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Uberlândia, 26 de janeiro de 2023.

De: Profª. Dra Gislene Alves do Amaral

Presidenta do CBCE

Para: Drª. Nísia Trindade

Excelentíssima Ministra da Saúde

Cara Doutora Nísia,

Em primeiro lugar, gostaríamos de cumprimentá-la por ter assumido tão importante ministério

para o desenvolvimento do país e ao cuidado da população brasileira, considerando o inalienável

direito à saúde garantido na constituição de 1988.

Em seguida, gostaríamos de nos apresentar. Somos membros do Colégio Brasileiro de Ciências

do Esporte (CBCE), entidade científica criada em 17 de setembro de 1978. Em seus quase 45

anos, o CBCE, instituição sem fins lucrativos tem procurado contribuir para o desenvolvimento

do país, pois congrega em seus quadros alguns dos principais pesquisadores da Educação Física

brasileira, vinculada ao campo das Ciências da Saúde de acordo com as classificações da CAPES

e do CNPq.

Esta entidade tem procurado a partir de suas produções científicas, divulgadas em diversos

periódicos científicos, mas, principalmente, por meio de sua principal publicação, a Revista

Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE), estudar as políticas públicas no campo da saúde,

analisando os seus impactos e, em algumas situações, contribuindo na elaboração destas

proposições.

Algumas evidências de nossa participação se fazem por meio da contribuição de alguns de

nossos pesquisadores na proposta da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) em 2006 e

em sua revisão em 2014. Além disso, discutimos com este Ministério a criação do código do
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profissional de Educação Física no campo da Saúde inserida no Código Brasileiro de Ocupações

(CBO).

Destarte, gostaríamos de dizer ainda que a nossa estrutura é composta por diferentes Grupos de

Trabalho Temático (GTT), coordenado por dois professores doutores (o coordenador e o

coordenador adjunto), entre os quais estão o GTT de Atividade Física e Saúde e o GTT de

Políticas Públicas, além de outros 12 GTT que congregam os pesquisadores do CBCE.

Temos acompanhado as propostas do novo governo federal, tendo a nossa participação do Grupo

de Trabalho de Esportes no Governo de transição através da participação da nossa presidenta

Prof.ª Dr.ª Gislene Alves do Amaral. Entre as propostas iniciais identificamos a intenção do

governo de extinguir a Coordenação Geral de Promoção da Atividade Física

(CGPROAF/SAPS/MS), fato que preocupou o GTT de Atividade Física e Saúde, conforme carta

em anexo.

Desta forma, gostaríamos de agendar com V. Sa. uma audiência para debater este e outros

interesses nacionais relacionados à promoção da saúde da população brasileira, da qual

participariam membros da nossa Direção Nacional (DN/CBCE) e membros do GTT supracitado

para que pudéssemos discutir esta e outros temas de interesse.

Reforçando os nossos votos de estima e consideração, aguardamos o retorno a esta solicitação.

Atenciosamente,

Gislene Alves do Amaral

Presidenta do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte – CBCE
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Carta aberta à Drª. Nísia Trindade de Lima, Ministra de Estado de Saúde e

ao Dr. Nésio Fernandes, Secretário de Atenção Primária à Saúde.

Inicialmente parabenizamos pelas investiduras nos respectivos cargos do governo Lula, cuja

vitória nas eleições foi fruto de intensas mobilizações sociais das quais o Colégio Brasileiro de

Ciências do Esporte (CBCE) fez parte (1).

Considerando que:

As práticas corporais e atividades físicas têm inúmeros benefícios para a saúde, desde a

perspectiva da prevenção e tratamento de condições crônicas de saúde, até aquela mais ampliada

ligada à fruição e qualidade de vida;

A oferta de práticas corporais e atividades físicas no Sistema Único de Saúde (SUS) é

contemporânea à sua criação e diferentes marcos as consolidaram como política pública de saúde

desde 2006. Ou seja, são mais de 15 anos de trajetória de tais práticas nas políticas públicas de

saúde e do SUS por meio de apoio técnico e financeiro do Ministério da Saúde a estados e

municípios conforme linha do tempo abaixo:

