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RESUMO 
 
 
 
O processo de envelhecimento populacional tem se tornado tema de destaque 

em todo o Brasil. O mesmo acontece com a população da cidade de 

Contagem, considerada atualmente o terceiro município mais populoso do 

estado de Minas Gerais. O crescimento acelerado da população idosa tem 

causado alterações significativas na sociedade. Este fato tem trazido à tona a 

necessidade de investir em políticas públicas voltadas para o enfrentamento 

das questões que permeiam o cotidiano da pessoa idosa, incluindo as pessoas 

com deficiências. Pessoas com 60 anos ou mais são detentoras de direitos 

garantidos por legislações vigentes como a Constituição da República 

Federativa do Brasil e o Estatuto do Idoso. O Estado enquanto um dos 

responsáveis por assegurar que este segmento populacional tenha acesso aos 

seus direitos, deve através de políticas públicas, propiciar o desenvolvimento 

de ações que promovam a saúde e qualidade de vida dos idosos. Desta forma, 

o presente estudo, objetiva analisar se o Programa Vida Saudável no município 

de Contagem tem atingido, enquanto política pública, o objetivo de promover a 

saúde e o envelhecimento saudável por meio da democratização do lazer, da 

cultura e do esporte recreativo para pessoas com 60 anos ou mais, incluindo 

deficientes. Para isto, foram avaliados resultados de um questionário com 

questões que abrangem informações a respeito da saúde dessas pessoas, que 

foi respondido por 359 indivíduos beneficiados pelo programa, participantes de 

diferentes núcleos do vida saudável em Contagem, no período compreendido 

entre os anos de 2016 a 2018. Os dados obtidos através do questionário 

possibilitaram identificar parcialmente o impacto causado pelas ações 

realizadas no programa na vida dos participantes, bem como possíveis 

reduções de investimentos públicos na saúde dos idosos. 

 

 

Palavras Chaves: Idosos, programa vida saudável, Contagem, direitos, política 

pública, saúde. 

 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

The process of population aging has become a prominent theme throughout 

Brazil. The same happens with the population of the city of Contagem, currently 

considered the third most populous municipality in the state of Minas Gerais. 

The rapid growth of the elderly population has caused significant changes in 

society. This fact has brought to light the need to invest in public policies aimed 

at addressing the issues that permeate the daily life of the elderly, including 

people with disabilities. Persons 60 years of age and older are entitled to rights 

guaranteed by current legislation such as the Constitution of the Federative 

Republic of Brazil and the Elderly Statute. The State, as one of those 

responsible for ensuring that this population segment has access to its rights, 

must through public policies, promote the development of actions that promote 

the health and quality of life of the elderly. Thus, the present study aims to 

analyze whether the Healthy Living Program in the city of Contagem has 

achieved, as a public policy, the objective of promoting health and healthy aging 

through the democratization of leisure, culture and recreational sports for 

people 60 years and over, including disabled. To this end, we evaluated the 

results of a questionnaire with questions that included information about the 

health of these people, which was answered by 359 individuals benefited by the 

program, participants from different nuclei if healthy living in Contagem, from 

2016 to 2018.The data obtained through the questionnaire made it possible to 

partially identify the impact caused by the actions performed in the program on 

the participants’ lives, as well as possible reductions in public investments in the 

health of the elderly. 

 

 

Keywords: Elderly, healthy living program, Contagem Municipality, rights, 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta monografia objetiva analisar se o Programa Vida Saudável (PVS) 

alcançou o proposto de promover a saúde e o envelhecimento saudável por 

meio da democratização do lazer, da cultura e do esporte recreativo, no 

município de Contagem. Para tornar-se possível a realização deste texto, 

estabeleceu-se como objetivos específicos: a) compreender a questão do 

envelhecimento em Contagem; b) conhecer o programa vida saudável; c) 

identificar a relevância do programa vida saudável para os idosos beneficiados 

e d) contribuir com formulação de futuras ações para o público idoso. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a 

esperança de vida ao nascer dos brasileiros é de 75,1 anos, já os mineiros 

estão vivendo em média 76,7 anos. Dados do IBGE, CENSO – 2010 informam 

que a cidade de Contagem tem um número elevado de pessoas com 60 anos 

ou mais. Contagem é um município brasileiro pertencente à região 

metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Dados do IBGE Cidades, informam 

que em 2018 a população estimada de Contagem era de 659.070 pessoas e 

sua extensão territorial de 195,045 km quadrados.  

Para contextualizar o problema de pesquisa proposto neste trabalho, é 

importante apresentar dados quantitativos que especifique a população idosa 

de Contagem. A seguir, será apresentada a distribuição da população idosa no 

município. 

Tabela 1. Distribuição da população idosa de Contagem, por 
sexo, segundo grupos de idade. 

 

 Fonte: IBGE- Censo 2010. 

Grupo Etário Homem  Mulher 

60 a 64 8931 10737 

65 a 69 6187 7552 

70 a 74 4285 5650 

75 a 79 2550 3760 

80 a 84 1276 2268 

85 a 89 552 1128 

90 a 94 198 477 

95 a 99 45 146 

100 + 17 33 
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A partir dos dados apresentados acima, percebe-se que o município 

possui um número elevado de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. 

O que pode ser confirmado através de dados disponibilizados pelo Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil. Conforme informações do atlas 

supracitado, a esperança de vida ao nascer da população contagense vem 

aumentando nas ultimas décadas, em 1991 a esperança de vida ao nascer era 

de 66,26 anos, em 2000 a média de anos de vida subiu para 70,07 e já em 

2010 a expectativa de vida da população de Contagem subiu para 74,94 anos. 

Além disto, entende-se que o quantitativo da população idosa de 

Contagem já é superior ao apresentado através do CENSO- 2010 e do Atlas do 

Desenvolvimento Humano. Este fato reforça a necessidade de avaliar como o 

município tem lidado com a questão do fenômeno do envelhecimento, e como 

o programa vida saudável tem contribuído para que Contagem assuma o papel 

do Estado no que se refere a garantias de direitos da pessoa idosa.  A 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 garante que os idosos 

tenham acesso aos seus direitos, sem sofrerem qualquer tipo de discriminação. 

