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POR UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL

O Ministério da Saúde decidiu intensificar a prevenção e o
tratamento de hipertensão arterial e do diabetes melito. Entre março
e abril deste ano, realizou uma campanha nacional para a detecção
de casos e o mapeamento das doenças. Agora, em conjunto com o
estados e municípios, empenha-se em reorganizar a atenção aos
portadores já diagnosticados e aos segmentos populacionais expostos.

A ocorrência cada vez mais freqüente de hipertensão arterial
e diabetes melito na população mundial vem sendo associada ao
estilo de vida moderno, principalmente nos centros urbanos,
caracterizado pelo sedentarismo, pelo uso de cigarro, álcool e outras
drogas, e pelo consumo de alimentos com alta quantidade de calorias
e baixo teor de nutrientes. O combate a essas enfermidades exige,
por conseguinte, uma alteração nos hábitos de vida.

No Brasil, o diabetes responde por cerca de 25 mil óbitos
anuais, sendo classificado como a sexta causa de morte. Associadas,
a hipertensão e o diabetes aumentam consideravelmente o risco de
doenças cardiovasculares, que representam a primeira causa de óbito
no país e são responsáveis por elevadas taxas de internação hospitalar
e incapacitação física.

Estilos saudáveis de vida têm grande influência na prevenção
e no tratamento da hipertensão e do diabetes. Seria muito difícil
reduzir os danos e os óbitos provocados por essas enfermidades apenas
com ações assistenciais, sem a conscientização e a mobilização da
população  e sem a mudança perseverante de hábitos de vida.

Por isso, além de investir no controle da hipertensão e do
diabetes, o Ministério da Saúde vem atuando para incentivar uma
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mudança ampla no estilo de vida da população brasileira, mediante
o estímulo à atividade física e à adoção de hábitos alimentares mais
equilibrados. Tem reforçado, também, as políticas voltadas para a
fiscalização e a segurança dos alimentos.

Combinada com uma alimentação balanceada, a atividade
física é útil  em qualquer idade, mas é especialmente benéfica para
adultos e idosos. Contribui para a promoção da saúde mental e,
portanto, para a prevenção do estresse. Também ajuda  a manter o
peso e a fortalecer ossos, músculos e articulações.

Ademais, a mudança de estilo de vida pode contribuir  para
atenuar a violência urbana, que vitima sobretudo a população jovem.
Esse grave fenômeno de nossos dias está relacionado, entre outros
fatores, às dificuldades de socialização e lazer e à redução de
oportunidades de estudo e trabalho. Desalentados e sem perspecti-
vas, os jovens são induzidos ao uso de álcool, fumo e drogas ilícitas,
acentuando-se os riscos de adoecimento e morte prematura. Por sua
complexidade, a violência juvenil requer iniciativas nas  áreas de
educação, esporte, turismo e ação social, mas também na esfera da
saúde.

Saúde, é preciso lembrar, não é uma questão apenas de
assistência médica e de acesso a remédios. A promoção de estilos de
vida mais saudáveis deve ser encarada pelo sistema de saúde brasileiro
como uma ação estratégica. Depende dos esforços do Ministério da
Saúde, sem dúvida, mas reclama, igualmente, o comprometimento
dos gestores estaduais e municipais, a colaboração generosa de novos
parceiros privados e a participação solidária das comunidades.
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A PROPOSTA DO AGITA BRASIL

O Programa Nacional de Promoção da Atividade Física
– Agita Brasil – é uma iniciativa do Ministério da Saúde que
visa a incrementar o conhecimento e o envolvimento da
população sobre os benefícios da atividade física, chamando a
atenção para sua importância como fator predominante de
proteção à saúde.

A proposta é elevar o nível de atividade física de cada
pessoa, de modo que:

· indivíduos sedentários passem a ser um pouco ativos;
· indivíduos pouco ativos se tornem regularmente ativos;
· indivíduos regularmente ativos passem a ser muito ativos;
· indivíduos muito ativos mantenham este nível de atividade
 física.

