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Anais - i seminário sobre a Política nacional de Promoção da saúde 

Apresentação

O Ministério da Saúde, particularmente nos últimos três anos, vem priorizando a Promoção da Saúde 
em vários espaços de discussão interna e externa, pavimentando, assim, o caminho para a construção e 
implementação de uma Política Nacional de Promoção da Saúde em todas as esferas gestoras do SUS.

A realização do I Seminário Nacional sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde é extremamente 
oportuna e contribui para consolidar esforços na construção de um SUS que trabalhe efetivamente com 
o conceito ampliado de saúde. 

O evento, que envolveu gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), instituições de ensino e pesquisa, 
profissionais de saúde de diversas áreas do Ministério da Saúde e também dos estados e municípios, 
representantes do Governo de outros Ministérios, instituições e organizações governamentais e não 
governamentais, teve como objetivo propiciar espaço para discussão da Política Nacional de Promoção 
da Saúde (PNPS) e das estratégias de sua implementação nas três esferas de governo. 

A produção da saúde apresenta-se como um mecanismo de fortalecimento e implantação de uma 
política transversal, integrada e setorial, construindo redes de compromisso e co-responsabilidade 
empenhadas na melhoria da qualidade de vida da população. O processo de implementação da PNPS 
contribuirá para a construção de ações que ofereçam respostas às necessidades sociais em saúde, 
provocando mudanças no modo de organizar, planejar, realizar e avaliar o trabalho em saúde.

A publicação destes Anais reúne as principais discussões ocorridas no I Seminário Nacional sobre 
a Política Nacional de Promoção da Saúde e pretende-se com isto contribuir na difusão das reflexões 
ocorridas neste evento e na consolidação da promoção à saúde na agenda do SUS.

Gerson Penna
secretário de Vigilância em saúde
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Anais - i seminário sobre a Política nacional de Promoção da saúde 

Introdução

O I Seminário sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde realizou-se em Brasília (DF), no 
período de 4 a 6 de dezembro de 2006, e teve a participação de cerca de 400 convidados, entre gestores 
e profissionais de saúde das três esferas do SUS, representantes do Governo de outros Ministérios 
(Esporte, Cidades, Meio Ambiente, etc.), de instituições (Secretaria de Direitos da Mulher, Secretaria 
de Comunicação Institucional da Presidência da República, etc.), de organizações governamentais e 
não governamentais, de organismos internacionais, estudiosos, pesquisadores, entre outros.

O evento foi promovido pelo Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), representando uma 
grande articulação de diversas áreas, com vistas a fomentar, a partir da sensibilização, mobilização e debate, 
a elaboração de Políticas de Promoção da Saúde Locais, como previsto no Pacto pela Saúde - 2006. 

A organização ficou a cargo do Comitê Gestor da Política Nacional de Promoção da Saúde, 
composto por representantes da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), Secretaria de Atenção 
à Saúde (SAS/MS), Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP/MS), Secretaria de Gestão 
do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS), Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos (SCTIE/MS), Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS/MS), Instituto Nacional 
do Câncer (Inca), Fundação Nacional de Saúde (Funasa/MS) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

O Seminário teve como objetivo propiciar espaço para discussão da Política Nacional de Promoção 
da Saúde (PNPS) e das estratégias de implementação nas três esferas de governo e também propiciou 
a troca de experiências. Aprofundou-se o debate sobre os Determinantes Sociais da Saúde (como as 
condições socioeconômicas, habitação, condições ambientais, etc.), os fatores associados às inúmeras 
enfermidades crônicas e à baixa qualidade de vida das pessoas, tais como a obesidade, o tabagismo 
e a inatividade física, apontando para a necessidade de políticas públicas integradas e intersetoriais 
voltadas para a redução desses determinantes e condicionantes. Discutiu-se também, sobre o papel do 
SUS como um ator na mobilização social pela cidadania e equidade.

