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POLÍTICAS DE SAÚDE

Ambiente saudável e seguro

Estilo de vida saudável

Fatores de risco

Efeitos subclínicos

Doença

Doença com 
afastamento

Invalidez

Morte



FATORES DE 
RISCO E PROTEÇÃO

Reconhecimento

Avaliação

Verificação e
ação corretiva

Análise crítica

Melhoria 
contínua 

Controle

PROMOÇÃO DA SAÚDE
PDCA



ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA GESTÃO

• Políticas de Promoção da Saúde nas organizaçõões

 Missão - Visão - Valores

• Comprometimento da liderança

• Previsão orçamentária

• Perfil de morbimortalidade e fatores de risco

• Participação comunitária

 Formulação de demandas (população alvo)

 Avaliação e controle do processo



ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA GESTÃO

• Metas bem definidas (objetivo, valor e prazo)

• Indicadores (processo e resultados)

• Inclusão dos indicadores de saúde na governança

corporativa

• Visão de processos integrados

• Comunicação e divulgação eficientes



ESTRUTURA GERAL DO PROGRAMA DE 

PROMOÇÃO DA SAÚDE NO TRABALHO

• Informações sobre a empresa

• Dados epidemiológicos que justificam o PPS

– Faixa etária, gênero

– Prevalência dos fatores de risco

• Título do PPS

• Coordenador do programa



• META (exemplo)

– Objetivo: aumentar o índice de empregados 

fisicamente ativos;

– Valor: 70%; 

– Prazo: até 31/12/2012



• Sistema de informatizado corporativo

• Capacitação dos profissionais

• Plano de ações: 
Detalhamento/Cronograma/Investimentos/Recursos

• Atividades 

• Avaliação do programa

– Indicadores de processos. 

– Indicadores de resultados.

• Ações complementares

• Referências



PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE: ESTRUTURA

• Informações sobre a empresa

• Dados epidemiológicos que justificam o PPS

– Faixa etária, gênero, prevalência dos fatores de risco

• Título do PPS

• Coordenador do programa

• Metas e objetivos

• População alvo: Identificação/Captação

• Cobertura 

• Sistema de informatizado corporativo

• Capacitação dos profissionais

• Plano de ações: Detalhamento/Cronograma/Investimentos/Recursos

• Atividades 

• Avaliação do programa

– Indicadores de processos. 

– Indicadores de resultados.

• Ações complementares

• Referências



Ex.: INDICADORES DE PROCESSOS

• Número de consultas ao site no link relacionado ao PPS

(monitoramento mensal);

• Número de ligações ao SAC para buscar informações

sobre o PPS (mensal);

• Número de consultas ao “Disque pare de fumar “

(mensal);

• Índice de frequência às sessões de atividade física;



Ex.: INDICADORES DE RESULTADOS

• Percentual de beneficiários com escore de Framingham

baixo (< 10% de risco de eventos cardiovascular em 10

anos);

• Percentual de beneficiários com colesterol T < 200

mg/dL;

• Percentual de beneficiários fumantes (Índide de

tabagismo);

• Percentual de beneficiários fisicamente ativos (atividade

física ≥ 30 minutos e ≥ 5 vezes por semana);



Ex.: INDICADORES DE RESULTADOS

• Percentual de diabéticos com HbA1C ≤ 7,0%;

• Percentual de beneficiários diabéticos com colesterol

LDL < 100mg/dL;

• Percentual de beneficiários com hipertensão arterial

controlada (pressão arterial ≤ 130/85 mmHg);

• Outros.



Ex.: AÇÕES COMPLEMENTARES 

Comemoração de datas pontuais:

_ Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo: 10 de marco

_ Dia Mundial da Atividade Física: 6 de abril

_ Dia Mundial da Saúde: 7 de abril

_ Dia Mundial sem Tabaco: 31 de maio

_ Dia Nacional de Combate ao Fumo: 29 de agosto

_ Dia Mundial do Coração: ultimo domingo de setembro

_ Dia Mundial da Alimentação: 10 de outubro



Ex.: AÇÕES COMPLEMENTARES 

Ambientes 100% livres da fumaça do tabaco:

• Lei federal 9.294/96, que proíbe o fumo em

ambientes coletivos fechados;

• Art. 157 da CLT e a NR 9, que dispõe sobre

proteção a saúde do trabalhador;

• Art. 8o da Convenção-Quadro para o Controle do

Tabaco, ratificada pelo Congresso Nacional

(2005).



CRITÉRIOS DE ANÁLISE DO FORMULÁRIO DE 

CADASTRAMENTO DOS PPS CADASTRADOS NA ANS 

Pré-requisitos mínimos:

• A meta de cobertura informada pela operadora é de, no

mínimo, 20%?

• •A operadora possui estratégias de identificação da

população-alvo para o programa?

• A operadora possui estratégias de ingresso da

população-alvo no programa?



CRITÉRIOS DE ANÁLISE DO FORMULÁRIO DE 
CADASTRAMENTO DOS PPS CADASTRADOS NA ANS 

Pré-requisitos mínimos:

• A operadora possui sistema de informação estruturado,

utilizado para registro e acompanhamento dos

beneficiários inscritos no programa?

• O sistema de informação permite realizar o controle de

entrada e saída de inscritos?

• •A operadora informou o coordenador do programa?



CRITÉRIOS DE ANÁLISE DO FORMULÁRIO DE 

CADASTRAMENTO DOS PPS CADASTRADOS NA ANS

Detalhamento do Plano de Ação:

• A operadora descreveu a população para a qual se

destina o programa?

• A população descrita tem correlação com o tema e/ou

área de atenção do programa?



CRITÉRIOS DE ANÁLISE DO FORMULÁRIO DE 

CADASTRAMENTO DOS PPS CADASTRADOS NA ANS

Detalhamento do Plano de Ação:

• •A operadora apresentou parâmetros demográficos e/ou

epidemiológicos que justifiquem a realização do

programa de acordo com o tema ou área de atenção

selecionados?



CRITÉRIOS DE ANÁLISE DO FORMULÁRIO DE 

CADASTRAMENTO DOS PPS CADASTRADOS NA ANS

Detalhamento do Plano de Ação:

• •Os resultados esperados são alcançáveis por meio das

estratégias descritas?

• •O programa possui equipe multiprofissional, ou seja,

pelo menos três profissionais de saúde com formação

universitária?



EXERCÍCIO EM SALA

1. Dividir a turma em cinco grupos

2. Cada grupo deve fazer um PPST, escolhendo uma das

áreas de atuação:

– Saúde do Adulto

– Saúde da Mulher

– Saúde do Homem

– Saúde cardiovascular

– Saúde bucal

– Saúde mental