Os públicos priorizados pelo Agita Brasil são os escolares
(crianças e adolescentes), os trabalhadores, os idosos e os
portadores de doenças crônicas não transmissíveis.

A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA PARA O INDIVÍDUO

Nosso inimigo - o sedentarismo

Constata-se que um dos principais inimigos da Saúde
Pública é o sedentarismo. Hoje, um homem gasta menos 500 kcal
de energia por dia o que equivale a cerca de 180.000 kcal/ano, a
menos  do que há 100 anos. Os hábitos de vida do mundo moderno
são responsáveis por 54% do risco de morte por infarto e por 50%
do risco de morte por derrame cerebral.
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Fonte: Haskell, W. Physical activity and the diseases of technologically advanced society. In: The American Academy of Physical Education

Papers:Physical Activity in Early and Modern Populations 21, pp:73-87,1998.

No Brasil, cerca de 70% da população pratica pouco ou quase
nenhum tipo de atividade física regular. Segundo dados do IBGE -
1998 e do Sistema de Informação de Mortalidade SIM/2000, as
doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte, apresentando
um aumento significativo nas últimas décadas.

Mortalidade proporcional por grupos de causas

Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS, SIM, 2000

Estilo de Vida Ambiental Assistência Médica Biológico
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Estudos epidemiológicos e experimentais evidenciam uma
relação proporcional entre a atividade física e a diminuição da
mortalidade, sugerindo um efeito positivo nos riscos de enfermidades
cardiovasculares, no perfil dos lipídeos plasmáticos, manutenção da
densidade óssea, na redução das dores lombares e em melhores
perspectivas para o controle de enfermidades respiratórias crônicas.

Esses estudos também relatam efeitos positivos no tratamento
primário ou complementar da arteriosclerose, da enfermidade venosa
periférica, da osteoporose, assim como benefícios psicológicos a curto
prazo (diminuição da ansiedade e do estresse); e a longo prazo,
alterações na depressão moderada,  estado de humor, auto-estima e
atitudes positivas.

Mais recentemente, tem-se demonstrado uma importante
relação entre a intensidade de exercício e a resposta imunológica,
tendo  sido a literatura tradicional invadida por diversos estudos que
evidenciam a menor prevalência de alguns tipos de câncer em grupos
de pessoas mais ativas.

Dessa forma, estimular a população a desenvolver um estilo
de vida mais ativo representa instrumento valioso na melhora dos
padrões de saúde. Por outro lado, em termos de Saúde Pública,
trabalhos recentes demonstram que o impacto mais benéfico da
atividade física acontece quando ela é realizada em intensidade
moderada. Essas afirmações trazem ainda um grande alento àqueles
que apresentam um estilo de vida sedentário, pois a mudança de
hábitos mostrou ser fundamental para diminuição dos índices do risco
de morte.

Um pouco ajuda muito

A pessoa que deixa de ser sedentária para ser um pouco ativa
diminui em 40% o risco de morte por doenças cardiovasculares,
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demonstrando que uma pequena mudança  no comportamento pode
provocar grande melhora na saúde e qualidade de vida.

A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA PARA O MUNICÍPIO
Sedentarismo custa caro

A cada ano, mais de 2 milhões de mortes são atribuídas à
inatividade física em todo o mundo. Essas mortes decorrem do
incremento de enfermidades, incapacidades e mortes causadas pelas
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como doenças
cardiovasculares, cânceres e diabetes. Estima-se que, em 1988, só as
DCNT contribuíram com quase 60% das mortes (31.7 milhões) no
mundo. Em 2020, a previsão é de que 73% das mortes sejam atribuídas
a estes agravos.

Um rápido crescimento dessas doenças vem sendo registrado tanto
nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. Nestes
últimos, atinge de forma desproporcional as populações pobres e
desfavorecidas, o que contribui para ampliar ainda mais a enorme gama
de patologias que esses países já suportam. Em 1998, do número total de
mortes atribuídas às DCNT, 77% ocorreram em países em desenvolvimento.