A Promoção da Saúde é uma estratégia do setor saúde para buscar a melhoria da qualidade de vida 
da população. O objetivo é produzir saúde como um valor social e de cidadania, a partir de tecnologias 
que priorizem a gestão e produção de conhecimento compartilhada entre usuários, movimentos sociais, 
trabalhadores do setor sanitário e de outros setores, gerando redes de co-responsabilidade e de co-gestão 
e potencializando a autonomia de indivíduos e coletivos na construção de modos de vida saudáveis.

O Seminário teve ainda, como prioridade, considerando a necessidade de políticas públicas integradas 
e intersetoriais, promover a articulação com os outros setores do Governo e da sociedade civil, visando 
a discussão da necessidade da reestruturação de políticas públicas na Saúde e da articulação das várias 
políticas públicas existentes e em processo de implementação, de forma a potencializar seus impactos 
nas condições de vida e melhoria da saúde da população brasileira.

O evento também apontou para a necessidade de uma nova visão. A promoção da reorganização das 
práticas sanitárias significa reconhecer o processo saúde-doença e promover a saúde como qualidade de 
vida, mobilizando os gestores do SUS em todas as esferas de governabilidade.

Dessa forma, o Ministério da Saúde tem fomentado a adoção de ações centradas na prevenção 
do adoecimento e na promoção da saúde. Nos últimos três anos, o Ministério focalizou e pautou a 
promoção da saúde em vários espaços de discussão interna e externa, fomentando o processo para a 
construção da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS).
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Histórico 

A Constituição define que a saúde deve ser garantida a partir de políticas sociais e econômicas. Nas 
últimas décadas, realizou-se um grande esforço para a concretização do SUS como política pública capaz 
de garantir o direito de acesso à saúde de forma universal, integral e equânime. Além disso, investiu-se em 
pesquisas, debates e na construção de práticas sanitárias cotidianas que possam consolidar um modelo 
de atenção à saúde que priorize ações de melhoria da qualidade de vida dos sujeitos e coletivos.

Para se alcançar um objetivo tão amplo e significativo, é necessário transformar as condições de 
trabalho, de moradia, de alimentação, do meio ambiente e de lazer, dentre outras, que determinam, em 
última instância, maior ou menor saúde. 

O ano de 1986 marcou um momento importante para a Saúde Pública internacional. A I Conferência 
Internacional de Promoção da Saúde, realizada em Ottawa (Canadá), e o documento nela produzido, 
lançaram nova luz para a reflexão, planejamento e gestão das necessidades sanitárias.

No Brasil, 1986 também foi um ano marcante para a Saúde Pública. Realizou-se a VIII Conferência 
Nacional de Saúde (CNS), que constitui, com o tema “Democracia é Saúde”, o ponto crucial de um 
processo de discussão que lançou as bases da proposta do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro.

No relatório final dessa conferência, explicita-se a determinação social do processo saúde-adoecimento 
e ratifica-se o compromisso ético-político com uma política de saúde integrada às demais políticas 
sociais e econômicas e com o investimento na garantia de direitos sociais universais, cujo exercício é 
indissociável da participação popular na organização, gestão e controle dos serviços e ações de saúde. 
Reconhece-se que a saúde é produto de um conjunto de fatores determinantes e condicionantes, como 
alimentação, moradia, saneamento básico, ambiente, trabalho e renda, educação, transporte, lazer e 
acesso aos bens e serviços essenciais. Enfim, apresenta-se o compromisso claro e definitivo do setor 
sanitário com a democracia e a equidade, buscando garantir a todos o direito a atuar e produzir a 
realidade em que se inserem com autonomia e de modo saudável.

No país, a Promoção da Saúde deve pautar-se pela defesa dos princípios do SUS, integrando-se 
na luta para a construção de um modelo de atenção à saúde público, universal, integral, equitativo 
e de qualidade, um modelo que se paute pelo investimento em sujeitos autônomos e solidários, que 
aprofunde a gestão democrática dos serviços de saúde e que fortaleça estratégias intersetoriais de 
melhoria da qualidade de vida da população.

Desde a constituição do SUS, a Promoção da Saúde encontra-se dentre suas tarefas, compondo a 
linha de cuidado integral de sujeitos e população, o que é meta, objetivo e também um grande desafio.