No artigo 5º a constituição afirma que “Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a 

segurança e a propriedade”. Já o artigo 6º diz que: “são direitos sociais 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 

na forma desta Constituição”.  

Cabe pontuar, neste momento, que além da Constituição da República 

Federativa do Brasil, a pessoa idosa, é amparada pela Lei 10.741, de 1º de 

outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do idoso que em seu artigo 3º 

preconiza que: 

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a 
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária.  (BRASIL, 2003) 

 O 10º artigo do Estatuto do Idoso confirma o disposto no artigo 3º 

quando afirma que:  
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É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa 
idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa 
humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e 
sociais, garantidos na Constituição e nas leis. (BRASIL, 20013) 

O programa vida saudável de Contagem deu início as atividades em 

01/07/2016 com ativação de onze Núcleos, que são os espaços físicos onde 

serão desenvolvidas as atividades recreativas, de lazer e culturais, como forma 

de contribuir com o envelhecimento bem-sucedido e promover a saúde de 

pessoas idosas. Estes núcleos, denominados como: Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS) Casa Amarela; CRAS Eldorado; CRAS 

INDUSTRIAL; CRAS RESSACA; Espaço Bem Viver (EBV) Luiz Palhares; EBV 

Mário Covas; Espaço do Saber; Grupo Estrela Dalva (Este núcleo foi 

substituído pelo núcleo Monte Castelo); CRAS Parque São João; Praça da 

Juventude e Projeto Futuro (Este núcleo foi substituído pelo núcleo Associação 

Comunitária do Conjunto Colúmbia).  

A realização deste trabalho se justifica devido ao aumento da 

expectativa de vida dos Brasileiros, fato que tem despertado a atenção dos 

governantes para o processo de envelhecimento. Na atualidade, o fenômeno 

do envelhecimento se tornou um tema muito relevante, pois a população idosa 

tem aumentado significativamente. Esta questão social se tornou a principal 

motivação para o desenvolvimento deste documento, uma vez que, o 

crescimento populacional da pessoa idosa se tornou um fator que incita 

alterações na formulação de políticas públicas, principalmente no que se refere 

aos setores diretamente relacionados à pessoa idosa e a garantia de diretos 

deste segmento de pessoas.  

A decisão de analisar o Vida Saudável se concretizou durante o período 

de trabalho, que se deu de fevereiro de 2018 até o presente momento, 

realizado no programa supracitado, através da Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos (DH) e Cidadania da Prefeitura de Contagem. Durante o período 

citado foi possível identificar que o município em questão possui um número 

significativo de pessoas com 60 anos ou mais.  

Contudo, através do desenvolvimento deste trabalho, observou-se que o 

Contagem ainda não possui um diagnóstico com a quantidade atual de 

habitantes idosos. Em vista disso, e após estudar sobre o tema e as 

especificidades que permeiam a vida da pessoa idosa, percebeu-se a 
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necessidade de analisar as ações desenvolvidas por meio do PVS. Além disto, 

programas como o Vida Saudável facilitam para que pessoas acima de 60 

anos, que por diferentes motivos não tenham acesso aos seus diretos básicos, 

passam a ter visibilidade e voz. 

Como já pontuado anteriormente, é importante analisar os resultados 

obtidos através do programa vida saudável, enquanto política pública, uma vez 

que o aumento da expectativa de vida ao nascer, tem causado alterações 

significativas na sociedade, por exemplo: aumento dos gastos públicos na 

saúde; nos investimentos em acessibilidade como forma de prevenção de 

acidentes e garantia do direito de mobilidade da pessoa com deficiência, bem 

como os idosos.  Para uma melhor compreensão do exposto anteriormente, 

optou-se por apropriar-se dos autores, Enrique Saravia, e Elisabete Ferrarezi 

(2006, p.28) para uma breve definição de políticas públicas. Esses autores 

pontuam que políticas públicas são: “um fluxo de decisões públicas, orientado a 

manter o equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar 

essa realidade.”. 

Estes mesmos autores também apresentam que a política pública: 

(...) é um sistema de decisões públicas que visa a ações ou 
omissões, preventivas ou corretivas, destinadas a manter ou 
modificar a realidade de um ou vários setores da vida social, 
por meio da definição de objetivos e estratégias de atuação e 
da alocação dos recursos necessários para atingir os objetivos 
estabelecidos. (E. SARAVIA, E. FERRAREZI, 2006).  

Com base nas explicações acima, entende-se que política pública é uma 

forma utilizada para enfrentar as mudanças causadas pelo fenômeno do 

envelhecimento. O crescente envelhecimento tem se tornado cada vez mais 

pauta principal de discussão nos municípios brasileiros, conduzindo, assim, o 

Estado a desenvolver políticas públicas que garantam a efetivação dos direitos 

dos idosos. Entretanto, as ações realizadas pelo governo devem ser contínuas 

e reformuladas sempre que necessário, buscando se adequar as alterações 

que permeiam o cotidiano do segmento da população idosa, tornando possível 

que a população contagense envelheça com dignidade e usufrua de tudo que 

lhe é direito. O processo de monitoramento e avaliação dos programas sociais 

é relevante para contribuir com a formulação e desenvolvimento de políticas 

públicas de garantias de direitos, assim como é o programa vida saudável. 
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A abordagem metodológica que norteou o desenvolvimento deste 

trabalho é de caráter quantitativo, com propósito descritivo. Para realizar este 

documento, utilizou-se de técnicas como: análise documental e revisão 

bibliográfica, também foram utilizadas bases de dados secundários obtidas 

através da secretaria de direitos humanos do município de Contagem, na qual 

está atualmente alocado o programa vida saudável. Foram utilizados 

documentos como: Planejamento Pedagógico (PP) desenvolvido por 

representantes do município, caderno de orientações contendo as diretrizes do 

programa vida saudável referente ao edital - 2013, e também uma pesquisa 

sobre a condição de saúde disponibilizada pela secretaria de direitos humanos. 