O sedentarismo e as doenças crônicas não transmissíveis

A inatividade física é um dos fatores de risco mais importantes
para as DCNT, junto à dieta e uso do fumo. Não acarreta somente
doenças e sofrimento pessoal, mas também representa um custo
econômico significativo, tanto para os indivíduos como para a
sociedade, em vista das seqüelas que causa.

Dados coletados em países desenvolvidos indicam que o custo
direto da inatividade física é enorme. Não existem dados brasileiros
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disponíveis, mas sabe-se que nos Estados Unidos, o custo associado à
inatividade física e obesidade foi de aproximadamente 9,4% do gasto
nacional em saúde, no ano de 1995, devendo consumir 75 bilhões de
dólares em custos médicos, no ano de 2001.

Saúde e atividade física

Os benefícios da atividade física para
a saúde têm sido amplamente documentados
em numerosos relatos. Esses benefícios
incluem:

· redução no risco de morte por doenças cardiovasculares;

· redução no risco de desenvolver diabetes, hipertensão
e câncer de cólon e mama;

· melhoria do nível de saúde mental;

· ossos e articulação mais saudáveis;

· melhor funcionamento corporal e preservação da
independência de idosos;

· controle do peso corporal

· correlações favoráveis com redução do tabagismo e
  abuso de álcool e drogas.

À medida que a população mundial envelhece, seu perfil
epidemiológico muda, com maior destaque para as DCNT, o que
valoriza ainda mais a adoção da promoção da  atividade física nesse
contexto atual. Basta acumular pelo menos 30 minutos, na maioria
dos dias da semana, de atividades físicas como caminhar para o
trabalho, subir escadas e dançar, entre outras.

Uma pequena
mudança  no

comportamento
pode provocar

grande melhora na
saúde e qualidade

de vida.
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Argumentos econômicos apóiam a promoção de atividades físicas
com finalidade de melhorar a qualidade de vida das populações e,
conseqüentemente, reduzir os custos com serviços médico-hospitalares.
Nos Estados Unidos, um investimento de 1 dólar em atividade física (tempo
e equipamento) resulta em uma economia de 3,2 dólares em  custos médicos.
Ademais, indivíduos  fisicamente ativos economizam, aproximadamente,
500 dólares por ano em custos com a saúde.

Promoção da atividade física

Na maioria dos países em desenvolvimento, mais de 60% dos
adultos que vivem em áreas urbanas não são envolvidos em um nível
suficiente de atividade física.

A inatividade física é mais prevalente entre idosos, indivíduos
de baixo nível socioeconômico e incapacitados. A atividade física
também diminui com a idade, tendo início durante a adolescência e
declinando  na idade adulta. Em muitos países, desenvolvidos e em
desenvolvimento, menos de um terço dos jovens são suficientemente
ativos para obter os benefícios para a saúde advindos do nível incipiente
de atividade física. As  meninas adolescentes são ainda menos ativas
do que os meninos adolescentes.

É preocupante a redução de atividades físicas nos programas
de educação em escolas no mundo todo, ao mesmo tempo em que se
observa um aumento significativo da freqüência de obesidade entre
jovens. A prevalência de obesidade em adultos de meia idade tem
alcançado proporções alarmantes, o que se relaciona, em parte, com
a  falta de atividades físicas no tempo de lazer, mas que também diz
respeito ao estilo de vida moderno, onde a maior parte do tempo livre
é gasto em atividades sedentárias como assistir televisão, usar
computadores, viajar e passear de carro.
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COMO ESTÁ PLANEJADO O AGITA BRASIL

A primeira fase do Agita Brasil prevê o envolvimento das
capitais e grandes cidades brasileiras por meio da capacitação de
agentes multiplicadores indicados pelo gestor municipal entre técnicos
e colaboradores atuantes nos setores de saúde, trabalho, educação,
esporte, lazer e turismo. Lideranças comunitárias e técnicos de
organizações não-governamentais também podem ser indicados.