Contudo, somente na década de 90, as reflexões brasileiras dirigiram-se à perspectiva de elaborar uma 
Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), de forma a fortalecer uma abordagem mais ampla do 
processo saúde-doença. O processo de discussão e construção da PNPS, iniciado no Ministério da Saúde 
em 1999, foi marcado pela busca de diretrizes e estratégias de implementação que fossem adequadas à 
realidade brasileira e pudessem servir de linhas orientativas flexíveis aos estados, ao Distrito Federal e aos 
municípios, respeitando sua diversidade e capacidade de produzir soluções sanitárias próprias. 

Tal processo, longo e descontínuo, propiciou acúmulo teórico-conceitual importante, abriu canais 
de escuta entre o Ministério da Saúde e sociedade civil organizada (instituições de ensino e pesquisa, 
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organizações não governamentais, promotores da saúde) e fortaleceu o debate e a articulação entre as 
três esferas gestoras do SUS, na medida em que estados, Distrito Federal e municípios já desenvolviam 
experiências exitosas em Promoção da Saúde, das quais se podia aprender e retirar tecnologias e 
estratégias pertinentes.

Em 30 de março de 2006, foi aprovada, pela Comissão Intergestores Tripartite, a Política Nacional 
de Promoção da Saúde (Portaria GM/MS n° 687). A PNPS possui objetivo ambicioso: trabalhar 
pela melhoria da qualidade de vida da população a partir do SUS, reduzindo a vulnerabilidade e os 
riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes. E, seguindo os marcos presentes 
no Movimento da Reforma Sanitária, afirma que, para alcançar seu objetivo, é necessário que sejam 
fortalecidas no SUS as tecnologias capazes de minimizar/extinguir as desigualdades e favorecer a 
ampliação de autonomia e co-responsabilidade de sujeitos e coletividades no cuidado integral à saúde.

A aprovação da PNPS corrobora os compromissos assumidos pelo Brasil em sua legislação e, também, 
internacionalmente, como signatário das Metas de Desenvolvimento do Milênio, propostas pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), da Estratégia Global para Alimentação Saudável e Atividade 
Física, elaborada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e da Convenção-Quadro para Controle 
do Tabaco aprovada por unanimidade na 56ª Assembléia Mundial da Saúde.

A PNPS fornece diretrizes e aponta estratégias de organização das ações nas três esferas de gestão do 
SUS para garantir a integralidade do cuidado e respostas adequadas a temas complexos. O Ministério 
da Saúde estabeleceu uma agenda estratégica para o biênio 2006-2007, priorizando ações voltadas 
para: divulgação e implementação da PNPS, alimentação saudável, práticas corporais/atividade física, 
prevenção e controle do tabagismo, redução de morbimortalidade por uso abusivo de álcool e outras 
drogas, redução de morbimortalidade por acidentes de trânsito, prevenção da violência e estímulo da 
Cultura de Paz e promoção do desenvolvimento sustentável.

Simultaneamente, entendendo a necessidade de que a Promoção da Saúde seja considerada 
compromisso do SUS, os três níveis de gestão do sistema incluíram-na como prioridade no Pacto Pela 
Vida (Portaria GM/MS n° 399, 22/02/2006), de modo que todos os municípios, estados e o Distrito 
Federal deverão construir políticas locais de Promoção da Saúde que, sob o marco conceitual e as 
diretrizes da PNPS, possam responder às necessidades sanitárias de sua população e potencializar os 
fatores protetores da saúde de sua região.

A implementação da PNPS nos próximos anos é um fator crucial no processo de construção da 
integralidade no SUS, transformando a produção da saúde em direção à melhoria do acolhimento 
de sujeitos e coletivos em seus modos de viver, ao fortalecimento da regionalização, à ampliação da 
participação social no SUS, à produção e fomento de redes sociais e à adoção de práticas de co-gestão e 
co-responsabilidade entre sujeitos, coletivos e esferas públicas sanitárias e de outros setores.