Esta pesquisa foi aplicada aos idosos participantes especificamente dos 

núcleos que iniciaram as atividades em 01/07/2016 e encerraram em 

28/02/2018, pelos coordenadores de núcleos, através da técnica de entrevista, 

com questionário desenvolvido pela coordenação atual do Programa Vida 

Saudável. A pesquisa foi aplicada nos seguintes núcleos: CRAS Casa Amarela; 

CRAS Eldorado; CRAS RESSACA; EBV Luiz Palhares; EBV Mário Covas; 

Monte Castelo e CRAS Parque São João. O questionário foi aplicado nestes 

núcleos como instrumento de avaliação da efetividade das ações 

desenvolvidas, uma vez que os núcleos citados encerraram as atividades em 

28/02/2018, conforme citado acima. 

Todos os dados utilizados no desenvolvimento deste trabalho foram 

obtidos através dos documentos supracitados. A fim de complementar as 

informações deste estudo, foi utilizado o autor Enrique Saraiva para conceituar 

políticas públicas. Todo o texto desta monografia está pautado em normas 

regulamentadoras, como a Constituição da República Federativa de 1988 e o 

Estatuto do Idoso.   

As informações presentes neste texto estão organizadas da seguinte 

forma: o capítulo 01 se trata da introdução do trabalho; no capítulo 02 está à 

caracterização do Programa Vida Saudável este mesmo capítulo expõe 

subtítulos que se referem aos recursos humanos e materiais do programa e as 

atividades desenvolvidas nos núcleos; já o capítulo 03 descreverá a avaliação 

dos resultados e o 04 e último capítulo apresentará as considerações finais do 

documento. 
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Por fim, é importante dizer que com este trabalho, busca-se possibilitar 

um maior entendimento sobre a atuação do programa vida saudável no 

município e assim favorecer o desenvolvimento de novas ações estratégicas e 

propiciar o aperfeiçoamento das ações já existentes, de forma a atender as 

demandas deste público que é cada vez mais crescente na cidade. 

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL 

Em 2003, o Ministério do Esporte (ME), que atualmente é uma 

“secretaria especial” alocada dentro do atual Ministério da Cidadania, criou o 

Programa Esporte e Lazer da cidade (PELC), que foi desenvolvido com intuito 

de promover a prática de atividades físicas, culturais e de lazer para pessoas 

de diferentes idades. Posteriormente, em 2012, o antigo Ministério do Esporte 

reconheceu o Programa Vida Saudável, que até então era apenas uma das 

vertentes do PELC, como um programa social. O Vida Saudável, é 

desenvolvido por meio da Secretaria Nacional de Esporte, Lazer e Inclusão 

Social (SNELIS). 

Conforme verificado no documento de orientações para implantação do 

PVS, diretrizes do edital-2013, o objetivo principal do programa é “democratizar 

o lazer e o esporte recreativo para promover a saúde e o envelhecimento bem-

sucedido”. As atividades de esporte e lazer acontecem por meio de núcleos 

implantados pelo município, através da celebração de convênios ou termos de 

cooperação entre o ME, municípios, Distrito Federal e entidades públicas 

estaduais e federais. O documento anteriormente citado, diz ainda que, para o 

convênio ser estabelecido, e o município ter acesso ao programa, se faz 

necessário à participação em um processo de seleção de projetos via 

chamamento público. As diretrizes do PVS, foram desenvolvidas também, para 

nortear os interessados em obter o convenio com o ME no processo de 

elaboração do planejamento pedagógico, que é o instrumento de implantação 

do Programa Vida Saudável, utilizado pelos interessados em obter o convênio 

com o ME para a adesão ao programa.  

No PP devem constar dados como: a cidade onde o programa será 

implantado; a identificação da entidade proponente; o responsável técnico pelo 

projeto; a entidade que será responsável por acompanhar as atividades 

desenvolvidas- controle social; o histórico e características da entidade 
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proponente; o público alvo; a justificativa; o objetivo geral e os objetivos 

específicos da proposta; quais as entidades parceiras; metas a serem 

alcançadas; a formação da equipe de trabalho; identificação dos núcleos e 

subnúcleos; ações previstas para funcionamento do núcleo, dentre outros.    

No que se refere ao programa em análise neste estudo, a entidade 

proponente é a Prefeitura Municipal de Contagem, e a entidade responsável 

pelo controle social é o Conselho Municipal do Idoso de Contagem (COMIC). 

No Planejamento Pedagógico elaborado para a cidade de Contagem, 

consta como proposta inicial, o funcionamento de 20 núcleos, que são os 

espaços físicos, onde serão desenvolvidas as atividades de esporte e lazer. 

Estes espaços devem ser lugares de referências e estarem alocados em áreas 

de vulnerabilidade social, onde exista a demanda de espaços destinados a 

atividades de lazer e esporte recreativos para idosos. Conforme verificado no 

PP a pretensão inicial com a instalação dos núcleos é atingir um público total 

de 4.000 idosos, incluindo pessoas com deficiência, sendo a meta de inscritos 

por núcleo de 200 idosos. 

As diretrizes do PVS orientam que as atividades desenvolvidas com os 

idosos devem prezar pelo bem-estar biopsicossocial. A seguir, este trabalho, 

apresentará as ações sugeridas através da diretriz, para o desenvolver das 

atividades que podem ser sistemáticas, no caso as oficinas, e assistemáticas, 

que são os eventos. 

