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Práticas Saudáveis na Saúde

 A relação saúde meio-ambiente e a área de Saúde
Ambiental

 As definições adotadas pela Organização Mundial da
Saúde para a Saúde Ambiental destacam a
preocupação com estudos para verificar as possíveis
relações entre os fatores ambientais e a saúde,
quanto com a prática de propor formas de eliminar
esses fatores de risco à saúde.

 surge a necessidade de incorporação dos conceitos de
desenvolvimento sustentável, vida saudável e
propostas de promoção da saúde.
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“através da história humana, os principais problemas de

saúde enfrentados pelos homens têm tido relação com a

vida em comunidade, por exemplo, o controle de doenças

transmissíveis, o controle e a melhoria do ambiente físico

(saneamento), a provisão de água e alimentos em boa

qualidade e em quantidade, a provisão de cuidados

médicos, e o atendimento dos incapacitados e destituídos.

A ênfase relativa colocada em cada um desses problemas

tem variado de tempo a outro, mas eles estão todos inter-

relacionados, e deles se originou a saúde pública como a

conhecemos hoje”

(Rosen, 1958).
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“Saúde Ambiental é o campo de atuação da saúde pública

que se ocupa das formas de vida, das substâncias e das

condições em torno do ser humano, que podem exercer

alguma influência sobre a sua saúde e o seu bem-estar”

(Brasil-MS, 1999).

“Saúde ambiental são todos aqueles aspectos da

saúde humana, incluindo a qualidade de vida, que estão

determinados por fatores físicos, químicos, biológicos,

sociais e psicológicos no meio ambiente.

Também se refere à teoria e prática de valorar, corrigir,

controlar e evitar aqueles fatores do meio ambiente

que, potencialmente, possam prejudicar a saúde de

gerações atuais e futuras” (OMS, 1993)



 Programa Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares – PNPIC

 Alimentação saudável – Política Nacional de Alimentação 
e Nutrição – PNAN
 Rede de Alimentação de Nutrição do SUS – Rede Nutri

 Programa Saúde na Escola – PSE: ações de prevenção e 
controle da obesidade infantil

 Academia da Saúde

 Combate ao tabagismo e uso abusivo de álcool e outras 
drogas

 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF
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 Programa Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares – PNPIC

 Portaria GM/MS 971, de 3 de maio de 2006

 Tratamentos que utilizam recursos terapêuticos 
baseados em conhecimentos tradicionais, voltados 
para prevenir doenças

 9.350 Estabelecimentos de Saúde

 3.173 municípios (88% oferecidos na Atenção Básica)

 1,4 milhão de atendimentos individuais em práticas 
integrativas e complementares
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 Procedimentos – PNPIC (29)
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• Ayurveda • Shantala
• Homeopatia • Terapia comunitária integrativa
• Medicina tradicional chinesa • Termalismo social/crenoterapia
• Medicina antroposófica • Terapia de florais
• Plantas medicinais/fitoterapia • Yoga
• Arteterapia • Apiterapia
• Biodança • Aromaterapia
• dança circular • Bioenergética
• Meditação • Constelação familiar
• Musicoterapia • Cromoterapia 
• Naturopatia • Geoterapia
• Osteopatia • Hipnoterapia
• Quiropraxia • Imposição de mãos
• Reflexoterapia • Ozonioterapia
• Reiki



 Política Nacional de Alimentação e Nutrição – PNAN
 Organização da Atenção Nutricional

 Promoção da Alimentação Adequada e Saudável

 Vigilância Alimentar e Nutricional

 Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição

 Controle Social

 Qualificação da Força de Trabalho

 Pesquisa, Inovação e Conhecimento em Alimentação e Nutrição

 Controle e Regulação de Alimentos

 Cooperação e Articulação para Segurança Alimentar e Nutricional

Alimentação Saudável 



 Equipamento da Atenção Básica em Saúde, com estrutura 
física (polos) implantadas nas comunidades

 Acesso livre a toda a população

 Configura-se como ponto da Rede de Atenção

 Desenvolve ações de promoção da saúde, de modos de vida 
saudáveis e de prevenção de agravos e doenças crônicas 
não transmissíveis, complementando o cuidado individual e 
coletivo na Atenção Básica

 Possui profissionais qualificados, que devem atuar com os 
demais profissionais das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), Estratégia Saúde da Família (ESF), Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NSAF)

Academia da Saúde 



 8 Eixos orientadores

 Práticas corporais e atividades físicas 

 Produção do cuidado e de modo de vida saudáveis 

 Promoção da alimentação saudável 

 Práticas integrativas e complementares 

 Práticas artísticas e culturais 

 Educação em saúde 

 Planejamento e gestão 

 Mobilização da comunidade
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 Presente em 2.678 municípios brasileiros

 Total de 3.821 polos habilitados (48%) dos municípios 
brasileiros estão habilitados com o Programa 
Academia da Saúde

 77% dos municípios contemplados possuem menos de 
30 mil habitantes

 262 Academias da Saúde em Pernambuco

Academia da Saúde 



 16ª Mostra Brasil aqui tem SUS

 500 trabalhos apresentados

 Pernambuco:15
 8 premiações – 1 COSEMS-PE e 7 municípios:

 SAÚDE ATIVA: EMPODERAMENTO DO IDOSO AO AUTO CUIDADO PARA 
PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM 
ALIANÇA- PE

 COLEGIADO DE GESTÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: UMA 
FERRAMENTA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM 
ARCOVERDE - PE

 RELATO DE EXPERIÊNCIA: PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 
NO GRUPO DE TABAGISMO NUMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM 
GARANHUNS - PE

XXXV Congresso Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde - CONASEMS



 16 Mostra Brasil aqui tem SUS
 premiações

 TABULEIRO EDUCATIVO DO FISCAL MIRIM: INSTRUMENTO DE 
SENSIBILIZAÇÃO DO CAMPO DE ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
MUNICIPAL – CUPIRA - PE

 GRUPO TÉCNICO SOBRE A SÍFILIS: AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O 
ENFRENTAMENTO À SÍFILIS EM RECIFE- PE

 A IMPLANTAÇÃO DO APLICATIVO " VICONSUS " PARA O 
ACOMPANHAMENTO DOS AGENDAMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES 
NO MUNICÍPIO DE CARUARU- PE 

 SAÚDE MENTAL E ECONOMIA: UMA ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO DO 
CUIDADO E EMPODERAMENTO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE

RIACHO DAS ALMAS - PE

XXXV Congresso Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde - CONASEMS



XXXV Congresso Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde - CONASEMS



 2019: Investimento do MS de R$233,7 milhões:

 1.430 novas Equipes de Saúde da Família

 1.472 novas Equipes de Saúde Bucal

 6.287 novos Agentes Comunitários de Saúde

 565 novos Laboratórios de Próteses Dentárias

 140 novos Polos de Academias da Saúde

 50 novos Centros Especializados em Odontologia

 27 novas Equipes de Saúde Prisional

 10 novas Equipes de Consultórios na Rua

 6 novas Unidades Odontológicas Móveis

XXXV Congresso Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde - CONASEMS
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