A realização do I Seminário sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde é um importante passo 
na explicitação do papel do setor sanitário e do compromisso do SUS com a defesa ética de melhoria 
dos Determinantes Sociais da Saúde e da qualidade de vida da população, compromisso que o Brasil 
ratificou constitucionalmente, há quase 20 anos, com a defesa de uma política pública e universal de 
acesso à saúde, e reiterou com a criação da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde 
(CNDSS).

A reunião de trabalhadores das três esferas de gestão do SUS e representantes de instituições de 
ensino e pesquisa neste I Seminário é também o primeiro passo de um grande desafio: concretizar a 
Promoção da Saúde como estratégia e componente fundamental de nosso agir sanitário. 
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Programação

A conferência, as várias oficinas, as mesas redondas e painéis visaram sensibilizar todos os participantes, 
contribuir para sua formação e reflexão cotidiana sobre o trabalho desenvolvido, buscando sempre 
o aprimoramento das estratégias de implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde, 
o fortalecimento e a melhoria do SUS e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida da 
população.

Participaram da mesa de abertura: o Secretário Executivo do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, 
representando o Ministro da Saúde, José Agenor Álvares da Silva; o Secretário de Vigilância em Saúde 
(SVS/MS), Fabiano Pimenta; o representante da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, 
Horácio Toro Ocampo; Rejane Pena Rodrigues, representando o Ministro do Esporte; e Paulo Fernando 
Capucci, do Núcleo Estratégico de Vigilância e Promoção da Saúde, representando o presidente do 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

A conferência realizada por Jairnilson Silva Paim, da Universidade Federal da Bahia (ISC/FBA), 
teve como tema “Determinantes Sociais de Saúde” e abriu os debates. 

Durante o evento foram realizadas dez oficinas com o objetivo de trabalhar temas que articulassem 
as ações específicas de cada área do Ministério da Saúde e suas políticas à Política Nacional de Promoção 
da Saúde, capacitando os participantes na elaboração de estratégias para sua implementação. 

A “Promoção da Saúde no Pacto pela Vida” e os “Desafios na Implementação de Políticas Locais 
de Promoção da Saúde” foram temas de duas mesas-redondas. Foram abordados a PNPS, assim como 
algumas ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde com vistas à implementação da mesma. As 
discussões transitaram pelo nível das políticas locais montadas por setores diferentes, pelos fatores 
institucionais que dificultam o acordo entre os gestores e o que pode ser feito para melhor promover a 
saúde nos estados e municípios. 

Durante o evento experiências bem-sucedidas foram apresentadas em outras sete mesas, sendo 
aprofundado o debate sobre: articulação de instituições de ensino e pesquisa, serviços de saúde e/
ou comunidade; práticas intersetoriais; cultura organizacional e gestão no SUS; participação social e 
empoderamento; promoção da equidade e qualidade de vida; Atenção Básica e medidas de Promoção 
da Saúde relativas ao uso do tabaco. 

Nos painéis, foram abordados os seguintes temas: desenvolvimento sustentável e saúde ambiental; 
Promoção da Saúde e Cultura da Paz; Promoção de Saúde nas escolas, violências, saúde pública e 
intersetorialidade; promoção da alimentação saudável; estratégias para a Promoção da Saúde; avaliação 
em Promoção da Saúde; e práticas integrativas, entre outros. 

“Conversando com...” foi um bate-papo, ou “roda de conversa” bastante animada e participativa, 
coordenada pelo professor Arlindo Gómez (ENSP/Fiocruz), com a participação de Dais Gonçalves Rocha, 
da Universidade Federal de Goiás (UFGO), Simone Tetu Moysés, da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUC-PR) e Assessora da Prefeitura Municipal de Curitiba, e Márcia Faria Westphal (FSP/USP).