Esta primeira etapa contempla a realização de 30 oficinas de
trabalho, no período de junho a dezembro de 2001.

MENSAGEM E GRUPOS FOCAIS

A principal mensagem do Agita Brasil preconiza que:

Todo cidadão deve realizar pelo menos 30 minutos de
atividade física, na maior parte dos dias da semana (se possível, todos),
de intensidade moderada (ou leve), de forma contínua ou acumulada.

O princípio da inclusão tem sido exaustivamente procurado,
e as estratégias privilegiam a adoção de uma cidadania mais ativa,
no sentido de “agitar” o cotidiano em três momentos básicos:

· nas atividades domésticas;
· no transporte (ao trabalho ou à escola);

· no lazer.

Para aumentar a eficácia da intervenção, foram definidos
quatro grupos focais: escolares, trabalhadores, idosos e portadores de
deficiências.
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CONSTRUÇÃO DE PARCERIAS

Para alcançar os objetivos do Agita Brasil, o Ministério da Saúde
está buscando estabelecer parcerias. A primeira delas foi com o Centro
de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul
(Celafiscs), que coordena o Agita São Paulo, lançado pela Secretaria de
Estado de Saúde de São Paulo, em dezembro de 1996.

A equipe do Celafiscs está prestando assessoria técnico-
científica, sendo também responsável  pelo desenvolvimentos das
oficinas para os multiplicadores.

Ao lado das secretarias estaduais e municipais de saúde, da
OPAS, CONASS e CONASEMS, o Ministério da Saúde considera
potenciais parceiros:

· outros ministérios;

· demais secretarias de Estado;

· prefeituras;

· universidades públicas e privadas;

· sociedades e associações de profissionais de saúde;

· empresas e indústrias;

· entidades de classe;

· clubes de serviço, como o Rotary e o Lions Clube;

· bancos.
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COMO ADERIR AO AGITA BRASIL

O Ministério da Saúde está desenvolvendo um conjunto de
ações para dar suporte aos municípios na implantação do programa:

· contatos, em nível federal, com potenciais parceiros que
possuem representações em nível municipal;

· organização e promoção das oficinas para capacitação
dos multiplicadores;

· elaboração e produção de materiais informativos e pro-
mocionais em quantidade suficiente para os multiplica-
dores.

Será concedido direito de uso aos estados e municípios
interessados, para que possam reproduzir esses materiais de acordo
com seu cronograma de atividades. A formatação dos materiais foi
feita de modo a permitir a inclusão da assinatura da administração
estadual, municipal e de seus parceiros.

Os estados, municípios e os parceiros interessados em aderir
ao Agita Brasil devem formalizar sua intenção por meio da assinatura
de Carta de Apoio ao programa (modelo anexo), e enviá-la ao
Ministério da Saúde.

MECANISMOS DE COOPERAÇÃO

Sem necessidade de recursos financeiros diretos

· Divulgação de mensagens sobre o Agita Brasil, com o
respectivo logotipo do Programa, em:
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- embalagens dos produtos da entidade;

- no material publicitário ou promocional

(como chaveiros e canetas) da entidade;

- contracheque dos funcionários, papel

timbrado, correspondência, secador de mãos;

- boletins internos e veículos oficiais de divulgação,
incluindo a home page;

- proteção de telas de computador e placares
eletrônicos internos;

- “gravações telefônicas de espera”.

· Papéis de lembretes internos da entidade.

· Divulgação de materiais alusivos ao Programa, em especial
cartazes e fôlderes, nas áreas e espaços internos da entidade,
incluindo os elevadores.

· Diagnóstico do nível de atividade física dos funcionários
da entidade e dos fatores de risco associados.

· Promoção de palestras sobre a proposta do Agita Brasil,
para os diversos níveis hierárquicos de funcionários.

· Mobilização de funcionários e famílias, por meio de con-
cursos de redação e de grupos de discussão, com enfoque
na questão da atividade física, saúde e qualidade de vida.

