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ACADEMIA  VIVA

Trata-se de um projeto que está sendo desenvolvido na
cidade de Sacramento – MG para aliar promoção da saúde e qualidade de vida ao
(1)lazer, (2)práticas corporais e atividades físicas, (3)educação em saúde, (4)família
e (5)escola, buscando a intersetorialidade - setores público, privado e terceiro
setor - como estratégia para o sucesso e cumprimento das metas propostas.



Finalidade da Experiência

O Projeto Academia Viva nasceu principalmente da
necessidade de se criar, para a população, momentos de
lazer e de qualidade de vida buscando a redução do
estresse, depressão e tentativas de suicídios,
principalmente entre os jovens; redução do crescente
número na dispensação de medicamentos; redução do
número de acidentes de motos e automobilísticos;
redução do crescente número de casamentos
desfeitos; redução da criminalidade e do número de
pequenos furtos; redução de homicídios com
envolvimento no tráfico de drogas, e diversos outros
fatores ligados ao aumento de doenças evitáveis.



Cidade
Viva

MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DOS PROCEDIMENTOS USADOS:

Cada Rede de Atenção à Saúde é responsável pelas programações do

Projeto com a coordenação das ESFs destacando o trabalho dos ACSs na

mobilização e motivação das famílias participantes.

Fazem parte do Projeto cerca de 160 profissionais com amplo

envolvimento de todos os setores da administração municipal inclusive do

prefeito, secretários e diretores.

As ações são matriciadas através do NASF que integram as equipes

multidisciplinares e intersetoriais. Através da Clínica Ampliada e do Projeto

Terapêutico Singular – PTS, o Academia Viva busca a integralidade da assistência

dando ênfase às ações de vigilância, prevenção, proteção e promoção da saúde.



O projeto abrange todas as prioridades da 
Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS)

(Anexo I – Portaria de Consolidação nº 02 Origem: PRT MS/GM 2446/2014) 

I - formação e educação permanente – (Projeto Sala de Espera)
II - alimentação adequada e saudável – (Projeto No Limite)
III - práticas corporais e atividades físicas – (Projeto Academia da Saúde)
IV - enfrentamento do uso do tabaco e seus derivados – (Grupos de Tabagismo)
V - enfrentamento do uso abusivo de álcool e outras drogas (Rede de Atenção/CAPS)
VI - promoção da mobilidade segura – (Maio Amarelo)
VII - promoção da cultura da paz e de direitos humanos (Projeto Cara Limpa)
VIII - promoção do desenvolvimento sustentável – (Projeto Cidade Limpa)

*O município, com 25.998 habitantes, dispõe de 4 ginásios cobertos,
2 vilas olímpicas, 7 campos de Futebol, 7 quadras cobertas, 8
quadras de bairros, 1 casa de cultura com teatro, 5 escolas
estaduais e 23 comunidades rurais. *Todos estes espaços estão
sendo revitalizados e redescobertos com atividades diárias inclusive
à noite e nos finais de semana.



O projeto abrange todas as prioridades da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS)
(Anexo I – Portaria de Consolidação nº 02 Origem: PRT MS/GM 2446/2014) 

I - formação e educação permanente – Projeto Sala de Espera



O projeto abrange todas as prioridades da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS)
(Anexo I – Portaria de Consolidação nº 02 Origem: PRT MS/GM 2446/2014) 

II - alimentação adequada e saudável – Projeto No Limite

Semana Saúde 
na Escola

Projeto No Limite



O projeto abrange todas as prioridades da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS)
(Anexo I – Portaria de Consolidação nº 02 Origem: PRT MS/GM 2446/2014) 

III - práticas corporais e atividades físicas – Projeto Academia da Saúde



Ações da Secretaria de Esportes



O projeto abrange todas as prioridades da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS)
(Anexo I – Portaria de Consolidação nº 02 Origem: PRT MS/GM 2446/2014)

IV - enfrentamento do uso do tabaco e seus derivados - Grupos de Tabagismo



O projeto abrange todas as prioridades da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS)
(Anexo I – Portaria de Consolidação nº 02 Origem: PRT MS/GM 2446/2014) 

V - enfrentamento do uso abusivo de álcool e outras drogas  
Rede de Atenção à Saúde Mental/CAPS



O projeto abrange todas as prioridades da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS)
(Anexo I – Portaria de Consolidação nº 02 Origem: PRT MS/GM 2446/2014) 

VI - promoção da mobilidade segura – Projeto Maio Amarelo



O projeto abrange todas as prioridades da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS)
(Anexo I – Portaria de Consolidação nº 02 Origem: PRT MS/GM 2446/2014) 

VII - promoção da cultura da paz e de direitos humanos – Projeto Cara Limpa



Oficinas de 
Trabalhos Manuais



O projeto abrange todas as prioridades da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS)
(Anexo I – Portaria de Consolidação nº 02 Origem: PRT MS/GM 2446/2014) 

VIII - promoção do desenvolvimento sustentável – Projeto Cidade Limpa

Parceria com a Secretaria de 
Obras e Limpeza Urbana



Ações



(1)Atividades de Lazer
para toda a comunidade

*Ocupação de todos os espaços
públicos com programações diárias;

*Realização de atividades variadas
DIÁRIAS e nos FINAIS DE
SEMANA, coordenadas pela ESF, em
rodízios, com apoio e participação das
demais secretarias ( Esportes,
Cultura, Educação, Assistência Social,
Desenvolvimento Rural, Obras e
Limpeza Urbana, Meio Ambiente)



Cidade
ia

(2) Atividades Físicas e Práticas Corporais

A Academia da Saúde programa co-
financiado pelo Ministério da Saúde tem a meta
de elevar de 700 para 2000 o número de
pessoas que praticam atividades físicas e
práticas corporais semanalmente;







Cidade
ia

(3) Atividades de educação em saúde
Programa Sala de Espera nas Unidades de Saúde, 

160 palestras com temas variados e 

80 oficinas com temas comemorativos. 

