
 
Saúde

 
Promoção à 

ACADEMIA
DA CIDADE

CENTRO
DE SAÚDE

LIAN GONG

Escola



Elaboração

Coordenação

 
Saúde

 
Promoção à 

Belo Horizonte
2015

Projeto Gráfico
Produção Visual - Gerência de Comunicação Social
Secretaria Municipal de Saúde

Caroline Schilling Soares
Cristiano Maciel Moreira
Daniela Almeida Ochoa Cruz
Denise Dias Fernandes
Edilson Corrêa de Moura
Eliana Maria de Oliveira Sá
Estela de Cássia Pereira
Grace Abijaode Abras Guimarães
Ione Lima Magalhães
Janete dos Reis Coimbra

Lenice Harumi Ishitani
Lilian Cristina Ferreira de Paula
Luzia Toyoko Hanashiro
Paulo Cesar Machado Pereira
Priscila de Moura Franco
Renata Figueiredo Cotta
Rony Carlos Las Casas Rodrigues
Silvana Martins Munaier
Vânia Elizabeth Simões Duarte

Fabiano Geraldo Pimenta Júnior
Maria Luisa Fernandes Tostes
Tammy A. M. Claret Monteiro

CENTRO
DE SAÚDE

Escola



2

Apresentação

Este material é destinado aos servidores e usu-
ários do Sistema Único de Saúde de Belo Horizon-

te (SUS-BH) e tem como proposta contribuir para a 
construção individual e coletiva de uma prática de 
vida saudável, com ações de promoção e cuidados 

com a saúde. A Política Nacional de Promoção da 
Saúde (PNPS) propõe estratégias para se produzir saú-

de através da adoção da prática de atividade física regular, alimentação saudável, cul-
tura de paz e desenvolvimento sustentável. A PNPS preconiza também a cessação do 
tabagismo e do uso prejudicial de álcool e outras drogas. Nesse sentido, desde 2014, a 
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA/SUS-BH) está implantando as 
Unidades Promotoras de Saúde, para planejar, monitorar e avaliar as ações de saúde 
nos territórios, com o estímulo à adesão dos usuários e servidores e participação da 
Comissão Local de Saúde.

Você sabe o que é promoção da saúde?
Promoção da saúde é “o conjunto de estratégias e 

formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
se caracterizam pela articulação e cooperação intra e intersetorial 

e pela formação de redes integrais, com ampla participação e con-
trole social” (BRASIL, 2014). Por trás deste conceito há um princípio de 

que a saúde é determinada por muitos fatores e que para promover e 
produzir saúde antes que as doenças apareçam é preciso mobilizar e 
envolver vários setores da sociedade, governos e suas políticas públi-
cas, setores privados, até as pessoas nas comunidades e famílias em que 
vivem. A Carta de Ottawa (Canadá 1986) afirma que para se avançar na 
promoção da saúde é preciso elaborar e implementar políticas públi-
cas saudáveis, criar ambientes favoráveis à saúde, reforçar a participação 
popular, desenvolver habilidades pessoais de autocuidado e reorientar 
os serviços de saúde. A partir desse entendimento, a SMSA-BH convida 
a todos, servidores e usuários do SUS-BH, para a reflexão sobre a forma 
como cada um está cuidando da própria saúde.

LIAN GONG
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Dados Epidemiológicos

As doenças crônicas não transmissíveis (cardiovascula-
res, neoplasias, diabetes, e respiratórias crônicas) tornaram-
-se as principais causas de adoecimento e morte no Brasil e 
em Belo Horizonte. Representam aproximadamente 70% de 
óbitos de adultos entre 30-69 anos.

70,60% 

19,70% 

9,80% 
Doenças crônicas não
transmissíveis

Maternas, infantis e
transmissíveis

Causas externas
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transmissíveis

Causas externas

Gráfico 1 - Mortalidade Proporcional por Causas de morte em adultos de 30-69 anos. Belo Horizonte, 2013.

Fonte: SIM-MS (dados sujeitos a alteração).

