DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE
DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – DRS XIV

PROJETO
QUALIFICAÇÂO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
DOS PROJETOS MUNICIPAIS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

Equipe responsável:
1. Centro Desenvolvimento e Qualificação para o SUS
2. Colegiados de Gestão Regional Mantiqueira, Mogiana e Rio Pardo

Contato: drs14-cdqsus@saude.sp.gov.br
(19) 3634-2850
(19) 3634-2834
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INTRODUÇÃO
A partir das definições constitucionais, da legislação que regulamenta o
SUS, das deliberações das conferências nacionais de saúde e do Plano
Nacional de Saúde (2004-2007) (BRASIL, 2004a), o Ministério da Saúde
propõe a Política Nacional de Promoção da Saúde num esforço para o
enfrentamento dos desafios de produção da saúde num cenário sóciohistórico
cada vez mais complexo e que exige a reflexão e qualificação contínua das
práticas sanitárias e do sistema de saúde.
Entende-se que a promoção da saúde apresenta-se como um mecanismo
de fortalecimento e implantação de uma política transversal, integrada e
intersetorial, que faça dialogar as diversas áreas do setor sanitário, os outros
setores do Governo, o setor privado e não governamental e a sociedade,
compondo redes de compromisso e coresponsabilidade quanto à qualidade de
vida da população em que todos sejam partícipes na proteção e no cuidado
com a vida (MS,2006).*
Entende-se também, que promoção de saúde é estratégia, ou seja, um
modo de pensar e de operar articulado às demais políticas e tecnologias
desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro, contribui na construção de ações
que possibilitam responder às necessidades sociais em saúde.
No SUS a estratégia de promoção da saúde é visualizada como uma
possibilidade de enfocar os aspectos que determinam o processo saúdedoença como: violência, desemprego, subemprego, falta de saneamento
básico, habitação inadequada e/ou
ausente, dificuldade de acesso à
educação, fome, urbanização desordenada, qualidade do ar e da água
ameaçada, deteriorada; e potencializar formas mais amplas de intervir em
saúde.

JUSTIFICATIVA:
Este Projeto estabelece a qualificação dos participantes, bem como,
procedimentos para realizar observações, coleta de dados, monitoramento e
avaliação do processo de execução dos projetos municipais beneficiados com
recursos financeiros para ações específicas da Política Nacional de Promoção
da Saúde de forma a gerar recomendações para aperfeiçoar a gestão e a
qualidade dos serviços de saúde.

*

TEXTO RETIRADO DO ANEXO I - PORTARIA No- 687, DE 30 DE MARÇO DE 2006 .
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OBJETIVO GERAL
Qualificar RH das esferas estadual e municipal e manter articulação com
municípios para apoio à implantação e monitoramento das ações de Promoção
da Saúde, bem como implementar mudança de hábitos, atitudes, valores
culturais na população e situações ambientais que interferem nas ocorrências
dos agravos à saúde.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Capacitar profissionais para atuarem na Política Nacional de Promoção à
Saúde visando o desenvolvimento de ações de acompanhamento e
avaliação das ações de promoção da saúde para instrumentalização de
processos de gestão.
2. Adotar o processo de avaliação como parte do planejamento e
implementação das iniciativas de Promoção da Saúde, garantindo
tecnologias adequadas.
3. Estabelecer instrumentos e indicadores para o acompanhamento e
avaliação do impacto da implantação/implementação desta Política.
4. Implementar as diretrizes de capacitação e educação permanente em
consonância com as realidades loco regionais.
5. Viabilizar linha de financiamento para Promoção da Saúde dentro da
política de educação permanente, bem como propor instrumento de
avaliação de desempenho, no âmbito estadual.
6. Divulgação sistemática dos resultados do processo avaliativo das ações
de Promoção da Saúde.
7. Produzir e apoiar a produção de materiais educativos e de suporte para o
desenvolvimento de ações de promoção da saúde;

METODOLOGIA
O processo de desenvolvimento deste projeto está pautado nas seguintes
metodologias:
• Planejamento participativo, consistindo no envolvimento de múltiplos
atores, implicando no estabelecimento de parcerias, com
responsabilidades compartilhadas;
• Criação de Grupo de Trabalho para monitorar o progresso das ações
estabelecidas nos projetos municipais;
• Elaboração de Plano de Trabalho constituído por instrumentos de coleta
e análise de informações com a finalidade de acompanhar
periodicamente a execução das ações do projeto;
• Realização de Oficinas, Seminários e Capacitações;
• Visitas em loco;
• Contrato de assessoria com a Equipe do Celafiscs, para os projetos de
atividade física.
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PÚBLICO ALVO
Profissionais da esfera estadual e municipal que compõem a região de abrangência do
DRS XVI de São João da Boa Vista, envolvidos com as sete ações específicas da
Política Nacional de Promoção da Saúde:
1. prática corporal/atividade física;
2. redução da morbidade por acidentes de trânsito;
3. prevenção da violência e estímulo à cultura da paz;
4. redução da morbidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras
drogas;
5. prevenção e controle do tabagismo;
6. alimentação saudável;
7. promoção do desenvolvimento sustentável