 

 2.1. Atividades sistemáticas e assistemáticas 

Atividades sistemáticas são aquelas desenvolvidas pelos agentes 

sociais em formato de oficinas, durante o período de trabalho nos núcleos. Elas 

devem ter uma frequência de duas a três vezes por semana e duração mínima 

de uma hora. A diretriz orienta que as oficinas aconteçam em grupos, com 

horários pré-estabelecidos em grades horárias, de acordo com interesses e 

especificidades de cada núcleo e da comunidade atendida. 

É significativo que as oficinas tenham caráter corporal e lúdico, de 

maneira que propicie o bem-estar dos idosos inscritos.  Como sugestão de 

ações, a diretriz de implantação do programa, edital- 2013 apresenta as 

seguintes atividades:  
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• exercícios físicos (terrestres ou aquáticos): alongamento, caminhada, 

ginástica, natação, hidroginástica, watsu, shiatsu, pilates, yoga, etc;  

• esportivas: voleibol, handebol, basquete, futebol, tênis de mesa, 

câmbio, etc;  

• culturais e artísticas: filmes, música, teatro, grupos de leitura, 

artesanato; danças: regionais, contemporâneas, clássicas, ginástica 

coreografada; capoeira e suas adaptações;  

• jogos cognitivos: xadrez, damas;  

• jogos populares da cultura local; 

Com base, nas atividades sugeridas, pode-se perceber que o objetivo do 

programa não se restringe em proporcionar melhorias na saúde física dos 

participantes, mas abrir possibilidades para que a saúde emocional, a 

diversidade e cultura sejam trabalhadas de forma lúdica e agradável.  

Já em relação às atividades assistemáticas, como os eventos, pode se 

dizer que devem ser realizados de forma individual, ou seja, ser de apenas 

um núcleo específico, ou de todos os núcleos do programa. Também 

conforme verificado nas diretrizes os eventos devem acontecer da seguinte 

forma: 

• Evento do núcleo: 01 evento por mês, com participação apenas 

dos beneficiados.  

• Evento Social: deve ser trimestral e ter participação da família e 

comunidade, buscando atingir um público total três vezes maior 

que o número de beneficiados inscritos. 

• Evento do Programa: 01 evento a cada seis meses, com 

participação de todos os núcleos. 

 Os eventos devem ser realizados pensando na integração entre 

participantes e comunidade, visando o fortalecimento de vínculos e trocas de 

experiências. Além disto, a elaboração dos eventos deve acontecer de forma 

participativa e considerando datas comemorativas ou períodos de festas 

culturais, por exemplo: festas juninas, carnaval, eventos esportivos, dentre 

outros. 
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Em relação à execução do PVS durante o período de vigência das ações 

desenvolvidas pelo programa nos núcleos especificados anteriormente, as 

atividades sistemáticas e também as assistemáticas foram executadas 

conforme orientações das diretrizes. Os idosos participaram de diferentes 

atividades cujo objetivo era contribuir para uma melhor qualidade de vida para 

este público, por exemplo: oficinas cognitivas, que buscaram contribuir para a 

melhoria da memória dos beneficiados; atividades esportivas; passeios para 

museus, cinema, parques e dentre outros. 

 Por fim, no que se refere às atividades sistemáticas e assistemáticas 

desenvolvidas pelo PVS é importante acrescentar que a diretriz edital-2013 

estabelece que os recursos financeiros previstos para eventos do programa 

devem ser utilizados para aquisição de itens como: “lanche e agua, locação de 

sonorização, palco, banheiros químicos, brinquedos, tendas e transporte”.  

Conforme observado, o recurso destinado às atividades assistemáticas foi 

investido conforme orientação da diretriz, o que contribuiu para um melhor 

desenvolvimento do Programa Vida Saudável. No próximo item será 

apresentado o total de recursos financeiros investidos na implementação do 

PVS. 

2.2. Recursos Financeiros 

          Conforme verificado no planejamento pedagógico o valor total investido 

para implantar o PVS em Contagem foi de R$1.640.307,40 para um período de 

24 meses de vigência do programa, sendo 04 meses destinados à estruturação 

do desenvolvimento do projeto. Neste valor está incluso o pagamento de todos 

os recursos humanos e materiais necessários para o período de vigência das 

atividades. Cabe pontuar neste momento que, este estudo busca avaliar o PVS 

exclusivamente no período compreendido entre 01/07/2016 e 28/02/2018, cujos 

núcleos já tiveram suas atividades encerradas.  Além disto, é importante 

ressaltar que o programa possui núcleos ativos atualmente, com intuito de 

completar o período de execução das atividades, uma vez que estava previsto 

iniciar a execução do programa com um total de 20 núcleos. Contudo, foram 

iniciados apenas 07 núcleos, conforme descrito na introdução deste texto. 

Para desenvolver as atividades sistemáticas ou assistemáticas é 

necessária uma equipe de trabalho capacitada para trabalhar com os idosos, 
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mediante este fato, abaixo será apresentada a composição dos recursos 

humanos do PVS. 

2.3.  Composição dos Recursos Humanos  

A implantação de um programa social em um município requer uma 

equipe de trabalho que possibilite que as ações propostas sejam desenvolvidas 

de forma eficaz, respeitando as normas regulamentadoras da cidade, como 

também as diretrizes que orientam o processo de implantação do referido 

programa. Partindo deste pressuposto, entende-se como necessário 

apresentar os recursos humanos disponibilizados para a efetivação do 

Programa Vida Saudável, especificamente no município de Contagem. A tabela 

abaixo demonstra o quantitativo de profissionais necessários para formar a 

equipe de trabalho, conforme descrito no planejamento pedagógico da cidade 

supracitada. 

Tabela 2. Número de coordenadores e agentes sociais compondo a 
equipe total de execução do programa. 