A inatividade física, o comportamento sedentário, a alimentação não saudável, 
o uso do tabaco e o consumo prejudicial do álcool são apontados como fatores de 
risco para o desenvolvimento dessas doenças. Esses fatores de risco representam o 
grande desafio para a Promoção da Saúde na SMSA/SUS-BH!

O inquérito realizado por telefone (VIGITEL, 2013) mostrou que o excesso de peso 
está presente em quase metade da população e, juntamente com a obesidade e 
diabetes, vêm aumentando continuamente em Belo Horizonte, o que pode estar 
associado ao baixo consumo de frutas e hortaliças.

Em Pesquisa realizada em escolas públicas e privadas (PeNSE,2012) observou-se 
que aproximadamente 1/3 (33,2%) dos adolescentes consomem refrigerantes regu-
larmente e quase metade (46,1%) consome guloseimas como balas, confeitos, doces, 
chocolates, sorvetes e outros.  Observou-se também que pelo menos um em cada 
cinco adolescentes do 9º ano do ensino fundamental já experimentou cigarro.
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Fatores de Risco e Proteção

Os fatores de risco podem ser traduzidos como situações que aumentam a chan-
ce de ocorrência de uma doença ou agravo à saúde. Já os fatores de proteção são 
aqueles que dão condições ao indivíduo  de se proteger contra determinada doença.

Alguns fatores de proteção:

Atividade 
Física

Qualidade
do Sono

Peso 
Saudável

Participação 
Social

Alimentação 
Balanceada

Aleitamento
Materno

Ambiente 
Saudável

Cultura 
de Paz

Lazer

Felicidade

Salutogênese*

Parto 
Normal

Família

* Salutogênese é a capacidade ou habilidade do ser humano administrar um conjunto 
de atitudes para lidar com as tensões e agressões que alteram sua vitalidade.
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Ambiente 
Degradado

Hábitos 
Alimentares 
Inadequados

Comportamento 
Sedentário

Uso 
Prejudicial de 

Álcool e Outras 
Drogas

Obesidade Tabagismo

Inatividade 
Física

Doenças e 
Agravos Não 

Transmissíveis

Alguns fatores de risco:

Você vê facilidades para adoção de um estilo de vida saudável? Que tal refletir 
sobre as possibilidades existentes para exercer com mais autonomia o autocuidado? 
Como você pode contribuir para a Promoção da Saúde na vida da sua família e da 
comunidade?

Procure o seu centro de saúde!
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Guia Alimentar

O “Guia Alimentar para a População Brasileira”, publicado em 2014 pelo Ministério 
da Saúde, apresenta recomendações para a população e orienta os 10 passos para 
uma alimentação adequada e saudável.  Você pode procurar a Equipe de Saúde da 
Família para participar das atividades coletivas de alimentação.

DEZ PASSOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL
1. Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação;
2. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e 

cozinhar alimentos e criar preparações culinárias;
3. Limitar o consumo de alimentos processados;
4. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados;
5. Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e, sempre que 

possível, em companhia;
6. Fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura ou mi-

nimamente processados;
7. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias;
8. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece;
9. Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora;
10. Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação 
      veiculadas em propagandas comerciais.

Conceitos

Obtidos diretamente de plantas ou animais e não sofrem qualquer alteração após 
deixar a natureza. Ex: legumes, verduras, frutas, raízes, tubérculos e ovos.

Alimentos in natura que sofreram alterações mínimas na indústria, como moa-
gem, secagem, pasteurização etc. Ex: arroz, milho, feijão, frutas secas e sucos de 
frutas, farinhas, macarrão, carnes, leite e iogurte, chá, café e água.

Alimentos in natura

Alimentos minimamente processados
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São fabricados pela indústria com adição de sal, óleo, açúcar ou vinagre a alimen-
tos in natura. Ex: legumes em solução de sal ou vinagre, extrato de tomate, frutas 
em calda e/ou cristalizadas, carne seca e toucinho, alimentos enlatados, queijos e 
pães. Limitar o consumo!