CRONOGRAMA DAS AÇÕES
Data
A
definir

Ações/Procedimentos
Oficinas sobre as sete ações
específicas da Política Nacional
de Promoção da Saúde

A
definir

Reuniões com Grupo de
Trabalho constituido por
representantes da esfera
estadual e municipal
Capacitação de Multiplicadores
com conteúdos voltado para a
promoção da saúde:
. alimentação saudável;
. práticas corporais;
. combate prevenção tabagismo,
. combate e prevenção de álcool
e drogas;
. combate violência e cultura da
paz;
.desenvolvimento sustentável

A
definir

A
definir

Visitas em loco

A
definir

Avaliação
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Objetivos
1.Apresentação
detalhada da PNPS;
2.Discussão dos
objetivos do
monitoramento e
instrumentos a
serem usados.
Elaboração do Plano
de Trabalho

Responsáveis
Grupo de
Trabalho
Convidados SES
e CVE

Fornecer insumos
técnicos para a
promoção e adesão
à PNPS

Grupo de
Trabalho/Servido
res DRS/GVE e
convidados

Coleta e análise de
informações sobre a
execução do Projeto
Tomar medidas de
ação para
manutenção do
Projeto

Grupo de
Trabalho

Grupo de
Trabalho

Grupo de
Trabalho e
Equipe Técnica
do CELAFISCS

RESULTADOS ESPERADOS:

1. Desenvolvimento de ações que objetivam a elaboração de
conhecimento sobre o processo de saúde-doença conhecendo as
necessidades das comunidades com as quais estarão interagindo,
interpretando-as e buscando soluções para melhorar a qualidade de vida
da população;

2. Compreensão da importância da construção de ações coletivas junto
com a comunidade na perspectiva da educação e promoção em saúde,
em detrimento às ações unicamente assistencialistas, para que haja o
desenvolvimento de estratégias adequadas às realidades vivenciadas;

3. Aproximação da população com a realidade da condição de saúde da
comunidade, sensibilizando-os sobre da importância das práticas em
programas de promoção de saúde.

4. Avaliação da eficácia dos programas de promoção da saúde,
objetivando a melhora do quadro de saúde-doença da população a
médio e longo prazo;
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RECURSOS

RECURSOS HUMANOS
Profissionais
Docente para
Capacitação
Equipe
Técnica
Celafiscs

Carga
horária

Valor
hora/aula

Valor
encargos

TOTAL

56 hs

R$80,00

R$ 12,00

R$ 5.376,00

24 hs

R$80,00

R$ 12,00

R$ 2.304,00

TOTAL

R$ 7.680,00
MATERIAL DE CONSUMO

Descrição

Unidade

Valor
Unitário

Total

Sulfite

10

R$10,00

R$ 100,00

Caneta

100

R$ 0,50

R$ 50,00

Cópias
diversas

3.500

R$ 0,20

R$ 700,00

25 CDs

25

R$ 1,00

R$ 25,00

Certificados

2

R$ 15,00

R$ 30,00

1

R$ 60,00

R$ 60,00

1

R$ 100,00

R$ 100,00

Sulfitão

1 bloco

R$ 28,00

R$ 28,00

Crachás

70

R$ 0,70

R$ 49,00

Pasta com
elástico

70

R$ 1,00

R$ 70,00

Cartucho
preto
Cartucho
colorido

TOTAL

R$ 1.212,00
DIVERSOS

Descrição

Unidade

Valor
Unitário

Total

Alimentação

70x10
encontros

R$ 6,00

R$ 4.200,00

Hospedagem

3

R$ 80,00

R$ 240,00

Transporte

10

R$ 120,00

R$ 1.200,00

TOTAL

R$ 5.640,00

TOTAL GERAL: R$ 14.532,00
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INSTRUMENTOS PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
a) Identificação do Projeto
PROJETO:
ANO:

MUNICÍPIO

NOME DO
PROJETO

OBJETIVO

COMISSÃO DE
AVALIAÇÃO*

* Membros da Comissão de Avaliação:
1. Representante
2. Representantes
3. Representante
Data:

b) Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros
METAS, AÇÕES (PROCEDIMENTOS), PERÍODO DE EXECUÇÃO, CUSTOS E TIPOS DE INDICADOR
Área de atuação:
Descrição da Meta:

Ações/Procedimentos a
serem desenvolvidos para
o alcance da Meta:

Período de Execução

De (mês)

Quantidade
Ações/Procedimentos

A (mês)

TOTAL FINANCEIRO DAS METAS:
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Tipo Indicador
Valor (R$)
A-Quantit.
B-Qualitativo

//////////////

INDICADORES
Os indicadores de processo e resultado serão construídos junto ao Grupo de
Trabalho e a Equipe do CELAFISCS.

São João da Boa Vista, 27 de agosto de 2010.
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