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Estimativas e projeções 

►Doenças crônicas não transmissíveis causam 60% 
das mortes no mundo. 

► Estima-se que até 2020 este índice esteja em 73%. 
► 66% das doenças não transmissíveis ocorrem nos 

paises em desenvolvimento. 
►A inatividade física é o maior fator de risco. 
►A inatividade física causa 2 milhões de mortes por 

ano. 
► Pelo menos 60% da população mundial não 

consegue praticar 30 minutos de atividade física 
diariamente. 



A 57ª   Assembléia Mundial de Saúde 
(2004) deliberou como metas: 

►A promoção da saúde e de estilos de vida 
saudáveis. 
 

►Estratégia global sobre dieta, atividade 
física e saúde. 



Estratégia global sobre dieta, atividade 
física e saúde da OMS têm como ações: 

►Prevenção de doenças crônicas não 
transmissíveis . 
 

►Através da identificação de fatores de 
risco e o impacto que estas possuem 
sobre doenças simples. 
 



Ação multisetorial  

►Através da coordenação e manutenção das 
iniciativas de ministérios, do setor privado, 
dos pesquisadores das áreas de saúde, 
nutrição, educação, atividade física, 
planejamento urbano, mídia, economia, 
comercio e transporte. 

►Desenvolvimento:  Consultorias a nível 
global 



Políticas 
1) Estratégias e políticas multisetoriais 
2) Metas Nacionais de atividade física  
3) Política de transporte e planejamento do 

espaço urbano para o incentivo da atividade 
física e do transporte ativo (caminhada e 
ciclismo). 

4) Providenciar espaços para a pratica de 
atividade física que sejam limpos, seguros,  
atrativos e acessível a todos. 

5) Política escolar que promova a EF e que 
promova comportamentos saudáveis. 

6) AF no local de trabalho, na comunidade e em 
casa. 



Políticas 

►Campanhas de educação e esclarecimento 
público 

► Que sejam claras e de mensagem simples.  
►Intervenção pratica dos profissionais da 

saúde junto às famílias e comunidades para 
ajuda los nas iniciativas e manutenção de 
comportamentos e estilo de vida saudáveis. 



Agita Mundo 

1) a necessidade de metas diárias de AF (podem ser 
cumulativos, exemplo: 30 minutos). 

2) Como os indivíduos, comunidades e nações 
podem promover a saúde e o bem estar através 
da AF, dos hábitos e estilos de vida  saudáveis. 

3) Ao momento e a oportunidade de ampliar os 
programas e políticas multisetoriais em todos os 
níveis da AF e do esporte visando a promoção da 
saúde, a prevenção de doenças crônicas e o 
desenvolvimento global. 



Agita Mundo 

Ambiente sustentável: 
►1) Ambiente físico 
►2) Ambiente social 
►3) Ambiente cultural 
►3) Ambiente político 
►4) Ambiente econômico 
►5) Política Nacional e Local (Ação Municipal) 



Agita Mundo: 
Estratégias de implementação 

1) Responsabilidade Nacional (em cooperação com a 
OMS) 

2) Mensagens com foco nas áreas de AF com 
prioridades a saúde e áreas afins. 

3) Temas anuais e material técnico  
4) Implementação flexível e sustentável (ex. de 14 de 

julho em diante)  
5) Participação de ONGS.  



Estabelecendo Parcerias 
A OMS pretende estabelecer parcerias com: 

1)Membros do estado (diferentes setores) 
2)Nações Unidas e outras agências 

internacionais (OPAS, Bird,...) 
3)Sociedade civil (Ongs, incluindo 

organizações esportivas)  
4)Comunidade Municipal e Local 
5)Cientistas e Profissionais da área da 

saúde  
6)Redes e Centros de colaboração  
7)Setor privado  



Parcerias com as quais... 

1) Se possa patrocinar o dia do Movimento para 
Saúde (em um ou mais paises) 

2) Associar o evento com outras atividades que 
estejam acontecendo a nível nacional e local 
durante o ano. 

3) Se possa oferecer suporte apropriado e usar o 
evento para promover a AF e estilos de vida 
saudáveis. 

4) Esclarecer sobre temas da saúde. 
5) Mobilizar recursos. 



Dia do Agita Mundo 

Estrutura de ação - País e Local 
      Processo recomendado: 
1) Instituições nacionais e locais e pontos focais 
2) Grupos de trabalho intersetoriais 
3) Programas e Campanhas especificas no pais e na 

comunidade  
4) Envolvimento multimídia  
5) Uma ou mais ações - políticas de sustentação ao 

programa 



Metas 

    Promover elevados índices de atividade física em 
todos os países, para todas as idades de ambos os 
sexos, em todas as esferas da vida (na família, na 
escola, na comunidade, no local de trabalho) no 
contexto da: 

► Promoção da saúde e estilos de vida saudáveis 
(resolução OMS 57, 16) 

► Estratégia Global sobre dieta, atividade física e 
saúde (resolução OMS 57, 17) 

►Desenvolvimento Global e alcance das metas do 
milênio (ONU) 
 



Qualidade de vida e políticas 
públicas internacionais ou locais? 

►A OMS oferece suporte científico e know how 
metodológico em projetos e estratégias 
ligadas à melhoria da Qualidade de Vida. 

►A operacionalização destes projetos e 
estratégias depende das políticas públicas 
adotadas a nível federal, estadual e 
municipal. 

►Entretanto, é a demanda da sociedade civil 
que legitima e consolida tais projetos e 
estratégias. 



Como a sociedade civil pode consolidar 
as políticas públicas internacionais para 

melhoria da Qualidade de Vida? 

•  Reivindicando uma melhor Educação 
•  Construindo conhecimento (“empowerment”) 
•  Obtendo mais autonomia 
•  Consolidando sua cidadania 



Políticas internacionais e ações 
locais 

Políticas 
Internacionais 

e 
Qualidade de Vida 

Ações locais em educação 

Ações locais em 
transporte 

Ações locais em  
saúde e nutrição 

Ações locais de 
incentivo à A.F. 

Ações locais de 
recuperação e 
preservação do 
meio ambiente 



“Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode 
ver do Universo... 

Por isso a minha aldeia é tão grande como outra 
terra qualquer, 

Porque eu sou do tamanho do que vejo 
E não do tamanho da minha altura...” 
 
Fernando Pessoa 
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