas que articula tais elementos. 

 Foram definidos três componentes (Gestão, Atenção à saúde nas linhas de 

cuidado e Promoção da Saúde) e 11 subcomponentes, conforme proposto pelos 

especialistas consultados.  
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Figura 1 – Modelo Lógico do Programa Academia da Saúde do Recife – Brasil, 2015 
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ELEMENTO 4 - Entendimento preliminar de como o programa opera 

 O relato dos gestores revela que programa opera em dois turnos (manhã e 

noite), fundamentalmente a partir do desenvolvimento de atividades físicas/práticas 

corporais orientadas por profissionais de educação física, tanto nos polos, quanto no 

território. Os conteúdos mais presentes nas atividades são: ginástica, dança, jogos, 

passeios e rodas de conversa: 

Nosso programa ele tem varias ações né? a gente atua 

primariamente nos polos [...] então nós temos equipes diurnas 

e noturnas né? então esse profissional ele atua nesses locais 

com a prática de atividade física por orientação profissional, 

com orientação na área da saúde, integração social né [...]. 

(COORDENADOR 2). 

 

[...] somos profissionais de nível superior, com a carga horaria 

dividida em três horas no polo, e a que a gente diz ser extra 

polo: que aí pode ser um grupo de idosos, ou grupo de 

alguma comunidade, que pode ser acompanhado por um 

ACS, pode ser o CAPS ou ainda pode ser dentro de uma 

unidade de saúde. [...]. (COORDENADOR 1). 

 

Nos polos a gente trabalha a além da questão da atividade 

física propriamente dita a parte de ginástica, avaliações 

físicas, rodas de diálogo, passeios, jogos, dança... 

(COORDENADOR 5). 

 

O usuário vai encontrar aulas que estão dentro da cultura 

corporal: ginastica, luta... você vai ver luta, ginastica, dança... 

(COORDENADOR 3). 

 

Os gestores relatam que além das práticas corporais, o programa desenvolve 

parcerias com unidades de saúde, porém, a descrição destas não demonstra 

continuidade das ações e denota um caráter pontual, focado em atividades de 

educação em saúde desenvolvidas em datas festivas, ou em acordo com o 

calendário da saúde, conforme se verifica nos relatos a seguir: 

[...] procuramos fazer nosso trabalho também interligados às 

unidades de saúde. Então, obedecendo também, norteando 

também, obedecendo e se norteando pelo calendário de 

saúde anual [...]. (COORDENADOR 5). 
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Bom, hoje o programa desenvolve além da prática corporal, 

né? [...] a gente tem parcerias com a unidade de saúde, né, 

com o NASF; então a gente tem os trabalhos de educação 

em saúde, né? tem os eventos é... principais durante o ano, 

né, mais focado é o dia mundial da saúde; quando tem o 

carnaval, tem atividade focada no carnaval, São João... 

sempre procurando focar na agenda da saúde, né? é no 

calendário da saúde que a gente procura trabalhar! em 

relação a esse calendário [...]. (COORDENADOR 4). 

 

 [...] as rodas de diálogos, com os momentos de educação em 

saúde, praticamente todos os meses acontece essas rodas 

de diálogos, com temas diversos [...]. (COORDENADOR 1). 

 

ELEMENTO 5 - Desenvolvimento do modelo Teórico de Avaliação (MTL) 

 O Modelo Teórico apresentado na figura 2 descreve a teoria do programa, 

além de identificar e apontar as relações entre os componentes do Modelo Lógico, o 

contexto (político-institucional e externo) e as ações desenvolvidas (cenário de 

implantação) para o Programa Academia da Saúde no Recife alcançar os objetivos 

esperados. 

Figura 2 – Modelo Teórico de Avaliação do Programa Academia da Saúde do Recife 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* MS – Ministério da Saúde** SMS – Secretaria Municipal de Saúde 

Fonte: Prefeitura do Recife. 
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Os componentes Gestão e Atenção à Saúde nas Linhas de Cuidado (do 

modelo lógico) demandam ações no sistema de saúde e do poder público municipal, 

sendo influenciados principalmente pelos elementos do contexto político-

institucional. O componente Promoção da Saúde sofre influência de ambos os 

contextos, porém, demanda um maior aporte de ações que envolvem atores de 

outros pontos da rede de atenção à saúde, usuários e articulações intersetoriais. 

A Dimensão Teórica de um programa fundamenta-se, entre outras coisas, na 

decisão política que antecede a sua operacionalização e é composta: a) pelo 

problema que demandou a criação da intervenção; b) pelo contexto/cenário no qual 

esta se desenvolve e; c) pelos atores evolvidos no seu planejamento e execução.  

 

a) Problema 

A análise dos documentos que normatizam o PAS aponta que o programa foi 

desenvolvido para ampliar o escopo e a articulação das ações de promoção da 

saúde na Atenção Primária. Entretanto, as entrevistas com informantes-chave 

revelam a dificuldade de articulação com outras ações e serviços nesse nível de 

atenção, conforme os discursos de um gestor e de um professor: 

A gente sabe que... a parceria com as outras políticas 

públicas do município é importante mas ... a gente parte das 

atividades físicas! atividade corporal!”. (COORDENADOR 6). 

[...] Não tem uma articulação! As unidades de saúde da 

família, é... tem algumas próximas daqui, mas a gente não 

consegue ter nenhum tipo de articulação com elas. 

(PROFESSOR 4). 

 

b) Contexto/Cenário 

O PAS foi implantado no Recife a partir da incorporação de polos já existentes 

do programa municipal Academia da Cidade, os quais atendiam aos critérios de 

similaridade ao Programa Federal para o recebimento dos recursos de custeio. Seu 

cenário de implantação do PAS caracteriza-se pela execução de atividades físicas 

nos polos, Centros de Apoio Psicossocial (CAPS) e em algumas unidades de saúde 

da família, as quais são complementadas por ações pontuais de educação em 

saúde. 

 Entre os elementos favoráveis do contexto político-institucional as entrevistas 

apontam a criação do cargo de Profissional de Educação Física na Saúde, a 
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realização de concurso público para provimento desses postos de trabalho no 

âmbito da Secretaria Municipal, o investimento financeiro da gestão local e a busca 

por parcerias junto ao governo estadual para a construção de novos polos do PAC 

que posteriormente se incorporaram ao PAS. 

Verificou-se a participação dos usuários como elemento favorável do contexto 

externo. Esses participam da gestão do PAS indicando os locais para a construção 

de polos nas reuniões do Orçamento Participativo do Recife. 

Por outro lado, a análise documental do programa, bem como as entrevistas 

com gestores e profissionais apontam que as diretrizes e normativas imprecisas, 

ausência de protocolos de ação, falta de articulação com as demais ações e 

serviços na Atenção Primária, falta de investimento financeiro e dificuldades de 

manutenção das estruturas físicas e do material são elementos do contexto que 

influenciam negativamente no desenvolvimento das atividades e na implantação do 

programa. 

 

c) Atores 

Os atores da construção do Programa Academia da Saúde no Recife são os 

gestores, trabalhadores e a população, que em diferentes espaços e momentos, 

contribuíram para a implantação do PAS nos contextos apresentados acima. 

 

ELEMENTOS 6 E 7 - Identificação dos usuários  e Definição dos procedimento 

de avaliação 

 

Os professores e gestores que participaram da segunda oficina sobre a 

avaliabilidade do PAS apontaram que os principais usuários e envolvidos na 

avaliação do programa seriam a população, o secretário de saúde do município, os 

gestores da APS, além dos gestores e profissionais do programa.  

 Nesse sentido, ainda durante a oficina, as perguntas avaliativas foram 

formuladas a partir da análise de questões sobre a avaliação do programa contidas 

nas entrevistas (fase divergente) e da apresentação e pactuação dessas e dos 

modelos teórico e lógico (fase convergente). 

No que cabe à utilidade da avaliação, os gestores consideram que essa pode 

contribuir para a verificação do cumprimento das diretrizes, do alcance dos objetivos 



62 
 

do programa e para subsidiar a tomada de decisão com base no acompanhamento e 

adequação das ações realizadas. 

 Ao final dessa oficina definiu-se que a avaliação do programa deveria ser 

realizada mediante estudo de caso, contemplando as perguntas: a) Qual o grau de 

implantação do PAS no Recife? b) Os elementos dos contextos político e externo 

influenciaram na implantação do programa? c) De que maneira? d) O grau de 

implantação do PAS influencia nos efeitos? e) de que maneira? 