Com necessidade de recursos financeiros diretos

· Impressão de material para divulgação do Programa como
cartazes, fôlderes, marcadores de páginas, imãs de
geladeira, pirâmides, cartões postais, dentre outros.
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· Impressão do manual do Programa Agita Brasil para
distribuição à população e formadores de opinião da
sociedade.

· Promoção de eventos e/ou atividades, a exemplo da
“Semana da Caminhada” ou “da Ativida de Física”, que
envolvam ações de lazer comunitário.

· Confecção e/ou impressão de material promocional, selos
adesivos, camisetas, bonés e viseiras, incluindo as marcas
da entidade e do Programa.

· Impressão de panfletos destinados ao público em geral,
para distribuição em escolas, hospitais, supermercados,
entre outros.

· Confecção de faixas de ruas e/ou outdoors com mensa-
gens sobre o Programa.

· Patrocínio de eventos científicos que enfoquem a ques-
tão da atividade física e qualidade de vida.
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CARTA DE APOIO (MODELO)

A instituição signatária, pelo seu representante legal, concorda
que, por meio do apoio ao Programa Nacional de Promoção da
Atividade Física - Agita Brasil, procurará aumentar o nível de
atividade física da população do município onde está sediada,
incentivando a adoção de um estilo de vida ativo que propicie a
melhora da saúde física, mental e social, como instrumento poderoso
para a qualidade de vida.

Como parte do apoio ao Agita Brasil, a instituição signatária se
compromete, utilizando os mecanismos de cooperação propostos pela
coordenação do Programa, a desenvolver ações de conscientização
dos benefícios de um estilo de vida ativo (fase de sensibilização) e de
prática concreta de atividade física (fase ativa), dedicando especial
atenção a crianças e adolescentes, trabalhadores, idosos e pessoas
portadoras de doenças crônico-degenerativas.

O Programa Agita Brasil é coordenado pelo Ministério da Saúde,
por intermédio da Secretaria de Políticas de Saúde/Coordenação de
Promoção da Saúde, com a assessoria técnico-científica do Centro
de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul
- Celafiscs.

Local e data

Instituição

Representante

Telefone/fax

Assinatura
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Enviar para:

Ministério da Saúde
Secretaria de Políticas de Saúde

Coordenação de Promoção da Saúde
Projeto Promoção da Saúde Av. W3 Norte - SEPN 511 - Bloco C - 4º andar

Brasília-DF – CEP 70750-920 - E-mail: promocaod@saude.gov.br
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PORTARIA NO 1.893/GM, DE 15 DE OUTUBRO DE 2001.

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições,
considerando que:

· a falta de atividades físicas constitui fator de risco à
saúde, em especial para o desenvolvimento de doenças
crônicas não transmissíveis;
· a atividade física moderada, exercida de forma regular,
diminui em 40% a probabilidade de morrer por doenças
cardiovasculares e, associada a uma dieta adequada, é
capaz de reduzir em 58% o risco de progressão da diabetes
tipo II;
· cerca de 70% da população é integrada por indivíduos
sedentários; e
· as conseqüências do sedentarismo representam alto
custo social e econômico, exigindo significativo aporte
de serviços de saúde e de recursos financeiros, resolve:

Art. 1º Instituir o Programa de Promoção da Atividade Física,
a ser coordenado pela Secretaria de Políticas de Saúde, constante
do ANEXO que integra esta Portaria.

Parágrafo único. O referido Programa tem por objetivos:

I. conferir maior sustentabilidade e efetividade às ações de
prevenção e controle de doenças crônicas não transmissíveis;

II. articular, promover e implementar projetos de atividades
físicas moderadas, de caráter regular, voltados à populações de hábitos
sedentários.

