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O Programa Academia da Saúde foi lançado pelo Ministério da Saúde (MS) em 2011 
como estratégia de promoção da saúde e produção do cuidado para os municípios 
brasileiros. Seu objetivo é promover práticas corporais e atividade física, promoção 
da alimentação saudável, educação em saúde, entre outros, além de contribuir para 
produção do cuidado e de modos de vida saudáveis e sustentáveis da população.

A avaliação de políticas públicas e programas é função essencial da saúde pública, 
contribuindo para evitar o desperdício de recursos com a implementação de 
programas ineficazes . Assim, pensando em abordar as questões sobre 
integralidade e saúde foi produzido o projeto de pesquisa intitulado “As Práticas 
Corporais na Atenção Básica: análise da implementação do PAS no Estado no Rio 
Grande do Sul”. O objetivo da pesquisa é descrever e analisar os elementos que 
compõem o cenário atual do PAS, especialmente em relação a organização do 
serviço e oferta, no estado do Rio Grande do Sul.

Objetivo: 
Descrever os eixos que compõem os instrumentos 
de avaliação da  pesquisa citada anteriormente. 

Características dos Instrumentos de avaliação:
Para compor a pesquisa foi construído dois instrumentos 
de avaliação (profissional e usuário) baseados em visitas 
exploratórias ao campo. 

Para o instrumento de avaliação direcionado ao 
profissional (I1) foram construídos os seguintes eixos: 
identificação geral; identificação do polo; identificação do 
profissional; informações dos demais profissionais; 
atendimento do polo; acesso ao polo; informações dos 
usuários e perfil epidemiológico; planejamento das ações 
do polo; oferta e estrutura do polo. 

Para o instrumento de avaliação direcionado ao usuário 
(I2) foram construídos os seguintes eixos: identificação 
geral; identificação do polo; identificação do usuário; 
acesso ao polo; atendimento do polo; relação 
usuário/profissional; relação usuário/polo e oferta.

Os eixos da pesquisa propiciam a construção de dados que tornará possível identificar e relacionar os 
elementos e ideias referentes a gestão e sua relação com a rede de serviços de saúde,  compondo o 
cenário atual do PAS.
Vale ressaltar que o PAS ainda está em fase de implementação em vários municípios do Brasil e ainda não 
existem dados de pesquisa que possam demonstrar o cenário atual da implementação do Programa.

Perguntas dos instrumentos
(I1: 7.8, 7.19, 9.13; I2: 3.14, 7.7, 8.9)
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