São formulações industriais criadas a partir de várias substâncias derivadas de ali-
mentos ou sintetizadas em laboratório. Ex: biscoitos, sorvetes, balas, cereais açuca-
rados, bolos, barras de cereal, sopas, macarrão e temperos instantâneos, molhos, 
salgadinhos de pacote, refrescos, refrigerantes, iogurtes adoçados e aromatizados, 
massas, pizzas, hambúrgueres e empanados tipo nuggets, salsicha e outros embu-
tidos, produtos panificados cujos ingredientes incluem gordura vegetal hidroge-
nada e aditivos. Evitar o consumo!

Alimentos processados

Alimentos ultraprocessados

Atividade Física 

DEZ DICAS PARA SE MANTER ATIVO FISICAMENTE

1. Escolha as atividades que você gosta. Um conjunto de atividades diferentes 
conta como exercício: dança, caminhada, jardinagem, basquete. Escolha o 
que faz com que você se movimente;

2. Caminhe nas suas atividades normais pelo menos 7.000 passos por dia;
3. Divida suas atividades em partes: dez minutos de manhã, à tarde e à noite 

podem resultar no mesmo benefício que o treino de 30 minutos consecutivos;
4. Exercite-se com um amigo. Encontrar um parceiro de treino pode ajudá-lo a 

manter-se ativo e motivado;
5. Sempre que possível almoce fora do seu local de trabalho. Caminhar faz bem à saúde;
6. Estacione o carro bem longe, seja na rua, seja no estacionamento, e caminhe 

até o trabalho;
7. Desça do ônibus alguns pontos antes e caminhe até o seu destino;
8. Dê preferência para andar de bicicleta ou a pé até o trabalho;
9. Utilize a pausa do “cafezinho” para alongar ou caminhar;
10. Faça caminhada com a família ou, com os amigos, ou passeie com o cachorro.

ACADEMIA
DA CIDADE



8

Benefícios ao
Parar de Fumar

Se você fuma, poderá participar e se beneficiar das atividades de Controle do 
Tabagismo no Centro de Saúde. Observe os benefícios à saúde ao parar de fumar.

•	Após 2 horas: não há mais nicotina no sangue;
•	Após 6 horas: a frequência cardíaca e a pressão arterial diminuem;
•	Após 2 dias: há melhora do olfato e do paladar;
•	Após alguns dias: os brônquios começam a funcionar melhor e a limpar 

os resíduos deixados pelo fumo nas vias respiratórias;
•	Após 2 meses: há melhora do condicionamento físico;
•	Após 1 ano: os riscos de infarto do miocárdio e morte por ataque cardía-

co diminuem pela metade e, após 5 anos, vão se tornando iguais aos das 
pessoas que nunca fumaram;

•	Após 15 anos ou mais: o risco de câncer do pulmão diminui muito, po-
dendo igualar-se ao risco dos não fumantes.

Fumar dentro de casa ou em outros ambientes fechados 
prejudica sua saúde e a de todos em sua volta.
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Cultura de Paz

Participação Popular 

Sabemos que a paz é um processo que 
exige atuação permanente. Cabe à humani-
dade esforçar, promover e administrar a paz. 
Organizações internacionais como a UNESCO 
(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e a OPAS 
(Organização Panamericana de Saúde) incentivam movimentos e outras organiza-
ções que se empenhem em prevenir situações que possam ameaçar a paz e a segu-
rança. A conscientização, a educação e a prevenção são mecanismos que têm sido 
utilizados na resolução não violenta de conflitos. Em casa, no trabalho, no lazer, em 
qualquer lugar, seja você também um defensor da paz! No convívio entre homens, 
mulheres, idosos, crianças, e também junto aos animais e ambiente, rejeite a violên-
cia! Seja generoso, ouça bem para compreender melhor, redescubra a solidariedade 
e ajude a preservar o nosso planeta!

Muitos dos avanços alcançados na saúde são frutos da participação popular, que 
é um dos princípios do SUS, está na Constituição Federal e é decisivo para a defesa 
da política pública de saúde e o seu contínuo aprimoramento. O SUS-BH oferece a 
oportunidade de exercitar essa participação, por meio das comissões locais de saúde 
em todos os centros de saúde, que dão sustentação aos Conselhos Distritais e ao 
Conselho Municipal de Saúde. Também são realizadas as Conferências de Saúde que 
deliberam as principais bandeiras de luta e as bases fundamentais para o Plano Mu-
nicipal de Saúde. Mais organizados somos mais fortes! Seja um cidadão participativo! 
Participe das reuniões da sua Comissão Local de Saúde!