1.990 – Serviço de Orientação ao Exercício de Vitória – ES

2.006 – Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS)

2.008 –Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf)

2.011 – Programa Academia da Saúde

2.014 – Revisão da PNPS

2.021 – Guia de Atividade Física para a População Brasileira

2.022 – Incentivo Federal de Custeio destinado à implementação de ações de atividade física

(IAF)

3



COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE - DN
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Escola de Educação Física, Fisioterapia e

Dança
Rua Felizardo, nº 750, Jardim Botânico, Porto Alegre/RS, CEP 90690-200

Fone: (51) 3308- 5885 E-mail: cbcedn@gmail.com Home page: www.cbce.org.br
CNPJ nº 51.146.611/0001-83

Gestão 2021 - 2023

Assim, a partir da entrada deste novo governo e da necessidade de profundas mudanças do

organograma da pasta, o Grupo de Trabalho Temático (GTT) Atividade Física e Saúde do CBCE

manifesta a importância da continuidade e fortalecimento das políticas, programas e ações de

promoção das práticas corporais e atividades físicas no SUS, em especial na Atenção Primária à

Saúde (APS).

Somos favoráveis à manutenção da Coordenação Geral de Promoção da Atividade Física

(CGPROAF/SAPS/MS) e como possibilidades vislumbramos por exemplo a inserção da gestão

das políticas, programas e ações da promoção das práticas corporais e atividades físicas na parte

da estrutura organizacional relacionada à Alimentação e Nutrição, que independente da

denominação atuaria com os modos de vida saudável, ou das Condições Crônicas e fatores de

proteção ou ainda naquela que eventualmente abordam a equidade e o cuidado integral. Contudo,

respeitando as opções da nova gestão que se inicia, o mais relevante é a manutenção e/ou

ampliação da equipe que atuará na gestão das políticas, programas e ações de promoção das

práticas corporais e atividades físicas na APS do SUS na estrutura organizacional que convier à

atual gestão.

Como forma de mensurar a necessidade das referidas manutenção e/ou ampliação, em dezembro

de 2022, por exemplo, o Programa Academia da Saúde foi financiado em aproximadamente

1.300 e o IAF em 2.300 municípios (2). Lembramos ainda que o IAF habilitou mais de 8.000

unidades de saúde em mais de 4.000 municípios (3) e que há em torno de 1.000 polos do

Programa Academia da Saúde com obras concluídas, mas que não recebem recursos de custeio

(4), ou seja, caso atendam aos critérios de elegibilidade e haja disponibilidade financeira,

também passarão a receber recursos. Logo, o desafio de analisar, propor e pactuar a formulação

de medidas necessárias para o fortalecimento das práticas corporais e atividades físicas na APS

do SUS requer uma equipe robusta.
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Nos colocamos à disposição para o debate e contribuições sobre o pleito aqui contido e no que o

Ministério da Saúde e a Secretaria de Atenção Primária à Saúde julgarem convenientes, tal como

em momentos anteriores. Por fim, aproveitamos para desejar muito sucesso e vida longa ao

governo comprometido com a democracia e com a vida de seus cidadãos.

Atenciosamente,

GTT Atividade Física e Saúde do Colégio Brasileiro Ciências do Esporte
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Fontes

Direção Nacional do CBCE se posiciona acerca das eleições presidenciais do Brasil.

https://www.cbce.org.br/noticia/direcao-nacional-do-cbce-se-posiciona-acerca-das-eleicoes-presi

denciais-do-brasil

Ministério da Saúde. Fundo Nacional de Saúde. Painel de Repasses Fundo a Fundo.

https://painelms.saude.gov.br/extensions/Portal_FAF/Portal_FAF.html

Ministério da Saúde. Portaria GM Nº 3.872, de 26 de outubro de 2022.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-3.872-de-26-de-outubro-de-2022-4402581

07

O financiamento como desafio nas políticas públicas de saúde: o caso do Programa Academia da

Saúde. https://www.scielo.br/j/rbce/a/7Cq5m7tHBHMhqpDVNKy6fMt/
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