 

DISCUSSÃO 

 

Este estudo de avaliabilidade foi conduzido no intuito de descrever o 

Programa Academia da Saúde, identificando seus objetivos e metas. Além disso, 

foram elaborados e validados os seus modelos lógico e teórico, e definidas as 

perguntas avaliativas para avaliação formativa a ser realizada em momento futuro. 

 Foi realizado por avaliadores externos, com a participação e apoio de 

especialistas em avaliação, profissionais e gestores do programa, o que segundo 

Thurston e Ramaliu9 permite que sejam promovidas mudanças no programa desde 

os primeiro achados da avaliação. Além disso, a participação de diferentes atores 

neste tipo de estudo favorece a interpretação dos resultados, que passam a servir a 

todos os usuários, possibilitando a reorientação das ações na busca pelos objetivos 

previstos25. 

 A pesquisa documental selecionou os documentos que permitiam a 

identificação dos princípios, objetivos e metas do programa. Os dois primeiros são 

descritos com clareza, embora, ao confrontar os objetivos propostos nos 

instrumentos normativos com a percepção dos informantes-chave, verifica-se que só 

o discurso dos professores aproxima-se do descrito nos documentos. Por outro lado, 

a percepção dos coordenadores sobre os objetivos do programa diverge dos 

descritos nas diretrizes do PAS. De acordo com Leviton et al.26 a identificação de 

divergências entre a percepção dos envolvidos e os objetivos propostos para a 

intervenção é comum em estudos de avaliabilidade de programas, porém este 

desconhecimento dos objetivos compromete a operacionalização das ações e 

aponta a necessidade de avaliação desta área específica do programa. 

De acordo com Natal et al.12, programas em fase de criação tendem a 

apresentar poucos documentos relativos à sua organização e funcionamento. No 
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caso do PAS, isto pode estar relacionado ao fato de tratar-se de um programa 

relativamente novo e cuja implantação só se iniciou de fato em municípios que 

conseguiram incorporar iniciativas preexistentes de acordo com critérios de 

similaridade, muito antes do início das obras para a construção de polos nas demais 

unidades da federação. À medida que esses programas avançam, diferentes tipos 

de documentos podem ser elaborados de acordo com a sua dimensão e 

complexidade12. O Ministério da Saúde parece estar avançando neste sentido, 

através da publicação de um manual sobre infraestrutura dos polos do programa27 e 

do anúncio da publicação de uma série de outros visando à operacionalização do 

Programa, porém, ainda sem data definida para sua publicação oficial28. 

 No que concerne à organização do programa, verifica-se que as diretrizes 

descrevem uma proposta audaciosa, com uma ampla gama de ações a serem 

desenvolvidas em oito eixos, e em conformidade com seis princípios, três diretrizes e 

14 objetivos específicos. Esse escopo de ações demanda uma grande capacidade 

de articulação em “redes de compromisso e responsabilidade”, além do 

envolvimento de diversos atores, o que compromete a factibilidade e torna difícil a 

operacionalização29.  

Os documentos oficiais não definem as metas, nem os resultados esperados 

a partir do programa, além de não descreverem claramente as ações necessárias ao 

desenvolvimento do PAS. Por outro lado, a definição dos eixos, princípios e 

diretrizes permite o direcionamento dessas aos preceitos estabelecidos nas políticas 

nacionais de Atenção Básica19 e de Promoção da Saúde17, com vistas à ampliação 

do escopo das ações de promoção da saúde e produção do cuidado, com implícitas 

possibilidades de adequação das ações à realidade local. 

Modelos lógicos de avaliação permitem realizar uma descrição essencial de 

uma intervenção20,32, além de contribuir para a identificação dos componentes de um 

programa e ilustrar as conexões entre estes e os resultados esperados20,25. O 

modelo lógico do PAS Recife foi elaborado considerando três componentes: Gestão; 

Atenção à saúde nas linhas de cuidado, e; Promoção da Saúde. A escolha da 

categoria Gestão levou em consideração que esta é fundamental para a 

operacionalização do programa, pois demanda uma série de ações político-

administrativas voltadas ao planejamento, acompanhamento de processos, 

resultados e avaliação de ações com vistas à tomada de decisão em uma 

determinada instituição31. Os demais componentes foram definidos a partir de elenco 
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das atividades do programa, descritos nos documentos oficiais. Os subcomponentes 

foram extraídos dos objetivos específicos do programa, conforme previsto por 

Bezerra et al31. 

A sistematização do modelo foi realizada partindo-se dos insumos (estrutura) 

e atividades (processos) para os resultados esperados, visando descrever o 

caminho causal percorrido para que as ações do PAS gerassem os resultados 

esperados20.  

Em relação entendimento preliminar de como o programa opera, verificou-se 

que as ações ocorrem fundamentalmente nos polos, em dois turnos e sob a 

supervisão de profissionais de nível superior (educação física), conforme previsto na 

Portaria nº 2.681, que estabelece as diretrizes do programa3. As atividades mais 

desenvolvidas são os exercícios físicos, jogos, passeios e rodas de conversa. Essas 

mesmas rotinas são descritas em outros estudos sobre programas comunitários de 

atividades físicas33,34. Os informantes-chave ainda relatam o desenvolvimento de 

ações de educação em saúde em datas festivas, denotando um caráter pontual e 

possível perda da continuidade dessas intervenções. Estudos realizados por 

Radlley35 e Alencar et al.36 demonstram que ações pontuais de educação em saúde 

são pouco efetivas para alterar comportamentos relacionados à saúde e fragilizam a 

prática profissional. 

 A construção do Modelo Teórico e a delimitação da Teoria do Programa 

demandou a compreensão de que o PAS surgiu no Recife, nove anos após a 

implantação e funcionamento do Programa Academia da Cidade3,18, cujos objetivos 

originais e estratégias de operação diferem das previstas para o Academia da 

Saúde, sobretudo no que se refere ao problema que se pretendia resolver, aos 

objetivos gerais e escopo das ações. Enquanto o precursor municipal destinava-se à 

requalificação de espaços públicos de lazer e oferta de atividades físicas 

orientadas18, o sucessor, visa contribuir para a promoção da saúde numa 

perspectiva voltada à ampliação e articulação de ações no âmbito da Atenção 

Primária, integrando diferentes atores e saberes, com vistas à configuração e 

consolidação de uma rede assistencial3,19.  

A elaboração da teoria do programa e sua modelagem (elaboração dos 

modelos lógico e teórico) buscou identificar e descrever o estágio atual de 

desenvolvimento do programa no Recife. Este processo torna mais clara a teoria do 

programa, e permite a elaboração de perguntas avaliativas20,25,37.  
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 A pactuação de critérios e padrões de julgamento entre os interessados na 

avaliação permite a elaboração de estratégias avaliativas orientadas pelos 

resultados22,25. Nesse sentido, a oficina para definição dos procedimentos de 

avaliação revelou o interesse dos trabalhadores e gestores do PAS Recife em 

identificar o grau de implantação do programa no município e analisar as potenciais 

influências dos elementos dos contextos político e externo na implantação do 

programa, além de verificar se o grau de implantação influencia nos efeitos e de que 

maneira. Estas perguntas avaliativas se assemelham às identificadas por Oliveira, 

Natal e Camacho38 ao realizarem o estudo avaliativo do Programa de Controle da 

Tuberculose do Sistema Penitenciário de dois estados brasileiros. 

 

Considerações Finais 

 

Este estudo aponta a viabilidade metodológica e operacional para o 

desenvolvimento de uma pesquisa avaliativa, além de pactuar as necessidades e 

estratégias para a realização dessa atividade, em consonância com os interesses 

dos atores envolvidos. 

Avaliações sistemáticas do programa são necessárias e pertinentes, 

considerando que o mesmo foi implantado no Recife visando a prevenção e controle 

das doenças crônicas no município, através da requalificação de espaços públicos 

de lazer e da oferta de atividades físicas orientadas para a população.  

Além disso, verificou-se que as diretrizes do programa são muito abrangentes 

no que cabe às possibilidades de ação, porém, pouco esclarecedoras no que se 

refere ao planejamento, operacionalização e avaliação das ações, devendo ser 

aperfeiçoadas visando contribuir de forma mais efetiva para o processo de 

implantação do PAS nos municípios e no Distrito Federal. 

