
                
  

NOTA TÉCNICA                                                           22 | 2012 
 

 

                                                                                                               Brasília, 24 de julho de 2012 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE OU PROJETOS 
SIMILARES DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

Repasse de recursos financeiros do Piso Variável de Vigilância e Promoção da 

Saúde para apoio técnico, monitoramento e continuidade das ações de promoção da 

saúde no âmbito do Programa Academia da Saúde. 
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INCENTIVO PARA APOIO TÉCNICO, MONITORAMENTO E CONTINUIDADE DAS 

AÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE 
 

1. Introdução / antecedentes: 

  

De 2005 a 2010 foi pactuado o repasse de incentivos financeiros pelo 

Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde a Estados e Municípios que 

apresentaram projetos de promoção da saúde e foram selecionados em Editais e/ou 

mediante Portarias. Os recursos foram destinados a fomentar ações locais 

relacionadas às sete áreas prioritárias da Política Nacional de Promoção da Saúde, 

a saber: 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. 

Em cinco anos, foram repassados aproximadamente R$ 210 milhões de reais 

para 1465 municípios e os 26 Estados e o Distrito Federal, que passaram a formar 

um grupo de entes federados com projetos de promoção da saúde em 

desenvolvimento no SUS. 

Em 2011, com o advento do Programa Academia da Saúde como ação 

prioritária e efetiva de promoção da saúde no âmbito das práticas corporais/atividade 

física, a Secretaria de Vigilância em Saúde priorizou o eixo da atividade física como 

uma das ações a serem fortalecidas no SUS. 

 

1.1 Programa Academia da Saúde e o seu financiamento 

O Programa Academia da Saúde foi instituído no âmbito do Sistema Único de 

Saúde por meio da Portaria GM/MS 719, de 07 de abril de 2011, com o objetivo de 

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 de lazer e modos de vida saudáveis. 
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Em junho de 2011, foram pactuadas e publicadas as Portarias 1401 e 1402 

(ambas de 15 de junho de 2011), com vistas ao repasse de recursos financeiros 

respectivamente para a construção dos polos do Programa e custeio dos polos a 

serem implantados e de projetos similares já existentes.   

Os recursos para construção de polos (Portaria nº. 1.401/2011), provenientes 

do orçamento da Secretaria de Atenção à Saúde – SAS foram solicitados por meio 

de cadastramento realizado até 31 de julho/2011, para 7.506 polos, dos quais 6.509 

foram finalizados e disponibilizados para análise, correspondendo a 3.615 

municípios.  

Como havia previsão orçamentária para a construção de somente 2.000 

polos, o Ministério da Saúde estabeleceu critérios de priorização para a seleção dos 

municípios da primeira etapa. Cabe registrar que os critérios de seleção foram 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde, sem qualquer processo de pactuação ou 

discussão tripartite. 

Os critérios adotados foram porte populacional, condição de vulnerabilidade 

social (população em situação de extrema pobreza) e proporção de propostas 

cadastradas por Unidade Federativa. 

Foram constituídos três grupos de Municípios e o Distrito Federal: 

Grupo 1: 

• Municípios com população acima de 70 mil habitantes localizados nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste; 

• Municípios com população acima de 100 mil habitantes localizados nas 

regiões Sul e Sudeste; e 

• Municípios das Regiões Metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, 

Salvador Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Campinas, Baixada Santista, 

Curitiba e Porto Alegre e da Região Integrada do Entorno do Distrito Federal - 

RIDE/DF. 

 Grupo 2: 

• Municípios com população entre 50 e 70 mil habitantes localizados nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste; e 

• Municípios com população entre 50 e 100 mil habitantes localizados 

nas regiões Sul e Sudeste. 
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Grupo 3: 

• Municípios com população inferior a 50 mil habitantes, com 

combinação da condição de vulnerabilidade social, a partir da distribuição de 

população em situação de extrema pobreza. 

 

Os grupos receberam como limite superior os seguintes quantitativos de 

polos, à exceção daqueles que cadastraram número inferior a este limite: 

Grupo 1: 

• Municípios com população acima de 1 milhão de habitantes: 5 polos 

para cada Município ou o Distrito Federal 

• Municípios com população entre 1 milhão e 500 mil habitantes: 3 polos 

para cada Município 

• Municípios com população entre 500 mil e 100 mil habitantes: 2 polos 

para cada Município 

• Municípios com população inferior a 100 mil habitantes e integrantes 

da região metropolitana: 1 polo para cada Município 

Grupos 2 e 3: 

•  1 polo para cada Município. 

 

1.2 Incentivo para custeio do Programa Academia da Saúde 

Os recursos financeiros para custeio das ações do Programa (portaria 1402 

/2011) foram viabilizados por meio de parceria da SES e SVS, sendo estabelecido o 

seguinte fluxo:  
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A Portaria nº. 1.402 / 2011 também definiu que seriam repassados recursos 

para municípios com projetos similares aos que foram selecionados para a 

construção dos polos, seguindo a mesma lógica e valores acima apresentados. O 

repasse iniciou em 2011.   