 

Equipe de Trabalho  

Coordenadores 21 

Agentes sociais 40 

Total 61 

    Fonte: Planejamento Pedagógico do Programa Vida Saudável em Contagem 

 

A tabela acima representa a equipe para a execução do Programa Vida 

Saudável, de acordo com PP, cujo recurso financeiro para manutenção dos 

trabalhadores é proveniente do valor pactuado com o antigo Ministério do 

Esporte. Esta equipe deve ser inicialmente composta por um total de 61 

trabalhadores, sendo 21 coordenadores e 40 agentes sociais. Cabe pontuar 

neste momento que do total de coordenadores, 01 será responsável pela 

coordenação pedagógica de todo o programa e 20 serão coordenadores de 

núcleos. Além disto, a equipe responsável pela execução do programa ainda 

conta com a participação de um coordenador geral, que é de responsabilidade 

da entidade proponente e um interlocutor do Sistema de Convênios (SICONV), 

também é disponibilizado pela entidade convenente.   
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A carga horária do coordenador do programa, coordenador pedagógico 

e coordenador de núcleo são de 40 horas semanais, já os agentes sociais 

devem cumprir um total de 20 horas por semana. No que se refere as 

atribuições dos recursos humanos, é significativo demonstrar o papel que 

deverá ser desempenhado por cada profissional, conforme orientações da 

diretriz edital – 2013. Veja tabela a seguir. 

Tabela 3. Cargo e Atribuições da Equipe de Trabalho 

Cargo Atribuições 

Coordenador do programa Apropriar-se do Planejamento Pedagógico 
encaminhado para solicitação do Convênio 
celebrado com o Ministério do Esporte; 
Acompanhar e auxiliar na fase de 
estruturação do Convênio; 
Auxiliar o coordenador pedagógico na 
execução das atividades por ele 
desenvolvidas; 
Monitorar as atividades desenvolvidas pela 
entidade convenente a fim de garantir a boa 
execução do objeto pactuado;  
Assegurar a visibilidade do projeto, 
utilizando-se das orientações de identificação 
visual do Governo Federal/ Ministério do 
Esporte. 

Coordenador pedagógico Coordenar todas as ações de planejamento 
após a celebração do convênio (execução), 
monitoramento e avaliação das ações do 
Programa, a serem realizadas 
participativamente, com apoio do grupo 
gestor;  
Organizar e coordenar o grupo gestor;  
Coordenar a organização das diversas 
etapas do processo de formação;  
Realizar reuniões regulares com os 
Coordenadores de Núcleos e demais 
agentes sob sua responsabilidade;  
Organizar, com os demais agentes do 
processo, as inscrições, o planejamento geral 
das atividades sistemáticas (oficinas) e 
assistemáticas (eventos), zelando pelo 
controle de frequência da equipe;  
Monitorar cumprimento de tarefas e horários 
dos Coordenadores de Núcleo; Elaborar 
conjuntamente com demais coordenadores 
de núcleo, se houver e com o coordenador, 
os relatórios de execução do convênio;  
Envolver a Entidade de Controle Social nas 
ações do Programa;  
Socializar dados e informações; 
Planejar as ações de divulgação do 
Programa em consonância com o 
estabelecido com o Planejamento 
Pedagógico;  
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Dialogar constantemente com o coordenador 
do convênio, acompanhando o seu 
cumprimento. 

Coordenador de núcleo Coordenar todas as atividades sistemáticas 
(oficinas) e assistemáticas (eventos) do 
núcleo sob sua responsabilidade, 
planejando-as coletivamente;  
Organizar as inscrições, o controle de 
presença, analisando sistematicamente o 
planejamento dos agentes e os dados, 
adotando as medidas necessárias para os 
ajustes, quando necessário;  
Planejar a grade horária dos agentes sociais, 
prevendo aproximadamente: 14 horas 
semanais de atividades sistemáticas; 04 
horas para planejamento, estudos e reuniões 
e 02 horas para outras atividades como 
eventos, mobilização comunitária, etc. (banco 
de horas);  
Monitorar a grade horária, bem como o 
banco de horas dos agentes sociais; 
Promover e participar das reuniões semanais 
com os agentes e outras lideranças do seu 
grupo, para estudo, planejamento e avaliação 
das ações; 
Identificar, junto à comunidade, quais são os 
determinantes sociais de saúde que mais 
interferem nas condições de saúde da 
população beneficiada; 
Encaminhar ao Coordenador Geral e ao 
Grupo Gestor as demandas advindas do seu 
Núcleo; 
Participar de todas as reuniões agendadas 
pelo Coordenador Geral. 

Agente Social  Participar das ações de planejamento, 
monitoramento e avaliação das atividades 
sistemáticas e eventos do Núcleo; 
Planejar e desenvolver suas oficinas de 
acordo com a proposta pedagógica do 
Programa; 
Mobilizar a comunidade para a efetiva 
participação das atividades; 
Inscrever e monitorar a participação nas 
atividades sob sua responsabilidade; 
Participar das ações de Formação 
Continuada; 
Entregar sistematicamente o levantamento 
das atividades desenvolvidas no Núcleo e os 
dados solicitados pela coordenação. 

Interlocutor SICONV Inserir no SICONV toda a documentação 
comprobatória da execução das ações 
pactuadas no Plano de Trabalho; 
Manter atualizados os dados da execução 
física e financeira do Convênio no SICONV 
durante a vigência;  
Atender prontamente as demandas 
encaminhadas via SICONV pela área técnica 
da SNELIS. 

 Fonte: Diretrizes do Programa Vida Saudável - edital 2013. 
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Como já mencionado anteriormente, as atividades se desenvolvem 

através de núcleos, e cada núcleo deve contar com uma equipe de 03 

trabalhadores, sendo um coordenador de núcleo que é o profissional que 

responde pelas ações desenvolvidas no Núcleo, e pelo trabalho dos agentes 

sociais. E dois agentes sociais, que serão os responsáveis por elaborar e 

executar as atividades com o público alvo.  

A equipe que composta pelos agentes sociais deve passar por 

formações ministradas por profissionais capacitados. O antigo ME, através de 

parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) disponibiliza 

profissionais com conhecimentos necessários para ministrar as formações com 

a equipe. As formações são ministradas da seguinte forma: 

• Módulo Introdutório I: Tem carga horária de 24h devem ser 

realizados 04 meses antes de iniciar as atividades. 