A modelagem descrita neste estudo avaliativo buscou definir uma ‘imagem-

objetivo’ do Programa Academia da Saúde no município do Recife, visando subsidiar 

a apreciação do grau de implantação dos seus componentes, a ser realizada em 

etapa posterior, seja para verificar a operacionalização dos seus processos, seja 

para mensurar o alcance dos objetivos pretendidos.  

Os resultados deste estudo podem contribuir para a realização de novos 

estudos de avaliabilidade em outros programa e políticas de saúde, além de 

subsidiar a readequação das atividades e elaboração de normas operacionais mais 



66 
 

claras e que facilitem o processo de implantação e operacionalização das ações, 

bem como a avaliação sistemática dessas nas três esferas de gestão do Sistema 

Único de Saúde. 

Entre os desafios que se apresentam, destaca-se a necessidade de realizar 

estudos de avaliabilidade nos demais entes federativos que implantaram o 

programa, além da verificação do impacto e da viabilidade econômica do Programa 

Academia da Saúde. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O programa federal Academia da Saúde foi implantado no Recife a partir da 

incorporação de polos do Programa Academia da Cidade, o qual já era desenvolvido 

pela secretaria de saúde dessa capital desde 2002. Este estudo de avaliabilidade 

verificou que embora o PAS Recife seja um programa avaliável, existem algumas 

inconsistências relacionadas à operacionalização das ações na capital analisada. 

Os princípios apontados pelo PAS estão alinhados com as principais políticas 

de saúde do Brasil, sobretudo as de Atenção Básica e Promoção da Saúde, 

servindo como ponto de reflexão, fortalecimento e articulação das ações nas redes 

de atenção à saúde do SUS. A partir da análise das diretrizes do PAS foi possível 

observar que essas apenas classificam o programa como um espaço para promoção 

da saúde e produção do cuidado, sem, contudo, apresentar elementos que 

direcionem a operacionalização das ações no âmbito dos polos e dos municípios, o 

que impacta no desenvolvimento das atividades e na articulação com os demais 

serviços, comprometendo o alcance dos objetivos do programa.  

Este estudo identificou que alguns eixos propostos para as ações do PAS se 

assemelham a objetivos específicos, dificultando o entendimento dos atores que 

farão a implantação no município. Como consequência dessa falta de clareza e do 

entendimento impreciso do referencial normativo, o processo de implantação pode 

ter prejuízos, sobretudo em municípios que iniciaram as atividades do programa 

antes da divulgação de manuais técnicos, os quais poderiam contribuir para a 

padronização das ações.   

A operacionalização verificada na cidade do Recife atende parcialmente ao 

previsto nos documentos oficiais do programa, pois é apontada a oferta de 

atividades físicas orientadas nos polos e em alguns serviços, além de ações 

insipientes de educação em saúde em pontos isolados da rede. Entretanto, o PAS 

não se caracteriza exclusivamente como um programa de atividades físicas, mas 

como um espaço de indução da promoção da saúde e de modos de vida saudáveis 

da população, o que inclui demandas relacionadas outros determinantes e 

condicionantes da saúde, os quais não se evidenciam no PAS desta capital. Para 

que o PAS no Recife se adeque à normativa do programa federal, recomenda-se a 

reestruturação das ações, considerando os objetivos e diretrizes vigentes, o que 
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incluiria, entre outras ações, o fortalecimento da promoção da saúde na rede 

Atenção Básica. 

Foi possível identificar ainda que a normativa do programa não estabelece 

metas que correspondam à execução das atividades. Além disso, os dados 

permitem verificar que não é consensual entre coordenadores e profissionais o 

estabelecimento de metas, muitas vezes, confundidas com os próprios objetivos do 

PAS. O impacto dessa situação sobre a intervenção é a ineficiência do programa em 

atender seus objetivos específicos, pois a partir do momento em que as ações são 

programadas em função de outras questões que não são comuns ao objetivo do 

programa, as mesmas podem descaracterizar a essência da intervenção, além de 

impossibilitar o monitoramento e avaliação, pois os produtos da intervenção não são 

identificados. 

O modelo lógico do programa contemplou os componentes de Gestão, 

Atenção a Saúde e Promoção da Saúde. A partir da análise desses componentes foi 

possível identificar as demandas relacionadas às ações, insumos e possíveis 

produtos da execução. A visualização desses elementos, assim como a articulação 

dos mesmos em função da resolução do problema ao qual o programa se propõe a 

resolver pode auxiliar na sua reformulação, aperfeiçoamento do planejamento, 

monitoramento e avaliação. Além disso, o esclarecimento da contribuição das ações 

para alcançar o seu objetivo geral poderá indicar mudanças operacionais que 

qualificariam a intervenção. 

A elaboração da teoria do programa permitiu observar aspectos que estão 

relacionados à implantação e funcionamento, entre eles a participação dos atores no 

processo de implantação, identificação do problema do programa municipal e a 

influência do contexto nos elementos que fazem parte do modelo. O reconhecimento 

dessas variáveis de contexto explicitaram os mecanismos que envolveram o 

processo de implantação do PAS, a relação do programa com seus resultados, 

levando em conta os elementos que favoreceram ou não a implantação, entre eles o 

interesse da gestão e a ausência de protocolos de ação, respectivamente. Com 

base nessas informações é possível qualificar a tomada de decisão por parte dos 

gestores municipais, assim como compreender os efeitos do programa a partir da 

análise crítica que inclui a influência de fatores externos e internos na obtenção dos 

resultados esperados.  
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Implantar um programa de saúde com vistas à promoção da saúde e com 

raízes na Atenção Básica em municípios com diferentes realidades socioeconômicas 

e políticas requer necessariamente esclarecimentos a respeito do que e como fazer, 

além de um aparato operacional e técnico para auxiliar na implantação. Algumas 

mudanças já foram introduzidas, mas nota-se que a ineficiência da normativa em 

atender a consecução dos objetivos do programa e a inexistência de protocolos que 

norteiem o desenvolvimento das ações pode fragilizar e dificultar a consolidação da 

intervenção. 

Os achados deste estudo poderão contribuir para tomada de decisão, assim 

como para a qualificação e reelaboração de normas operacionais e diretrizes do 

Programa Academia da Saúde. Além disso, a modelagem descrita neste estudo 

avaliativo poderá subsidiar a apreciação do grau de implantação dos seus 

componentes, em etapa posterior, seja para verificar a operacionalização dos seus 

processos, seja para mensurar o alcance dos objetivos pretendidos. Recomenda-se 

a realização de novos estudos avaliativos nos demais entes federativos que foram 

contemplados pelo programa a fim de aferir a plausibilidade, o impacto e a custo-

efetividade da intervenção. No momento conclui-se que há viabilidade metodológica 

e operacional para o desenvolvimento de futuras pesquisas avaliativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências  



75 
 

REFERÊNCIAS 

 

ADRIANO, J. et al. A construção de cidades saudáveis: uma estratégia viável para a 

melhoria da qualidade de vida? Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, 

p. 53-62, 2000. 

 

AGUIAR, M. I. F.et al.  Promoção da saúde e doenças sexualmente transmissíveis: a 

gestante como foco da atenção. Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste, 

Fortaleza, v. 5, n. 2, p. 66-72, 2004.  

 

BARRETO, S. M. et al. Análise da estratégia global para alimentação, atividade 

física e saúde, da Organização Mundial da Saúde. Epidemiologia e Serviços de 

Saúde, Brasília, v. 14, n. 1, p. 41-68, mar. 2005. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n° 687 MS/GM, de 30 de março de 2006. 

Aprova a Política de Promoção da Saúde. In.: ______. Secretaria de Vigilância em 

Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde. 3. ed. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2010. p. 7. (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 

2006, v. 7) 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.031, de 20 de maio de 2014. Homologa 

os Municípios ao recebimento do incentivo para custeio das ações de promoção da 

saúde do Programa Academia da Saúde pelo critério de similaridade. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2014a. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1031_20_05_2014.html>. 

Acesso em: 26 mar. 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.401, de 15 de junho de 2011. Institui, 

no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Incentivo para construção de 

Polos da Academia da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2011b. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1401_15_06_2011.html>. 