Para este fim, após negociação tripartite, foram estabelecidos critérios de 

similaridade dos projetos com o Programa Academia da Saúde, publicados em 

manual na página do Programa Academia da Saúde 

(www.saude.gov.br/academiadasaude). 

Foram, assim, estabelecidos os seguintes critérios (a serem considerados 

conjuntamente), para analisar a similaridade dos projetos já existentes com as 

diretrizes do Programa Academia da Saúde: 

• Iniciativa preexistente à publicação da Portaria GM/ MS nº 719, de 07 

de abril de 2011;  

Município	  com	  NASF Município	  sem	  NASF 

R$	  3.000,00	  (três	  mil	  reais)	   
Repasse	  mensal,	  por	  polo. 

R$	  36.000,00	  (trinta	  e	  seis	  mil	  reais) 
Repasse	  anual,	  por	  município. 

Incentivo:	  Piso	  Variável	  da	  Atenção	  Básica	  
(PAB	  Variável) 

Incentivo:	  Piso	  Variável	  de	  Vigilância	  e	  
Promoção	  da	  Saúde	  (PVVPS) 

Município	  com	  NASF 

Caso	  o	  Município	  
passe	  a	  ter	  NASF 

Novo	  cadastro	  
para	  custeio 
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• Iniciativa que contemple as atividades previstas nos incisos1 I, II, V, VII, 

VIII e IX do art. 6º da Portaria GM/ MS nº 719/2011 e o Inciso 6º do Artigo 8º da 

Portaria GM/ MS nº 1.402/2011; e  

• Iniciativa que desenvolva atividades em espaço(s) de livre acesso à 

população, especialmente construído(s), reformado(s) ou ampliado(s) para tal fim e 

articulado(s) com a UBS do território.  

Ficou também definido que os recursos da Secretaria de Vigilância em Saúde 

do Ministério da Saúde priorizariam os Municípios que fazem parte da Rede 

Nacional de Promoção da Saúde (conforme Portaria nº 79, de 23 de setembro de 

2008; Portaria nº 139, de 11 de agosto de 2009 e Portaria nº 184, de 24 de junho de 

2010). 

Do universo de 549 propostas, foram aprovados 155 municípios (28%) com 

projetos similares ao Academia da Saúde. Desses, 59 não possuem NASF, ficando 

a cargo da SVS o repasse de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) anuais, 

independente do número de polos aprovados para custeio. 

 

2. A proposta de incentivo para apoio técnico, monitoramento e continuidade 
das ações do Programa Academia da Saúde 

A presente Portaria prevê o repasse de recursos financeiros do Piso Variável 

de Vigilância e Promoção da Saúde, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, para 

o apoio técnico, monitoramento e continuidade das ações de promoção da saúde no 

âmbito do Programa Academia da Saúde. O repasse financeiro será no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) para os Estados e o Distrito Federal e de R$ 36.000,00 

(trinta e seis mil reais) para cada Município. 

Objetiva fomentar as seguintes ações: 

- No âmbito dos Estados: desenvolvimento de apoio técnico, monitoramento e 

fortalecimento das ações referentes à promoção da saúde no Programa Academia 

da Saúde. Os Estados listados no Anexo I da Portaria deverão desenvolver as ações 
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previstas mediante elaboração de proposta de ação, a ser solicitado posteriormente 

pela Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, para 

acompanhamento. 

- No âmbito dos Municípios (serão elegíveis ao recurso os municípios da Rede 

de Promoção da Saúde contemplados com incentivos para construção de polos do 

Programa Academia da Saúde, bem como os municípios com programas similares 

ao Programa Academia da Saúde – conforme a Portaria nº 719, de 7 de abril de 

2011): continuação das atividades do Programa Academia da Saúde e dos 

programas similares ao Programa Academia da Saúde; e mobilização da população 

no mês de abril, referenciando ao Dia Mundial da Saúde. 

Os Municípios contemplados nos anexos II e III da Portaria, e que são definidos 

pela FIFA como cidade-sede dos jogos da Copa do Mundo de 2014, além das 

atividades previstas deverão incluir em seu planejamento, ações de promoção da 

saúde com a população no contexto da Copa do Mundo de Futebol. 

3. Considerações finais: 

 

A realização do Programa Academia da Saúde que promove práticas 

corporais e atividades físicas é uma intervenção importante de promoção da saúde. 

É um avanço ter programas desta natureza sendo estimulados e financiados no 

âmbito do Sistema único de Saúde.  

Cabe destacar, ainda, a importância do repasse de recursos às SES, de 

parcela única no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o desenvolvimento 

de ações de apoio técnico e monitoramento dos projetos de promoção de práticas 

corporais/atividade física desenvolvidos pelos municípios, o que já ocorre desde 

2011. 

Com base no exposto, consideramos que a presente minuta de Portaria está 

em condições de ser submetida à pactuação na Comissão Intergestores Tripartite. 

 
 