• Módulo Introdutório II: Deve ser realizado no 2º mês de 

desenvolvimento das atividades, ou seja, no 6º mês do convênio.  

• Módulo de Avaliação: Este módulo é dividido em AV I que 

acontece no 14º mês do convênio, ou seja, 10º mês de atividades 

e AV II que é realizado no 20º mês de desenvolvimento das 

atividades, que corresponde ao 24º mês do convênio.  

Além da formação acima citada, a equipe de cada núcleo é responsável 

por realizar a formação em serviço que ocorre durante todo o processo de 

trabalho, por meio de reunião semanal. 

Por fim, para que as atividades do programa sejam devidamente 

aplicadas é necessário que os recursos materiais utilizados nas oficinas 

estejam disponíveis no momento da realização das atividades. Com intuito de 

propiciar a avaliação do programa, no próximo item deste estudo será 

abordado sobre os recursos materiais disponibilizados para o vida saudável.  

2.4. Recursos Materiais  

Em relação às oficinas, é importante pontuar neste momento, sobre os 

materiais disponibilizados para a realização das atividades, uma vez que, para 

alcançar o objetivo principal é necessário que o os recursos materiais sejam 

devidamente disponibilizados. Consta nas diretrizes - edital 2013, que o 
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Ministério do Esporte fornece kits de materiais esportivos e recreativos para 

todos os núcleos do programa, a seguir serão apresentados, de acordo com 

dados obtidos através da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de 

Contagem, o quantitativo de materiais esportivos e os bens permanentes 

recebidos pelos núcleos que compõe esta pesquisa. 

Tabela 4. Distribuição materiais esportivos, materiais para oficinas e bens 
permanentes núcleos vida saudável encerrados em 2018. 

Tipo Descrição Quantidade 

Materiais Esportivos Bola de Basquete adulto 02 

Materiais Esportivos Bola de Futebol de Campo 
adulto 

01 

Materiais Esportivos Bola de Handball Adulto 02 

Materiais Esportivos Bola de Volêi 02 

Materiais Esportivos Cones Pequenos 05 

Materiais Esportivos Cones Grandes 02 

Materiais Esportivos Bombas de encher bola 01 

Materiais Esportivos Bicos para bomba de encher 
bola 

01 

Materiais Esportivos Apitos para arbitragem de 
plástico com cordão 

01 

Materiais Esportivos Bambolês 200 

Materiais Esportivos Sacos para transportar 
material esportivo 

10 

Materiais Esportivos Cordas de pular individual 
com manoplas 

10 

Materiais Esportivos Jogo de dominó 05 

Materiais Esportivos Petecas 02 

Materiais Esportivos Coletes Esportivos de 
Identificação 

00 

Bens Permanentes 

 

Jogos de mesas e cadeiras 
(compostos de 1 mesa e 4 

cadeiras) 
 

06 

Bens Permanentes Aparelho de TV  42' 
 

01 

Bens Permanentes Caixa de som amplificada 
 

01 

Bens Permanentes Balança Corporal Digital 
Incoterm 

 
01 

Bens Permanentes Aparelho de Pressão Digital 
de Pulso Premium LP200 

 
01 

Fonte: Dados Secretaria de Direitos Humanos- Prefeitura de Contagem 
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Em relação aos recursos materiais disponibilizados para a efetivação do 

programa, conforme descrito na tabela acima, pode-se perceber que, para os 

núcleos que iniciaram as atividades em 2016 foram disponibilizados bastantes 

materiais esportivos, e bens permanentes necessários para a realização das 

oficinas. Contudo, não foi possível identificar, até o encerramento deste 

trabalho, os materiais recebidos pelos Núcleos em questão, para as atividades 

de artesanato. O que dificulta avaliar especificamente o desenvolvimento desta 

oficina.  

Após caracterizar o programa e demonstrar o proposto através do 

planejamento pedagógico, no que se refere às atividades planejadas, recursos 

humanos e materiais dispensados para a efetivação das ações, dentre outros, 

se torna possível apresentar os dados referentes aos resultados obtidos. O 

próximo capítulo deste documento se refere à avaliação dos resultados 

referente ao programa em questão. Considera-se importante ressaltar que os 

resultados que serão avaliados estão diretamente relacionados às possíveis 

melhorias na saúde física, emocional e convívio social dos idosos participantes 

dos núcleos já especificados no decorrer deste trabalho. 

 

3. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Serão apresentados e avaliados neste momento do texto, os resultados 

identificados por meio da pesquisa de saúde realizada pela Secretaria de 

Direitos Humanos e Cidadania, através da gestão do programa vida saudável. 

É importante relembrar que o objetivo deste documento é analisar se o 

Programa Vida Saudável alcançou o público alvo e conseguiu impactar 

positivamente na saúde dos beneficiados inscritos. Dando início a avaliação de 

resultados, o gráfico a seguir demonstra o quantitativo de idosos dos núcleos 

citados na introdução deste estudo, que são os núcleos com atividades 

encerradas em 2018.  
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Gráfico 1: Quantidade de beneficiários por núcleo que responderam 
ao questionário. 

        Fonte: Pesquisa de saúde do programa vida saudável - Secretaria de Direitos 
     Humanos- Prefeitura de Contagem 

Sobre o gráfico acima, cabe pontuar que os questionários foram 

enviados de forma aleatória para os Núcleos ativos, considerando apenas o 

número de frequência das oficinas e participantes com interesse em responder 

a pesquisa. Não foram estipulados demais critérios para a distribuição dos 

questionários. 

O gráfico anterior aponta a quantidade de 359 pessoas beneficiadas que 

responderam à pesquisa, de um total de aproximadamente 1.200 inscritos no 

programa. Considerando o valor total de beneficiados inscritos, no período em 

que a pesquisa foi realizada, pode-se dizer que 359 é um número relativamente 

alto e que permite avaliar o impacto causado pelas ações do programa vida 

saudável no público idoso participante dos núcleos citados.  