Acesso em: 02 abr. 2015.  

 



76 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.402, de 15 de junho de 2011. Institui, 

no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica e da Política Nacional de 

Promoção da Saúde, os incentivos para custeio das ações de promoção da saúde 

do Programa Academia da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2011c. Disponível 

em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1402_15_06_2011.html>. 

Acesso em: 26 mar. 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 139 de 11 de agosto de 2009. 

Estabelecer mecanismo de repasse financeiro do Fundo Nacional de Saúde aos 

Fundos de Saúde Municipais, Estaduais e do Distrito Federal, por meio do Teto 

Financeiro de Vigilância em Saúde, para ações específicas da Política Nacional de 

Promoção da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009b. Disponível em : 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0139_11_08_2009.html>. 

Acesso em: 02 abr. 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. 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 Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Brasília: Ministério da 

Saúde, 2011e. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html>. 

Acesso em: 09 abr. 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.157, de 27 de dezembro de 2011. 

Homologa os Municípios ao recebimento do incentivo para custeio das ações de 

promoção da saúde do Programa Academia da Saúde e homologa os Municípios 

que receberão recursos financeiros para estruturação da Vigilância Alimentar e 

Nutricional nesses polos. Brasília: Ministério da Saúde, 2011d. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3157_27_12_2011.html>. 

Acesso em: 10 abr. 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 719, de 7 de abril de 2011. Institui o 

Programa Academia da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília: 



77 
 

Ministério da Saúde, 2011a. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0719_07_04_2011.html>. 

Acesso em: 23 mar. 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2. 681, de 7 de novembro de 2013. 

Redefine o Programa Academia da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF 07 nov. 2013. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Projeto Promoção 

da Saúde: As Cartas da Promoção da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Edital no 2, de 11 

de setembro de 2006. [Edital de financiamento de projetos de atividade física]. 

Diário Oficial da União, Brasília, n. 178, seção 3, p. 68, 15 out. 2006. Disponível 

em: 

<ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2006/iels.setembro.06/i

els180/U_Edital-SVS-2_110906.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2015.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Edital no 1, de 16 

de setembro de 2007a. [Edital de financiamento de projetos de atividade física]. 

Diário Oficial da União, Brasília, n. 179, seção 3, p. 70, 17 set. 2007. Disponível 

em: 

<ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2007/Iels.set.07/Iels17

7/U_EDITAL-MS-SVS-1_140907.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde.  Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. 

Institui o Programa Saúde na Escola - PSE, e dá outras providências. Ministério da 

Saúde, 2007b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2007/decreto/d6286.htm>. Acesso em: 23 mar. 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde.  Portaria nº 154 de 24 de janeiro de 2008. Cria os 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 

Disponível em: 

<http://189.28.128.100/dab/docs/legislacao/portaria154_24_01_08.pdf>. Acesso em: 

23 mar. 2015. 



78 
 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Nota Técnica: 

Descreve a proposta de financiamento da Política Nacional de Promoção da Saúde. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2009a. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Política Nacional 

de Promoção da Saúde: PNPS: revisão da Portaria MS/GM nº 687, de 30 de março 

de 2006. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Plano de ações 

estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) no Brasil 2011-2022. Brasília: Ministério da Saúde, 2011f. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigitel Brasil 

2013: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito 

telefônico. Brasília: Ministério da Saúde, 2014b. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigitel Brasil 

2008: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito 

telefônico. Brasília: Ministério da Saúde, 2009b. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigitel Brasil 

2009: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito 

telefônico. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigitel Brasil 

2011: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito 

telefônico. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 

 

BRASIL. Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para 

a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 

dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, 

1990. 

 



79 
 

BROUSELLE, A. et al. (Orgs). Avaliação: conceitos e métodos. Rio de Janeiro: 

Fiocruz, 2011. 

 

BROUSSELLE, A.; CHAMPAGNE, F. Program theory evaluation: Logic analysis. 

Evaluation and Program Planning, Oxford, v. 34, n. 1, p. 69-78, fev. 2011. 

Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149718910000455>. Acesso em: 

23 mar. 2015. 

 

BUSS, P. M. Promoção da saúde e qualidade de vida. Ciência e Saúde Coletiva, 

Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 163-177, 2000. 

 

BUSS, P. M. Uma introdução ao conceito de Promoção da Saúde. In: CZERESNIA, 

D.; FREITAS, C. E. M. (Orgs.). Promoção da saúde: conceitos, reflexões, 

tendências. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003. p. 15-38 

 

BUSS, P. M.; PELLEGRINI FILHO, A. A Saúde e seus Determinantes Sociais. 

PHYSIS: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p.77-93, 2007. 

 

CARVALHO, P. I. Estudo de avaliabilidade do sistema de informação sobre 

mortalidade do estado de Pernambuco. 2008. Monografia (Especialização em 

Metodologia Avaliativa para Serviços de Saúde) – Universidade de Minas Gerais, 

Instituto de medicina Integral Prof. Fernando Figueira, Recife, 2008. 

 

CARVALHO, S. R. Saúde coletiva e promoção á saúde: uma reflexão sobre os 

temas do sujeito e da mudança. 2002. Tese (Doutorado em Ciências Médicas) – 

Universidade Estadual de Campinas, Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Médicas, Campinas, 2002. 

 

CARVALHO, S. R. Os múltiplos sentidos da categoria "empowerment" no projeto de 

Promoção à Saúde. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 20, n. 4, p. 

1088-1095, jul./ago. 2004a. 

 



80 
 

CARVALHO, S. R. As contradições da promoção à saúde em relação à produção de 

sujeitos e a mudança social. Ciência e saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 

669-678, set. 2004b. 

 

CARVALHO, S. R.; GASTALDO, D. Promoção à saúde e empoderamento: uma 

reflexão a partir das perspectivas crítico-social pós-estruturalista. Ciência e saúde 

coletiva, Rio de Janeiro, v. 13, supl. 2, p. 2029-2040, dez. 2008. 

 

CARVALHO, A. I.; WESTPHAL, M. F.; LIMA, V. L. P. Histórico da promoção da 

saúde no Brasil. Promotion & Education, Paris, v. 14, supl.1, p. 7-12, 2007. 

 

CASSIOLATO, M.; GUERESI, S. Como Elaborar Modelo Lógico de Programa: um 

roteiro básico. Brasília: IPEA, 2007. (Nota técnica, n. 6) 

 

CASTRO, A.M.C. et al. Curso de extensão para gestores em Promoção da 

Saúde. Brasília: CEAD/FUB, 2010. 

 

CDC. Centers for Disease Control and Prevention. Physical activity for everyone: 

recommendations 2011. Atlanta: CDC, 2011. Disponível em: <http://www.cdc.gov/ 

nccdphp/dnpa/physical/recommendations/index.htm>. Acesso em: 09 abr. 2015. 

 

CHAMPANGE, F. et al. L’évaluation dans le domaine de la santé: concepts et 

méthodes. In: BROUSSELLE, A. et al. L’évaluation: concepts et méthodes. 

Montreal: Université de Montréal, 2009. p. 35-56. 

 

CIOLAC, E. G.; GUIMARÃES, G. V. Exercício físico e síndrome metabólica. Revista 

Brasileira de Medicina e Esporte, São Paulo, v. 10, n. 4, p. 319-324, jul./ago. 2004. 

 

CONTANDRIOPOULOS, A. P. et al. Avaliação na área de saúde: conceitos e 

métodos. In: HARTZ, Z. M. A. (Org.). Avaliação em saúde: dos modelos conceituais 

à prática na analise da implantação de programas. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1997. p. 

29-48. 

 



81 
 

CONTANDRIOPOULOS, D et al.Knowledge Exchange Processes in Organizations 

and Policy Arenas: A Narrative Systematic Review of the Literature. Milbank 

Quarterly, New York, NY, v. 88, p. 444–483, 2010. 

 

COSTA, R. A.; SOARES, H. L. R.; TEIXEIRA, J. A. C. Benefícios da atividade física 

e do exercício físico na depressão. Revista do Departamento de Psicologia - UFF, 

Niterói, v. 19, n. 1, p. 273-274, 2007. 