Capacitação ACS



4 - Atividades de Integração com os jovens; pais e 
responsáveis e grupo de voluntários – Família.

Quinzenalmente cada equipe realiza um encontro de 
jovens (Jovens Demais) e um encontro de adultos com 
pais e responsáveis (Mais Família)

Um terceiro grupo (Mais Participação) é formado com
as pessoas que se destacam, apresentam algum tipo de
liderança e se dispõem a trabalhar como voluntárias
nas atividades oferecidas diariamente e nos finais de
semana.

No Programa Saúde na Escola – PSE existe uma
programação para trabalhar com os adolescentes
dentro da própria escola.



(5) Atividades dentro do Programa Saúde na Escola - PSE
Programa Intersetorial co-financiado pelos Ministérios da Educação e da Saúde incluindo 

12 metas conforme Termo de Compromisso assinado pela secretária de educação Cibele 
Magnabosco e o secretário de saúde Reginaldo Afonso dos Santos
1 – Atualização Vacinal dos estudantes

2 – Alimentação saudável e prevenção da Obesidade infantil
3 – Ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti
4- Avaliação de saúde bucal e aplicação tópica de flúor
5 – Saúde ocular e identificação de possíveis sinais de alteração
6 – avaliação da saúde auditiva e identificação de possíveis sinais de alteração
7 – Prevenção das violências e dos acidentes
8 – Identificação de sinais de agravos de doenças em eliminação
9 – Prevenção ao uso do álcool, tabaco, crack e outras drogas
10 – Realização das atividades corporais, da atividade física e do lazer
11 – Promoção da cultura de Paz, da cidadania e direitos humanos
12 – Prevenção de DST/AIDS e orientação do direito sexual e reprodutivo.



O município de Sacramento implantou 100% de cobertura da Estratégia Saúde da Família porta 
de entrada dos serviços nas zonas urbana e rural com os seguintes serviços em rede: 

8 equipes da Estratégia Saúde da Família - ESF 

7 equipes de Saúde Bucal - ESB

1 equipe NASF I (Núcleo Ampliado de Saúde da Família)

1 Centro de Especialidades Odontológicas - CEO Tipo I, 

1 Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD

1 Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS tipo I 

1 Centro de Referência em Especialidades e Serviços - CRES 

1 Centro de Vigilância em Saúde – CVS

1 Farmácia de Todos

 1 hospital credenciado com 67 leitos

 1 Academia Viva ( Similar ao Academia da Saúde )

1 Centro de Convivência da terceira Idade



INDICADORES/VARIÁVEIS/COLETA DE DADOS:

São utilizados indicadores dos Pactos

Interfederativo e PROMAVS com variáveis quanto

ao número de participantes, profissionais

capacitados, espaços revitalizados, oficinas

educativas, participação social, nível de

empoderamento dos participantes.

Dados coletados no e-SUS implantado em

100% das Unidades Básicas do Município.



OBSERVAÇÕES/AVALIAÇÃO/MONITORAMENTO: 

As atividades são avaliadas e monitoradas através de lista de presença

nos grupos operativos, fotografias, reuniões de equipe, avaliações de dados

coletados no sistema de informatização e-SUS no PEC – Prontuário Eletrônico

do Cidadão, pesquisas de satisfação do usuário, etc.

São avaliadas as perdas primárias e as perdas secundárias (Absenteísmo)



RESULTADOS E IMPACTO: 

Aumento expressivo da população nas atividades propostas pelas diversas 

secretarias: caminhadas, futsal, basquete, handebol, futebol de campo, 

capoeira, voleibol, Kung-fu, karate, ciclismo, natação, hidroginástica, 

hidropower, natação, pilates, academia, dança, dança circular, pintura, 

biscuit, artesanato, aulas de música, canto coral, grupos de educação em 

saúde e outros; redução do sedentarismo; descobrimento de novas 

lideranças e aumento do número de voluntários nos serviços valorizando a 

sociabilização, redução do número de internações, do stress, depressão, 

doenças mentais, mortalidade cardiovascular, cardiorrespiratória e câncer, 

melhoria da qualidade de vida dos portadores de hipertensão, diabetes, 

obesidade e tabagistas, redução da procura por pronto-socorro e pronto-

atendimento, resposta positiva para a desmedicalização.



CONCLUSÕES
Quando motivada, a população responde positivamente às ações de promoção da saúde.

As políticas de atenção à saúde das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos homens,
das mulheres, dos Idosos desenvolvem-se com melhores resultados quando a equipe trabalha
buscando a integralidade. O ser humano visto como um todo inclusive no contexto familiar.

A participação popular (mobilização) e o controle social são essenciais na elaboração,
desenvolvimento e acompanhamento de toda política pública

O trabalho de equipe multidisciplinar e intersetorial supera qualquer ação individualista
e vertical.

O trabalho em rede supera qualquer ação fragmentada.

Recomendamos esta experiência aos demais municípios como forma de motivação
(empoderamento) para o auto-cuidado, aumento da auto-estima, prevenção de doenças
e promoção da saúde.



Agradecemos sua visita 
à nossa cidade!

Wesley De Santi de Melo
Prefeito

Reginaldo Afonso dos Santos
Secretário Municipal de Saúde

Gestor do SUS