Art. 2º A implementação do Programa de Promoção da
Atividade Física dar-se-á por intermédio de parcerias entre gestores
estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde – SUS, centros
acadêmicos, profissionais da saúde e de áreas afins, bem como de
organizações da sociedade civil.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ  SERRA
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ANEXO

Programa de Promoção da Atividade Física

I. Justificativa

No Brasil, as doenças do aparelho circulatório são a primeira
causa de morte, correspondendo a, aproximadamente, 255 mil óbitos
anuais – 27% da mortalidade geral –, segundo dados do Sistema de
Informações sobre Mortalidade (SIM/Cenepi/MS, 2000).

No Sistema Único de Saúde – SUS, as doenças
cardiovasculares são responsáveis por 1.150.000 internações/ano, com
um custo aproximado de R$ 475 milhões, nos quais não estão inclusos
os gastos com procedimentos de alta complexidade. De outra parte,
a hipertensão arterial está relacionada a cerca de 25% dos casos de
diálise por insuficiência renal crônica terminal, 80% dos casos de
acidente vascular encefálico e 60% dos infartos do miocárdio. Além
do custo financeiro, é alto o custo social. Dados do Instituto Nacional
de Seguridade Social – INSS demonstram que 40% das
aposentadorias precoces estão relacionadas às doenças do aparelho
cardiovascular.

Dados do IBGE mostram que, no País, 80% da população vive
em regiões urbanas. Estima-se que 70% dessa população tem hábitos
de vida sedentários. Sabe-se que a inatividade física, junto com a
dieta e o uso do fumo são os fatores mais importantes no adoecer e
morrer por doenças crônicas não transmissíveis.

Estudos epidemiológicos e experimentais evidenciam uma
relação positiva entre a atividade física e a diminuição da
mortalidade, sugerindo um efeito sobre os riscos de enfermidades
cardiovasculares, o perfil dos lipídeos plasmáticos, a manutenção da
densidade óssea, a redução das dores lombares e melhores perspectivas
no controle de enfermidades respiratórias crônicas. Sugerem também
efeitos positivos no tratamento da arteriosclerose, da enfermidade
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venosa periférica e da osteoporose, bem como na diminuição da
ansiedade e do estresse, além de melhora da auto-estima. Atividade
física moderada e regular, associada a dieta adequada, é capaz de
controlar e limitar a progressão da diabetes tipo II. Assim, estimular
a população a incorporar a prática de 30 minutos de atividade física
regular e de intensidade moderada é valioso na promoção da saúde
e de fácil adesão por aqueles que têm baixa motivação para a prática
de exercícios.

II. Objetivos

O Programa de Promoção da Atividade Física tem por propósito
estimular a alteração dos hábitos de vida das pessoas com a
incorporação da prática regular de, pelo menos, 30 minutos de
atividade física, na maior parte dos dias da semana –  se possível,
diariamente –, de intensidade moderada, como estratégia para
redução de risco de doença crônica não transmissível e para
qualidade de vida.

Esse Programa está associado ao Plano de Reorganização da
Atenção à Hipertensão Arterial e a Diabetes Melito, e pressupõe
uma ação intersetorial da saúde, educação, esportes e afins. Dirigido
a toda a população e, em especial, àqueles segmentos expostos ao
risco de doenças crônicas não transmissíveis, o Programa é de
aplicabilidade fácil, de baixo custo e alto beneficio na promoção e
proteção da saúde.

O Programa tem por objetivos:
1. divulgar informações relativas aos benefícios da atividade

física e promover o envolvimento da população nessas práticas,
enfatizando a sua importância como fator essencial de proteção à
saúde, em especial no caso de portadores de doenças crônicas não
transmissíveis;
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2. promover ações e atividades que induzam as pessoas a adotar, de
forma regular, a prática de atividades físicas como um hábito de vida;

3. constituir-se instrumento de sustentabilidade e efetividade
às ações de prevenção e controle de doenças crônicas não
transmissíveis.