 

COSTA, V. H. M. V. et al. Programa nacional de eliminação da hanseníase: um 

estudo sobre a avaliabilidade do programa e das suas ações em âmbito estadual e 

municipal. Revista Baiana de Saúde Pública, Salvador, v. 34, n. 3, p. 450-467. 

jul./set. 2010.   

 

CRUZ, M. M. da; SANTOS, E. M. dos; MONTEIRO, S. Evaluation of STD/AIDS 

prevention programs: a review of approaches and methodologies. Cadernos de 

Saúde Pública,  Rio de Janeiro,  v. 23, n. 5, p. 995-1003, maio 2007. 

 

CZERESNIA, D. O conceito de saúde e a diferença entre prevenção e promoção. In: 

______; FREITAS, C. E. M. (Orgs.). Promoção da saúde: conceitos, reflexões, 

tendências. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2003. p. 39-53. 

 

DATTA, L. A pragmatic basis for mixed-method designs. New Directions for 

Evaluation, Malden, n. 74, p. 33-46, jun./ago.1997. 

 

DHALIA, C. B. C.; DÍAZ-BERMÚDEZ, X. E (Orgs.). Teste rápido - Por que não? 

Estudos que contribuíram para a política de ampliação da testagem para o HIV no 

Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 

 

DONABEDIAN, A. The definition of quality and approaches to its assessment: 

Explorations in quality assessment and monitoring. Ann Arbor: Health Administration, 

1980. 

 



82 
 

DUARTE, P. O. Análise da Política de Atenção Básica e Saúde em Âmbito 

Municipal: o caso de Recife, 2001 A 2011. 2014. 298 p. Tese (Doutorado) - Centro 

de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, 2014. 

 

DURAND, M. K.; HEIDEMANN, I. T. S. B. Promoção da autonomia da mulher na 

consulta de enfermagem em saúde da família. Revista da Escola de Enfermagem 

da USP, São Paulo ,  v. 47, n. 2, p. 288-295, abr, 2013.   

 

FEITOSA, W. M. do N. Programas de promoção da atividade física: estudo de 

caso acerca da implementação do Programa Academia da Cidade (PAC) em Recife 

entre 2002 e 2014.  2015. 130 f. Tese (Doutorado em Saúde Pública) - Centro de 

Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, 2015.  

 

FERREIRA, M. S.; CASTIEL, L. D. Which empowerment, which Health Promotion? 

Conceptual convergences and divergences in preventive health practices. Cadernos 

de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 25, n. 1, p. 68-76, jan. 2009. 

 

FERREIRA, M. S.; NÁJAR, A. L. Programas e Campanhas de Promoção da 

Atividade Física. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.10, supl., p. 207-219, 

set./dez. 2005. 

 

FREITAS, K. B. O Programa Brasil Afro atitude: estudos de avaliabilidade na 

Universidade de Brasília. 2007. 150 p. Dissertação (Mestrado Profissional em 

Vigilância em Saúde) - Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (Fiocruz), 

Brasília. 2007. 

 

GUARDA, F. R. B. da. Análise dos processos de trabalho dos profissionais de 

educação física que atuam no programa academia da saúde na região 

metropolitana do Recife. 2015. 178 f. Tese (Doutorado em Saúde Pública) - Centro 

de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, 2014. 

 

GUARDA, F. R. B.; SILVA, R. N.; MARIZ, J. V. B. Atividade Física e Saúde 

Pública: contribuições e perspectivas.  Recife: Livro Rápido, 2011. 

 



83 
 

GUIMARÃES, R. P. Agenda 21 e desenvolvimento sustentável: o desafio política da 

sustentabilidade. Debates sócio-ambientais, São Paulo, v. 4, n. 11, p. 10-13, 

nov/fev. 1999. 

 

HALLAL, P. C. et al. Evaluation of the Academia da Cidade Program to Promote 

Physical Activity in Recife, Pernambuco State, Brazil: perceptions of users and 

nonusers. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 26, n. 1, p. 70-78, jan. 

2010. 

 

HARTZ, Z. M. A. Avaliação dos programas de saúde: perspectivas teórico 

metodológicas e políticas institucionais. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 

v. 4, n. 2, p. 341-353, 1999.   

 

HARTZ, Z. M. A. et al. (Org.) Avaliação em Saúde: dos modelos conceituais à 

prática na análise da implantação de programas. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1997. 

 

HARTZ, Z. M. A.; SILVA, L. M. V. Avaliação em Saúde: dos modelos teóricos à 

prática na avaliação de programas e sistemas de saúde. Salvador: EDUFBA; Rio de 

Janeiro: Fiocruz, 2005. 

 

HEIDMANN, I.T.S.B et al.  Promoção à saúde: trajetória histórica de suas 

concepções. Texto contexto - enferm.,  Florianópolis ,  v. 15, n. 2, p. 352-358, Junho  

2006. 

 

______.  Promoção da Saúde na Atenção Básica: estudo baseado no método de 

Paulo Freire. Ciência e saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 19, n. 8, p. 3553-3559, 

ago. 2014. 

 

I-MIN, L. et al. Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases 

worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy.  The Lancet, 

London, v. 380, p. 219-229, 2012. 

 

KATZMARZYK, P. T. et al. Metabolic syndrome, obesity, and mortality: impact of 

cardiorespiratory fitness. Diabetes Care, Alexandria, VA, v. 28, p. 391-397, 2005. 



84 
 

 

KVALE, S. Interviews: an introduction to qualitative research interviewing. Thousand 

Oaks: Sage, 1996. 

 

LALONDE, M. A new perspective on the health of Canadians: a working 

document. Ottawa: Health and Welfare Canada, 1974. 

 

LEMOS, E. C. Determinantes da adesão e não adesão ao Programa Academia 

da Cidade, Recife-PE. 2012. 88 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Saúde 

Pública) - Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, 

2012. 

 

LEAVELL, H.; CLARK, E.G. Medicina Preventiva. São Paulo: McGraw-Hill, 1976. 

 

LEVITON L, C. et al. Teaching Evaluation Using Evaluability Assessment. 

Thousands Oaks; London; New Delhi: Sage Publications, 1998.  

 

LIMA, D. C. et al. A Distribuição Especial do Programa Academia da Cidade em 

Recife - Brasil. Revista Movimentos sociais e Dinâmicas Espaciais, Recife, v. 01, 

n. 02, p. 153-165, 2012. 

 

LIMA, D. F.; LEVY, R. B.; LUIZ, O. C. Recomendações para atividade física e saúde: 

consensos, controvérsias e ambiguidades. Revista Panamericana de Salud 

Publica, Washington, v. 36, n. 3, p. 164-170, 2014. 

 

LIMA, L. R. F. Ampliação do acesso à atenção oftalmológica: um estudo sobre a 

avaliabilidade da campanha “De Olho na Visão”. Goiás, 2004. 2005. 45 f. 

Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Instituto de Saúde Coletiva, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2005. 

 

LIMA, L. R. F.; SILVA, L. M. V. Ampliação do acesso à atenção oftalmológica: um 

estudo sobre a avaliabilidade da campanha “De Olho na Visão”, Goiás. Revista 

Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.13, supl. 2, p. 2059-64, 2008. 

 



85 
 

LABONTE, R. Health promotion and empowerment: practice frameworks. 

Toronto: Centre for Health Promotion, 1993. 

 

MACDONALD, T. H. Rethinking health promotion: a global approach. New York: 

Routledge, 1998.  

 

MALTA, D. C. et al. A promoção da saúde e da atividade física no Sistema Único de 

Saúde. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, Pelotas, v. 13, n. 1, p. 24-

27, 2008. 

 

MALTA, D. C. et al. Política Nacional de Promoção da Saúde, descrição da 

implementação do eixo atividade física e práticas corporais, 2006 a 2014. Revista 

Brasileira de Atividade Física e Saúde, Pelotas, v. 19, n. 3, p. 286-299, 2014a. 

 

MALTA, D. C. et al . A implementação das prioridades da Política Nacional de 

Promoção da Saúde, um balanço, 2006 a 2014. Ciência e saúde coletiva, Rio de 

Janeiro, v. 19, n. 11, p. 4301-4312, nov. 2014b.  

 

MALTA, D. C.; CASTRO, A. M. Avanços e resultados na implementação da Política 

Nacional de Promoção da Saúde. Boletim técnico do SENAC, Rio de Janeiro, v. 

35, n. 3, p. 63-67, set./dez. 2009. 