LIAN GONG
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Procure o seu 
Centro de Saúde

Nos Centros de Saúde são desenvolvidas ações individuais e coletivas nos diversos 
ciclos de vida (gestantes, crianças, adolescentes, adultos e idosos) que contribuem 
para a redução das condições de risco e a proteção contra as doenças crônicas não 
transmissíveis e agravos à saúde. Essas ações são realizadas nos diversos grupos de 
educação em saúde, ofertados pelas Equipes de Saúde Família e Núcleos de Apoio 
à Saúde da Família, Saúde Sexual e Reprodutiva, Saúde do Trabalhador, as Práticas 
Integrativas e Complementares (Homeopatia, Acupuntura e Medicina Antroposófi-
ca e Terapia Comunitária Integrativa), Programa Saúde na Escola, Sorriso de Criança, 
Igualdade Racial, Bolsa Família, Família Cidadã, dentre outras.

Para promover um estilo de vida saudável para usuários e servidores, a SMSA BH 
disponibiliza para você, sua família e sua comunidade, vários outros serviços:

•	Academias da Cidade: espaços públicos para a prática orientada dos 
exercícios físicos de forma regular, visando a prevenção de doenças, pro-
moção de saúde e uma melhor qualidade de vida;

•	Lian Gong em 18 terapias: ginástica terapêutica, baseada na Medicina 
Tradicional Chinesa, para prevenir e tratar dores no corpo, além de melho-
rar a qualidade do sono e trabalhar a mente e as emoções;

•	Controle do Tabagismo: aconselhamento aos fumantes, com a proposta 
de cessação do tabagismo através de Abordagem Breve ou Intensiva, em 
grupo ou de forma individual, com ou sem o apoio de medicamentos.

A SMSA BH conta ainda com a estratégia do “MobilizaSUS”, um grupo de mobi-
lização social que faz uma abordagem lúdica da promoção da saúde dirigida aos 
cidadãos, em diversos pontos da cidade. 

CENTRO
DE SAÚDE
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Servidores do SUS que incorporam ações de promoção da saúde ganham em 
qualidade de vida e trabalho. A experiência do autocuidado agrega valor na abor-
dagem e incentivo à autonomia e empoderamento dos usuários. Conhecimentos 
técnicos e metodológicos são imprescindíveis, mas a experiência pessoal do servidor 
enriquece e contribui no processo de sensibilização do usuário para a importância 
de uma prática de vida saudável. 

Dicas de autocuidado para servidores e usuários:
•	Mantenha-se	ativo;
•	Cuide	da	sua	alimentação;
•	Mantenha-se	hidratado:	beba	bastante	água;
•	Evite	o	cigarro,	álcool	e	outras	drogas;
•	Cuide	do	corpo	e	da	mente.	Dedique-se	ao	seu	bem	estar	e	à	sua	espiritu-

alidade;
•	Participe	das	atividades	de	sua	comunidade	e	trabalho:	sindicatos,	asso-

ciações, conselhos, Comissão Local de Saúde;
•	Não	desperdice	água	e	diminua	o	consumo	de	energia	elétrica;
•	Separe	o	lixo	da	sua	casa.	Colabore	com	a	reutilização/reciclagem;
•	Promova	a	cultura	de	paz	e	evite	todas	as	formas	de	violência;
•	Pratique	gentileza.

Mexa-se!
Um ocidental em visita à China ficou surpreso de ver a quantidade de idosos sau-

dáveis e, curioso a respeito da milenar medicina chinesa, indagou a um experiente 
médico qual o segredo para se viver mais e melhor. Ouviu do mesmo a sábia respos-
ta: “É muito simples: comer a metade, andar o dobro e rir o triplo”.

O Servidor do SUS-BH 
pode dar o melhor 

exemplo!
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