A faixa etária dos beneficiários é um dado de extrema importância para o 

processo de avaliação uma vez que confirma que o questionário foi respondido 

em sua maioria por pessoas acima de 60 anos. Observa-se que existe uma 

quantidade expressiva de pessoas com idade entre 46-60 anos que 

responderam ao questionário. Cabe pontuar, que nesta faixa etária de pessoas 

que responderam à pesquisa, estão inclusos aqueles com 50 anos ou mais, 

pois a inscrição para participar do programa poderia ser realizada também por 
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este segmento de pessoas, uma vez que o objetivo é proporcionar um 

processo de envelhecimento bem-sucedido.  

Gráfico 2: Faixa Etária dos beneficiários que responderam ao 
questionário. 

 

 
Fonte: Pesquisa de saúde do programa vida saudável - Secretaria de Direitos 
Humanos- Prefeitura de Contagem 

Acredita-se que os meses que os beneficiários do programa destinaram 

a participar ativamente das oficinas, faz toda diferença ao avaliar o 

desempenho do Programa Vida Saudável, pois se espera que gradativamente 

o público alvo apresente melhorias significativas em sua saúde como um todo. 

 
Gráfico 3: Tempo que os beneficiários participam das oficinas em 

meses 

Fonte: Pesquisa de saúde do programa vida saudável - Secretaria de Direitos   
Humanos- Prefeitura de Contagem 
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O gráfico acima demonstra claramente que a maioria dos participantes 

frequentaram as oficinas por um período de mais de um ano, ou seja, o 

programa conseguiu cativar a atenção e presença dos beneficiários por um 

longo período, o que pode significar que estes participantes que permaneceram 

por mais tempo ativos nas oficinas, tiveram oportunidade de perceberem 

maiores resultados. Cabe ressaltar que durante o período em que o PVS 

estava ativo nestes Núcleos, foram desenvolvidas oficinas de ginástica e 

artesanato, estas oficinas tiveram grande aceitação por parte dos idosos 

participantes, foram também realizadas atividades esporádicas como: bingo, 

passeios culturais e atividades cognitivas com intuito de contribuir e estimular a 

memória dos participantes. 

Assim como a duração em meses que uma pessoa participou das 

oficinas é importante para o processo avaliativo, a quantidade de horas de 

atividades semanais é um fator significativo para se alcançar o objetivo final do 

programa. A seguir será apresentado um gráfico com os dados referentes às 

horas de oficinas por semanas. 

 
Gráfico 4: Horas semanais de participação nas atividades. 

 

 
Fonte: Pesquisa de saúde do programa vida saudável - Secretaria de Direitos  
Humanos- Prefeitura de Contagem 

 
O gráfico anterior, afirma que 46% dos beneficiários do programa, 

participaram no mínimo de 1 a 2 horas de atividades por semana, e 33,4% 

chegaram a frequentar as atividades por um período de 04 ou mais horas 

semanais. O que representa uma frequência elevada de idosos durante as 

oficinas. Após demonstrar a assiduidade de participação e adesão ao PVS, 
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torna-se possível, a partir deste momento, apresentar os efeitos que a inclusão 

no programa proporcionou para a vida do público alvo. 

Para isto, logo abaixo, será abordado um gráfico que corresponde à 

resposta dos entrevistados no que se refere às melhorias observadas pelos 

participantes.  

Gráfico 5:  Percepção de melhoras na saúde após o início das 
atividades.

Fonte: Pesquisa de saúde do programa vida saudável - Secretaria de Direitos  
Humanos- Prefeitura de Contagem 

 

Dentre os participantes entrevistados, 98% responderam que 

observaram melhoras em sua saúde após começarem as atividades do vida 

saudável. Menos de 2% disseram não ter notado melhoras na saúde. Ou seja, 

com base nas respostas dadas pelos participantes nesta questão, o programa 

tem se mostrado significativamente importante para o público alvo, uma vez 

que praticamente todos entrevistados conseguiram observar melhoras na 

saúde. 
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Gráfico 6: Tipo de melhoras identificadas 

 
Fonte: Pesquisa de saúde do programa vida saudável - Secretaria de Direitos 
Humanos- Prefeitura de Contagem. 
 
 

 A prática de atividades esportivas e a convivência social têm se tornado 

cada vez mais motivo de melhora na qualidade de vida para pessoas de 

diferentes idades. Para os idosos isto não é diferente, o gráfico 06 

apresenta claramente que um número elevado de participantes identificou 

que sentiram resultados positivos no que se refere a problemas articulares, 

humor, equilíbrio emocional, e até mesmo em seus relacionamentos. Além 

disto, notaram também melhoras no peso corporal, e em tratamento de 

doenças, por exemplo, diabetes e doenças relacionadas à pressão arterial. 

 Sabe-se que objetivo principal do PVS é promover a saúde e um 

envelhecimento saudável através da pratica de atividades culturais, de 

esporte recreativo e lazer. A partir das informações até então descritas 

pode-se dizer que o programa tem alcançado o objetivo proposto, o que é 

confirmado através dos próximos gráficos, através dos quais será descrito a 

importância deste programa para a redução de medicamentos utilizados 

pelos idosos. 
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Gráfico 07: Redução de medicação após iniciar no PVS. 