 

MATIDA, A. H.; CAMACHO, L. A. B. Pesquisa avaliativa e epidemiologia: 

movimentos e síntese no processo de avaliação de programas de saúde. Cadernos 

de Saúde Pública, Rio de Janeiro v. 20, n.1, p. 37-47, jan./fev. 2004.  

 

MATTHEWS, B.; HUBBARD, D. J.; LATESSA, E. Making the next step: using 

evaluability assessment to improve correctional programming. The Prison Journal, 

Pennsylvania, v. 81, n. 4, p. 454-472, 2001. 

 

MEERES, S. L.; FISHER, R.; GERRARD, N. Evaluability Assessment of a 

Community-Based Program. The Canadian Journal of Program Evaluation, 

Toronto, v. 10, n. 1, p. 103-121, 1995. 

 



86 
 

MENDES, M. F. M. et al.  Avaliabilidade ou Pré-avaliação de um programa. In: 

SAMICO I. et al. (Orgs.). Avaliação em Saúde: Bases Conceituais e Operacionais. 

Rio de Janeiro: Medbook, 2010. 

 

MINAYO, M. C. S. O desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 

São Paulo: Hucitec, 2004. 

 

NAHAS, M. V. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões 

para um estilo de vida ativo. Londrina: Midiograf, 2001. 

 

NATAL, S. Avaliação da Rede de Formação de Recursos Humanos em 

Vigilância em Saúde: Estudo de caso múltiplo - Estudo Avaliabilidade. Brasília: 

OPAS, 2007. Documento Técnico OPAS mimeografado. 

 

NATAL, S. et al. Estudo de avaliabilidade da rede de formação de Recursos 

Humanos da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Cadernos 

de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 18, n. 4, p. 560-571, 2010. 

 

NEMES, M. I. B.  Avaliação em saúde: questões para os programas de DST/AIDS 

no Brasil. Rio de Janeiro: Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS- ABIA, 2001. 

(Fundamentos de Avaliação; n. 1). 

 

OKAMURA, M. et al. Modelo de avaliabilidade da implantação do teste rápido para 

diagnóstico do HIV no Amazonas: lições aprendidas. In: DHALIA, C. B. C.; DÍAZ-

BERMÚDEZ, X. P. (Orgs.). Teste Rápido - Por que Não? Estudos que contribuíram 

para a política de ampliação da testagem para o HIV no Brasil. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2007. p. 97-131. 

 

OLIVEIRA, M. M. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis: Vozes, 2007. 

 

OPAS. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Doenças crônico 

degenerativas e obesidade: estratégia mundial sobre alimentação saudável, 

atividade física e saúde. Brasília: OPAS, 2003.  

 



87 
 

PATTON, M. Q. Qualitative Research & Evaluation Methods. 3. ed. Thousands 

Oaks; London; New Delhi: Sage, 2002. 

 

PAULINO, G. Monitoramento Estadual da Programação Pactuada e Integrada e 

de Vigilância em Saúde: um estudo de avaliabilidade. 2008. 86 p. Dissertação 

(Mestrado em Saúde Coletiva) - Faculdade de Medicina, UFBA, Salvador, 2008. 

 

PERNAMBUCO. Gerência de Expansão e Qualificação da Atenção Primária. 

Relação dos Municípios Contemplados ao Custeio das Ações do Programa 

Academia da Saúde. Recife: Secretaria Estadual de Saúde, 2013. Disponível em: 

<http://geqap.blogspot.com.br/2013/10/monitoramento-nacional-do programa.html>. 

Acesso em: 10 nov. 2013.   

 

PERNAMBUCO. Secretaria das Cidades. Decreto Nº 31.140, de 06 de dezembro de 

2007. Institui o Programa Academia das Cidades. Diário Oficial do Estado de 

Pernambuco, Recife, v. 84, n. 229, 06 dez. 2007.  

 

RECIFE. Prefeitura Municipal do Recife. Secretaria das Cidades. Programa 

Academia da Cidade: a construção coletiva da melhoria da qualidade de vida. 

[Apresentação da Prefeitura do Recife em 2010 no 1º Encontro de Gestores do 

Programa Academia das Cidades]. Recife: [s. n.], 2010. Disponível em: 

<http://www2.academiadascidades.pe.gov.br/web/academia-das cidades/repositorio-

de-documentos>. Acessado em 13 de maio de 2015. 

 

RECIFE.  Prefeitura Municipal do Recife. Secretaria de Saúde. Plano Municipal de 

Saúde 2002-2005. Recife: Prefeitura Municipal do Recife, 2002. 

 

RECIFE. Prefeitura Municipal do Recife. Decreto Nº 19.808, de 03 de abril de 2003. 

Institui e Regulamenta o Programa Academia da Cidade. Recife: Prefeitura do 

Recife, 2003a. Disponível em: 

<http://www.legiscidade.recife.pe.gov.br/decreto/19808/>. Acesso em: 20 mar. 2015. 

 

RECIFE. Prefeitura Municipal do Recife. Lei Nº 16.885/2003, 14 de julho de 2003. 

Dispõe Sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2004. Recife: 



88 
 

Prefeitura Municipal do Recife, 2003b. Disponível em: 

<http://www.legiscidade.recife.pe.gov.br/lei/16885/>. Acesso em: 30 mar. 2015. 

 

RECIFE. Prefeitura Municipal do Recife. Secretaria de Saúde. Apresentação PAC 

2001 a 2008. Recife: [s. n.], 2008. 

 

RECIFE. Prefeitura Municipal do Recife. Secretaria de Saúde. Polos do programa 

Academia da Cidade do Recife. Recife: [s. n.], 2014. 

 

RECIFE. Prefeitura Municipal do Recife. Secretaria Municipal de Saúde. Decreto Nº 

22.345, de 18 de outubro de 2006. Reestrutura o Regulamento do Programa 

Academia da Cidade. Recife: Prefeitura Municipal do Recife, 2006.  Disponível em: 

<http://www.legiscidade.recife.pe.gov.br/decreto/22345/>. Acesso em: 31 mar. 2015. 

 

ROSSI, P. H.; FREEMAN, H. E. Evaluation: a system approach. Newbury Park, CA: 

Sage Publications, 1989. 

 

ROSSI, P. H.; LIPSEY, M. W.; FREEMAN, H. E. Expressing and assessing program 

theory. In:_______. Evaluation: a system approach. 7. ed. Califórnia: Sage, 2004. p. 

133-166. 

 

SAMPAIO J. et al. O NASF como dispositivo da gestão: limites e possibilidades. 

Revista Brasileira de Ciências da Saúde, João Pessoa, v. 16, n. 3, p. 317-324, 

2012. 

 

SAMICO, I. et al. Avaliação em Saúde: Bases Conceituais e Operacionais. Rio de 

Janeiro: Medbook, 2010. 

 

SILVA, L. M. V. Conceitos abordagens e estratégias para avaliação em saúde. In.:  

HARTZ, Z. M. A.; SILVA, L. M. V. Avaliação em Saúde: Dos Modelos Teóricos à 

Praticas na Avaliação de Programas e Sistemas de Saúde. Salvador: EDFBA ; Rio 

de Janeiro: Fiocruz, 2005. p. 15-40.  

 



89 
 

SILVA, L. M. V.; FORMIGLI, V. L. Avaliação em saúde: limites e perspectiva. 

Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 10, n. 1, p 80-91, 1994. 

 

SIMÕES, E. J. et al. Effects of a Community-Based, Professionally Supervised 

Intervention on Physical Activity Levels Among Residents of Recife, Brazil. American 

Journal of Public Health, Washington, v. 99, n. 1, p. 68-75, jan. 2009. 

 

SMITH, M. F. Evaluability assessment. In.: MATHISON, S. (Ed.). Encyclopedia of 

evaluation. Thousand Oaks, CA: Sage, 2005. p. 136-139. 

 

SOUZA, E. M.; GROUNDY, E. Promoção da saúde, epidemiologia social e capital 

social: inter-relações e perspectivas para a saúde pública. Cadernos de Saúde 

Pública, Rio de Janeiros, v. 20, n. 5, p.1354-1360, 2004. 