4. desenvolver estudos e formular metodologias nacionais
capazes de comprovar benefícios e avaliar impactos da promoção da
atividade física na alteração de hábitos de vida e no controle e
prevenção das doenças crônicas não transmissíveis

III. Estratégia

Para o alcance desses objetivos, a implementação do Programa
de Promoção da Atividade Física compreenderá:

1. a utilização de consultoria técnica do Centro de Estudos do
Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul – Celafisc,
mediante contrato pelo Projeto Bra/98/006 - Promoção da Saúde,
Contrato de Pequenos Serviços nº 01/042, de 9 de março de 2001. O
referido Centro deve apoiar “a Secretaria de Políticas de Saúde do
Ministério da Saúde – SPS/MS, na implementação de ações de
educação em saúde, com o desenvolvimento de projeto de
implantação nacional de um programa de promoção da atividade
física para a população brasileira, como forma de prevenção,
tratamento, reabilitação e promoção da saúde”;

2. o estabelecimento de parcerias com os gestores estaduais e
municipais do SUS para assegurar a implantação e implementação
das atividades e ações do Programa.

IV. Operacionalização

A operacionalização do Programa de Promoção da Atividade



A G I T A   B R A S I L26

Física envolve as seguintes atividades:

1. realização de 30 oficinas, pelo menos uma em cada Unidade
Federada, destinadas a sensibilizar, capacitar e formar multiplicadores;

2. fornecimento de material de divulgação e cartilha para
atender à capacitação dos 30 grupos de multiplicadores participantes
das oficinas estaduais;

3. proposição, produção e divulgação entre os multiplicadores
de questionários para serem usados pelos promotores de ações de
estimulo à atividade física, com vistas a catalogar populações de
hábitos sedentários, sua transformação em ativos, graus de atividades,
incidência e prevalência de doenças crônicas não transmissíveis;

4. presença de, no mínimo, um técnico do projeto de Promoção
da Saúde e um do Celafisc para conduzir as oficinas estaduais;

5. apresentação do Programa nos fóruns nacionais do Plano
Nacional de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e à
Diabetes Melito, visando à absorção dos seus objetivos por parte dos
integrantes dessas instâncias;

6. produção de materiais educativos e de divulgação do
Programa para os serviços de atenção básica;

7. estabelecimento de parcerias com representantes da área
de Saúde e afins, tanto do âmbito governamental quanto acadêmico
e da sociedade civil, visando  ao desenvolvimento de articulações e
ações de incentivo à prática de atividades físicas de forma regular,
alterando positivamente o hábito de vida das pessoas.

V. Cronograma

A primeira etapa do Programa compreenderá a divulgação e a
realização das oficinas no decorrer do segundo semestre de 2001. A
promoção da atividade física deverá ser incorporada como prática
de controle e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis.
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VI. Avaliação de impacto

O Programa deverá, em parceria com a coordenação do Plano
de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e à Diabetes
Melito do Ministério da Saúde e os serviços de controle e prevenção
de doenças não transmissíveis das Secretarias Estaduais e Municipais
de Saúde e o Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de
São Caetano do Sul (Celafisc/SP):

1. quantificar e analisar as atividades e ações desenvolvidas
nos níveis locais de estimulo à atividade física;

2. quantificar e analisar a incorporação do conhecimento da
população sobre os benefícios da prática de atividade física,  nas
cidades onde o Programa foi implantado.



A G I T A   B R A S I L28

EDITORA MS
Coordenação-Geral de Documentação e Informação/SAA/SE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SIA, Trecho 4, lotes 540/610 – CEP 71200-040
Telefone: (61) 233-2020  Fax: (61) 233-9558

E-mail: editora.ms@saude.gov.br
Brasília-DF, março de 2002

OS 0108/2002


	SUMÁRIO
	Por um estilo de vida saudável 
	A proposta do Agita Brasil
	A importância da atividade física para o indivíduo
	A importância da atividade física para o município
	Como está planejado o Agita Brasil
	Mensagens e grupos focais
	Construção de parcerias
	Como aderir ao Agita Brasil
	Mecanismos de cooperação
	Carta de Apoio (modelo)
	Portaria nº 1.893/GM, de 15 de outubro de 2001
	Anexo