Fonte: Pesquisa de saúde do programa vida saudável - Secretaria de Direitos 
Humanos- Prefeitura de Contagem 
 

Gráfico 08: Medicamentos que foram reduzidos 
 

 
Fonte: Pesquisa de saúde do programa vida saudável - Secretaria de Direitos  
Humanos- Prefeitura de Contagem 

 
Aproximadamente 300 pessoas que participam do Programa Vida 

Saudável confirmaram que deixaram de fazer uso de analgésicos e anti-

inflamatórios. Outras medicações que deixaram de serem utilizadas após o 

início das atividades são: antidepressivos, medicamentos para controle de 
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pressão, insulina e outras medicações para diabetes. A redução nos gastos 

com investimentos em medicações gratuitas pode se tornar um grande ganho 

para o município de Contagem. Ao representar bem o papel de garantir que o 

cidadão tenha acesso aos seus direitos o Estado estará também investindo 

recursos públicos de maneira mais assertiva. Para promover a saúde e o 

envelhecimento saudável o PVS busca estimular a convivência social e 

comunitária, o que favorece o fortalecimento de vínculos e desenvolvimento de 

lideranças comunitárias. O último gráfico deste trabalho apresenta justamente o 

impacto das ações do PVS no convívio social e saúde emocional do público em 

questão. 

 
Gráfico 09: Melhora no convício social, nos conhecimentos, na 

saúde física e emocional, 

 
Fonte: Pesquisa de saúde do programa vida saudável - Secretaria de Direitos  
Humanos- Prefeitura de Contagem 

 
Uma matéria disponibilizada no portal da Prefeitura Municipal de 

Contagem confirma o que foi identificado através da pesquisa analisada acima. 

A matéria em questão, cuja publicação se deu em 03/08/2017, mesmo período 

em que as atividades analisadas neste estudo estavam sendo desenvolvidas, 

relata que o “Programa Vida Saudável, desenvolvido em Contagem, está 

cumprindo com êxito os critérios exigidos pelo Ministério do Esporte, parceiro 

do projeto”.  
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Para concluir este capítulo é significativo dizer que, para ter uma melhor 

qualidade de vida e um processo de envelhecimento saudável é necessário 

que a pessoa tenha todas as suas necessidades atendidas, o que inclui o lazer, 

e a pratica de atividades esportivas. Promover a saúde, não se restringe a 

aplicar atividades físicas ou garantir acesso a medicamentos, mas também 

atuar de forma preventiva, garantindo que todo cidadão tenha acesso à cultura, 

ao lazer e também ao esporte, por meio de formulação de políticas públicas 

eficazes e contínuas. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Como já descrito no decorrer deste trabalho, a população Brasileira está 

envelhecendo, este mesmo fenômeno acontece com o município de Contagem. 

Sabe-se que envelhecer é um processo desafiador, que causa diferentes 

modificações na vida do sujeito e de sua família. Além de impulsionar 

mudanças no contexto sociopolítico do país, pois é necessário garantir que o 

cidadão idoso tenha acesso a todos os seus direitos. A garantia de direitos é 

um passo extremamente importante para promover um envelhecimento digno 

às pessoas. Partindo deste pressuposto, entende-se que o município de 

Contagem, através da execução do programa vida saudável, desempenhou um 

importante papel no que se refere a garantir os direitos dos idosos.  

Por meio das atividades desenvolvidas para o segmento populacional 

em questão, Contagem tem conseguido minimizar as lacunas existentes no 

processo de cumprimento das leis que visam garantir que todos os cidadãos 

tenham um envelhecimento saudável e digno. O município tem alcançado 

parcialmente o objetivo de promover a saúde e o envelhecimento saudável 

através da democratização do esporte recreativo, lazer e cultura para pessoas 

com 60 anos ou mais. Cabe pontuar que, o município tem alcançado 

parcialmente o objetivo, pois até a presente data, não possui um diagnóstico 

relacionado a pessoa idosa concluído. Portanto, não sabe ao certo quem são 

os idosos do município, nem qual a situação biopsicossocial dos mesmos.  

Concluir um diagnóstico é um importante caminho para o município, uma 

vez que, conhecer bem o contexto atual deste segmento populacional, 

propiciará o desenvolvimento de ações mais assertivas e eficazes. O que pode 
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contribuir para uma redução dos investimentos em políticas públicas para 

idosos. Esta pesquisa, através da análise dos dados, contribuiu efetivamente 

para reafirmar o impacto positivo, que o Programa Vida Saudável, enquanto 

ação pública tem proporcionado para minimizar os investimentos do município, 

no que se refere à saúde e garantia de direitos da população idosa. 

O Programa Vida saudável ainda possui núcleos em funcionamento no 

município, mas a vigência do contrato firmado para a realização das atividades 

com recursos provenientes do antigo Ministério do Esporte está finalizando em 

2019 e com isto o quantitativo de pessoas com 60 anos ou mais, que não terão 

acesso a atividades culturais, de lazer e ao esporte recreativo, será maior e o 

município terá que desenvolver novas estratégias para lidar com o novo 

cenário social que se formará. Conforme consta nas diretrizes do programa do 

edital-2013, a orientação é que após findar o contrato pactuado com o antigo 

Ministério do Esporte, o município assuma o programa com recursos próprios. 

Contudo, Contagem ainda não iniciou este processo de municipalização. 

Reformular o programa, buscando abranger o público alvo, instalando núcleos 

em locais estratégicos, por exemplo, Instituições de Longa Permanência para 

Idosos (ILPI), onde pessoas idosas com mobilidade reduzida e/ou acamados 

possam ter acesso a atividades culturais e de lazer, respeitando a condição 

peculiar de cada um.  

Este trabalho, através da análise, buscou contribuir para a identificação 

da viabilidade de permanência e municipalização do programa. Além de 

identificar de forma eficaz o retorno do público alvo, no que se refere às 

melhorias biopsicossociais obtidas após participações nas atividades 

desenvolvidas nos núcleos. Esta análise pode também agregar conteúdo ao 

processo de municipalização do programa em questão. 

Por fim, pode-se dizer que, devido à expansão do fenômeno do 

envelhecimento populacional, considera-se importante investir em novas 

pesquisas como forma de identificar novas estratégias para lidar com a 

questão. Além de buscar a conclusão de um diagnóstico com o perfil da 

população idosa do município, pois isto pode impactar positivamente no 

desenvolvimento de políticas públicas que abarquem este segmento 

populacional. 
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