 

SOUZA, L. E. P. F.; SILVA, L. M. V.; HARTZ, Z. M. A. Conferência de consenso 

sobre a imagem-objetivo da descentralização da atenção à saúde no Brasil. In: 

HARTZ, Z. M. A.; SILVA, L. M. V. (Orgs.) Avaliação em saúde: dos modelos 

teóricos à prática na avaliação de programas e sistemas de saúde. Rio de Janeiro: 

Fiocruz; Salvador: EDUFBA, 2005. p. 65-102. 

 

TASSITANO, R. M. et al. Clustering of physical inactivity and low fruit and vegetables 

intake and associated factors in young adults. Revista de Nutrição, Campinas, v. 

27, n. 1, p. 25-44, fev. 2014. 

 

TORRES, C. H. D. A.; CZERESNIA, D. A institucionalização da epidemiologia como 

disciplina na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

História, Ciências e Saúde - Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, p. 525-548, 

maio/ago. 2003. 

 

THURSTON, W. E.; POTVIN, L. Evaluability assessment: A tool for incorporating 

evaluation in social change programs. Evaluation, London, v. 9, n. 4, p. 453-469, 

2003. 

 



90 
 

THURSTON, W.; GRAHAM, J.; HATFIELD, J. Evaluability assessment: A catalyst for 

program change and improvement. Evaluation and the Health Professions, 

Londres, v. 26, n. 2, p. 206-221, 2003. 

 

THURSTON, W.; RAMALIU, A. Evaluability assessment of a survivors of torture 

program: lessons learned. Canadian Journal of Program Evaluation, Toronto, v. 

20, n. 2, p. 1-25, 2005. 

 

TÖRÖK, K. et al. Low physical performance in obese adolescent boys with metabolic 

syndrome. International journal of obesity and related metabolic disorders, 

London, v. 25, p. 966-970, 2001. 

 

TREVISAN, M. Evaluability assessment from 1986 to 2006. American Journal of 

Evaluation, Illinois, v. 28, n. 3, p. 290-303, 2007. 

 

TREVISAN, M. S.; HUANG, Y. M. Evaluability assessment: a primer. Practical 

Assessment, Research & Evaluation, [s. l.], v. 8, n. 20, p. 1-8, 2003. Disponível 

em: <http://pareonline.net/getvn.asp?v=8&n=20>. Acesso em: 07 jun. 2015. 

 

VANDERHEYDEN, L. et al. Evaluability assessment as a tool for research network 

development: experiences of the complementary and alternative medicine education 

and research network of Alberta, Canada. The Canadian Journal of Program 

Evaluation, Toronto, v. 21, n. 1, p. 63-82, 2006. 

 

WESTPHAL, M. F. O Movimento Cidades/Municípios Saudáveis: um compromisso 

com a qualidade de vida. Ciência e saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 39-

51, 2000. 

 

WHO. World Health Organization. Guia de Estudos. Gevena: WHO, 2014. 

 

WHO. World Health Organization. Global recommendations on physical activity 

for health. Genebra: WHO, 2010. Disponível em: 

<http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599979_eng.pdf>. Acesso em: 

09 abr. 2015. 



91 
 

 

WHO. World Health Organization. Global Strategy on Diet, Physical Activity and 

Health. Food and Nutrition Bulletin, Boston, v. 25, n. 3, p. 292-302, set. 2004. 

 

WHO. World Health Organization. Milestones in Health Promotion Statements 

from Global Conferences. Gevena: WHO, 2009. 

 

WHOLEY, J. S. Evaluability assessment. In: RUTMAN, L. (Ed.). Evaluation 

research methods: A base guide. Beverly Hills CA: Sage, 1977. p. 41-56. 

 

WHOLEY, J. S. Evaluability assessment: Developing program theory. New 

Directions for Evaluation, Malden, n. 33, p. 77-92, 1987. 

 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e método. 3. ed. São Paulo: Bookman, 

2005. 

 

YOUTIE, J.; BOZEMAN, B.; SHAPIRA, P. Using an evaluability assessment to select 

methods for evaluating state technology development programs: the case of the 

Georgia Research Alliance. Evaluation and Program Planning, Oxford, v. 22, n. 1, 

p. 55-64, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 



93 
 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM INFORMANTES-CHAVE DO 

PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE EM RECIFE-PE 

 

QUESTÕES ABERTAS 

OBJETIVOS 

Para quê o programa foi criado?  

Na sua opinião, qual é o objetivo do Programa? Se responder que é a promoção da saúde, perguntar 

o que é promoção da saúde. 

Como o programa funciona no Recife (atividades desenvolvidas)?  

Que recursos o programa utiliza para o desenvolvimento das ações (materiais, financeiros, humanos, 

protocolos); 

 

METAS 

Quais são as metas do Programa? 

Quem estabeleceu (ou estabelece)  as metas do programa? quando?  

Que efeitos se espera alcançar a partir do programa? 

O que o programa pretende mudar? Como? Quanto? Em quanto tempo? 

Que fatores interferem no desenvolvimento das ações do programa? 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

As atividades desenvolvidas contribuem para o alcance dos objetivos do programa? Justifique 

Que resultados foram alcançados até o presente momento? 

Como os resultados são utilizados pela gestão do programa? 

Como os recursos e ações se articulam para chegar aos resultados esperados pelo programa? 

 

IMPLANTAÇÃO / AVALIAÇÃO 

Na sua opinião o programa está suficientemente implantado no município? 

  

Que elementos contribuíram para a implantação do programa? 
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Que barreiras/dificuldades interferem na implementação das ações? 

Houve algum tipo de levantamento de dados epidemiológicos antes da implantação do programa? 

Houve alguma avaliação antes da implantação do programa? 

Você acha que deveria ter havido alguma avaliação antes da implantação do programa? 

Na sua opinião, o que é avaliação? 

Para que serve a avaliação? 

Quais as estratégias e ferramentas de avaliação do programa atualmente? 

Como a avalição contribuiria para melhorar o programa? 

 

ARTICULAÇÃO COM A ATENÇÃO BÁSICA 

Como se dá a articulação do programa com outras ações e serviços na Atenção Básica? 

Qual o objetivo dessas ações? 

Que metas se pretende alcançar a partir dessa articulação? 

Quem estabeleceu (ou estabelece) essas metas? quando?  

 

ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL 

Como se dá a articulação do programa com outros setores da sociedade? 

Qual o objetivo dessas ações? 

Quem estabeleceu (ou estabelece) essas metas? quando?  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE INFORMAÇÕES PARA EQUIPE DE 

ESPECIALISTAS. 

AVALIANDO O MODELO LÓGICO 

  

Prezada avaliadora,  

  

 A senhora está sendo convidada a participar da avaliação e construção do modelo lógico 

preliminar do Programa Academia da Saúde, como produto do trabalho de mestrado “AVALIAÇÃO 

DO GRAU DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE NA REGIÃO 

METROPOLITANA DO RECIFE” da aluna Rafaela Niels da Silva, no Programa de mestrado 

Integrado em Saúde Coletiva-PPGISC-UFPE. Sua contribuição será requerida nas seguintes áreas: 

 

1. Leitura do aparato normativo existente: 

Nesta primeira etapa, sugerimos à V. Sra. que leia atentamente as normas que deram origem ao 

referido programa e ao modelo lógico em questão, avaliando se as mesmas são suficientes ou se 

há necessidade de acrescentar outros referenciais teóricos. Lembramos que os seguintes 

materiais podem ser utilizados para a construção do modelo: 

 

 Leis e portarias; 

 Resultados de avaliações anteriores; 

 Planos e relatórios de gestão; 

 Entrevistas com especialistas; 

 Revisão de literatura (artigos e livros); 

 
 

2. Definição do problema de saúde pública para o qual o programa foi criado. 

 Nesta etapa, V. Sra. irá propor uma definição para o (s) problema (s) para o qual o PAS foi 

criado. Deve estar claramente definido o motivo pelo qual o programa foi implantado e quais 

resultados pretende-se alcançar; 

 

3. Checagem da acurácia do modelo, verificando a consonância entre o aparato normativo 

existente e os elementos do modelo. 

 Nesta etapa, sugerimos a V. Sra. que realize uma leitura geral do modelo, avaliando o modo 

como foi construído em termos de componentes e demais elementos, comparando-se o que se encontra 

nas normas e o que está no modelo (completude). 

 Para tanto, sugerimos: 

 Distribuir as informações dentro da tabela abaixo, usando-se as categorias já definidas: 

recursos, processos/ ações, produtos, resultados imediatos, intermediários e finais; 

 

Componentes  Insumos  Atividades  Produtos  
Resultados 

intermediários 

Resultado final  

      

 
 

4. Checagem da lógica do modelo 

 Nesta etapa, enquanto os elementos do modelo lógico vão sendo alocados na tabela, V. Sra. 

deve checar o fluxo da lógica, desde os insumos até os resultados (da esquerda pra direita ou de cima 

para baixo). Para tanto, sugerimos: 
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 Como primeiro passo: selecionar a coluna dos resultados e ‘olhar para a esquerda ou para 

cima’, fazendo a seguinte pergunta, para cada um dos resultados:  

→ Quais as atividades e os produtos que contribuíram para chegar até estes resultados? 

 

 Como segundo passo: selecionar a mesma coluna dos resultados e ‘olhar para a direita ou para 

baixo’, fazendo a seguinte pergunta: 

→ Que impacto estamos pretendendo causar com este resultado?  

 

5. O próximo passo é organizar as informações contidas no modelo, fazendo os ‘links’ entre cada uma 

das células da tabela, através de linhas e setas de forma que as relações causais entre as mesmas 

fiquem claras; 

Por tratar-se de um programa cuja regulamentação fundamenta-se quase que exclusivamente 

nas portarias Ministeriais de Instituição (719/2011 - Revogada), Redefinição (2.481/2014 – em 

vigência) e de custeio, a maior parte dos elementos propostos como processos no modelo lógico foi 

retirada da literatura e das políticas nacionais de Promoção da Saúde e de Atenção Básica, 

considerando a ausência de diretrizes operacionais (manuais e cartilhas) para o programa. 

 

Solicitamos a V.Sra que, por favor, fique à vontade para propor quaisquer 

informações/sugestões que deseje acrescentar ou suprimir (texto em destaque na tabela proposta neste 

documento, no corpo do modelo lógico ou em documento em separado). 

 

Agradecemos a sua participação, informando que sua colaboração será de grande importância para a 

realização desse trabalho. 
 

Links do Programa no site do ministério da saúde:  

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13812&Itemid=766  

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/1028-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-

z/academia-da-saude-svs/l2-academia-da-saude-svs/13823-portarias  

- Portarias de instituição do Programa Academia da Saúde: 

1. Portaria nº 2.681, de 07/11/2013 

2. Portaria nº 2.684, 08/11/2013 

  

- Portarias de custeio   

1. Portaria nº 722, de 02/05/2014 

2. Portaria nº 1.919, de 05/09/2013 

3. Portaria nº 2.339, de 09/10/2013 

4. Portaria nº  2.473, de 22/10/2013  

5. Portaria nº  3.195, de 26/12/2013  

6. Portaria nº  3.300, de 26/12/2013  

7. Portaria nº 367, de 05/03/2012  

8. Portaria n º 3.157, de 27/12/2011  

9. Portaria nº 2.664. de 04/12/2014 

  
- Portarias de similaridade: 

1. Portaria nº 1.031, de 20/05/2014 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13812&Itemid=766
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/1028-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/academia-da-saude-svs/l2-academia-da-saude-svs/13823-portarias
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/1028-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/academia-da-saude-svs/l2-academia-da-saude-svs/13823-portarias
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2681_07_11_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2684_08_11_2013_rep.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt0722_02_05_2014.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1919_05_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2339_09_10_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2473_22_10_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt3195_26_12_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt3300_26_12_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0367_05_03_2012.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3157_27_12_2011.html
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/dezembro/09/Portaria-n---2.664,%20de%2004-12-2014.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1031_20_05_2014.html
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2. Portaria nº 3.157, de 27/12/2011 

  

- Outras portarias importantes: 

1. Portaria nº 24, de 14/01/2014 

2. Portaria n° 186 de 14/03/2014 

3. Portaria nº 183, de 30/01/2014 

4. Portaria nº 1.239, de 06/06/2014 

  

- Portarias revogadas: 

1. Portaria nº 719, de 07/04/2011 

2. Portaria nº 1.401, de 15/06/2011 

3. Portaria nº 1.402, de 15/06/2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3157_27_12_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2014/prt0024_14_01_2014.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2014/prt0186_14_03_2014.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt0183_30_01_2014.html
http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/124258-1239.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0719_07_04_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1401_15_06_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1402_15_06_2011.html
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-TCLE 

 

Convidamos o (a) Sr.(a) para participar como voluntário (a) da pesquisa “AVALIAÇÃO DO 

GRAU DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE NA REGIÃO 

METROPOLITANA DO RECIFE”, que está sob a responsabilidade do (a) pesquisador (a) Rafaela 

Niels da Silva, Rua Cassilândia, 331 apto 304, bloco 01, Várzea, Recife-PE, e-mail: 

rafaelaniels@outlook.com e telefone: 9090 9937-4680 e  está sob a orientação de: Petrônio José de 

Lima Martelli, e-mail: petroniocarla@uol.com.br, telefone: 81 2126-8558. 

Este Termo de Consentimento pode conter informações que o/a senhor/a não entenda. Caso 

haja alguma dúvida, pergunte à pessoa que está lhe entrevistando para que o/a senhor/a esteja bem 

esclarecido (a) sobre sua participação na pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a 

seguir, caso aceite em fazer parte do estudo, rubrique as folhas e assine ao final deste documento, 

que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa 

o (a) Sr. (a) não será penalizado (a) de forma alguma. Também garantimos que o (a) Senhor (a) tem 

o direito de retirar o consentimento da sua participação em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer 

penalidade. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Esta pesquisa tem como objetivo Avaliar o grau de implantação do Programa Academia da 

Saúde na Região Metropolitana do Recife. Sua participação neste estudo consistirá em responder um 

questionário semiestruturado com perguntas sociodemográficas e relacionadas ao funcionamento do 

programa. Acredita-se que o estudo pode contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços e para 

a identificação de possíveis desencontros entre as estratégias preconizadas pelo Ministério da Saúde 

e as ações que são desenvolvidas nos municípios. Além disso, pretende analisar experiências 

concretas, apontando possíveis indicadores de resolutividade e da qualificação das ações. Como 

benefícios a pesquisa pretende: auxiliar no planejamento de ações; disponibilizar informações para 

aperfeiçoar a intervenção do programa; determinar efeitos de uma intervenção; transformar uma 

situação problema em bem estar e contribuir para construção teórica do programa municipal. Os 

possíveis riscos da pesquisa são o constrangimento por não responder adequadamente e/ou não ter 

interesse em responder alguns questionamentos que fazem parte da pesquisa, além de desconforto 

por estar sendo arguido no ambiente de trabalho.   Como forma de minimiza-los, a pesquisa a será 

realizada individualmente em ambiente reservado, previamente agendado e com a presença do 

supervisor de pesquisa. As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas 

apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser 

entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados 

coletados nesta pesquisa: gravações e/ou registro de imagens, bem como entrevistas e 

questionários, serão armazenadas em pasta de arquivos de banco de dados, sob a responsabilidade 

do pesquisador no endereço acima informado, com prazo mínimo de armazenamento de 5 anos. O 

(a) senhor (a) não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver necessidade, as despesas 

para a sua participação serão assumidos pelos pesquisadores (ressarcimento de transporte e 

alimentação). Fica também garantida indenização em casos de danos, comprovadamente 

decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. Em caso de 

dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o Comitê de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º 

Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: 

cepccs@ufpe.br). 

                                       _________________________ 

Rafaela Niels da Silva 

Pesquisador Responsável 

mailto:rafaelaniels@outlook.com
mailto:petroniocarla@uol.com.br
mailto:cepccs@ufpe.br
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 
 

 
Eu, _____________________________________, CPF _________________, abaixo assinado, após a 

leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar e ter esclarecido as 

minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar do estudo AVALIAÇÃO DO GRAU DE 

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, como 

voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo(a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. 

Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento).  

 

Local e data __________________  

Assinatura do participante: __________________________ 

 

 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite do 
voluntário em participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores): 
 

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO A – AUTORIZAÇAO PARA COLETA DE DADOS NO MUNICÍPIO DE 

RECIFE 
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ANEXO B – CARTA DE ANUÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RECIFE 
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ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE / UFPE 
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ANEXO D – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE / UFPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