A mesa de encerramento teve a participação de Maria Cristina Boaretto (Dapes/SAS/MS); do 
representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Paulo Fernando 
Capucci; Fernando Rocabado (Opas); e do Secretário de Vigilância em Saúde (SVS/MS), Fabiano 
Pimenta.
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Cerimônia de Abertura

Paulo Fernando Capucci – núcleo estratégico de Promoção e Vigilância em saúde – secretaria 
extraordinária de Promoção da saúde – Conselho nacional de secretarias Municipais de saúde 
(Conasems)

Rejane Pena Rodrigues – Ministério dos esportes

Horácio Toro Ocampo – representante da organização Pan-americana da saúde no Brasil 
(opas)

Jarbas Barbosa da Silva Júnior – secretário executivo do Ministério da saúde – representante 

do Ministro de estado da saúde, José agenor Álvares da silva

A Promoção da Saúde é um componente importante para que se consolide no Sistema Único de 
Saúde (SUS) a abordagem integral do processo saúde. Dessa forma, o modo de produção da saúde 
a partir de um olhar promotor envolve a necessidade de consolidação de parcerias intersetoriais, de 
mecanismos de gestão participativa e de organização de ações em redes de instituições governamentais 
e não governamentais que se situem num mesmo território sanitário.

A Promoção da Saúde implica o fortalecimento de mecanismos de operacionalização capazes de 
estabelecer relações de co-gestão e co-responsabilidade no planejamento e nas iniciativas dirigidas à 
melhoria da qualidade de vida de sujeitos e coletividades.

Ciente da complexidade envolvida na implementação de uma política que pretende refletir acerca 
dos modos de viver e respondendo ao compromisso assumido publicamente junto ao Conass e ao 
Conasems, o Ministério da Saúde realizou este Seminário Nacional de Promoção da Saúde, que teve 
como objetivo ampliar o debate da Promoção da Saúde e da sua determinação social entre as várias 
esferas de gestão do SUS.

Foi feita a entrega simbólica do certificado de conclusão do Curso Atitude Saúde, um curso à distância 
realizado pelo Ministério da Saúde, por meio da área de saúde de adolescentes e jovens. 

O curso foi uma ação de Promoção da Saúde buscando envolver e estimular a participação juvenil 
num processo de mobilização comunitária no bairro, no município e nos movimentos populares da 
juventude, entre outros, potencializando as habilidades criativas dos jovens para que tenham melhores 
condições de acompanhar projetos ligados à mobilização e ao desenvolvimento da cidadania e 
desenvolver a capacidade de liderança, valorizando e reforçando a ética e os valores sociais.

Visando potencializar o poder de negociação e estimular a participação desses jovens nos movimentos 
comunitários e sociais, influenciando nas políticas públicas de saúde para adolescentes e jovens, 
principalmente no contexto da atenção integrada à saúde de adolescentes e jovens de suas cidades, o 
Curso Atitude Saúde, produzido em parceria com a ONG Ágere Cooperação em Advocacy, faz parte 
das ações para implementação de uma política nacional de atenção integral à saúde de adolescentes e 
jovens, desenvolvida pelo Ministério da Saúde, com a finalidade de consolidar a atenção a esse grupo 
populacional no âmbito do SUS.
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O curso foi realizado gratuitamente, pela Internet, e contou com a participação de três mil jovens, de 
um total de 5.950 inscritos de todos os estados. Foi desenvolvido em três módulos, com os temas: a saúde 
no Brasil; jovens e políticas de saúde; e atitude e saúde para participação juvenil.

O Senhor Jarbas Barbosa, na época, Secretário Executivo do Ministério da Saúde, fez a 
entrega do certificado do curso à jovem Jucilene Arcanjo de Souza, da cidade do Gama (Distrito 
Federal), estudante do Centro de Ensino Médio nº 3. Jucilene fez estágio na área da saúde de 
adolescentes e jovens do Ministério da Saúde por nove meses, sendo contratada pela Coordenação 
de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Coder), a partir de uma seleção na qual concorreu 
com diversos candidatos.

Paulo Fernando Capucci

A Política Nacional de Promoção da Saúde é uma nova fronteira a ser desbravada, que se impõe a nós 
dentro e fora do Sistema Único de Saúde, exigindo, portanto, uma ação de muitos, dos vários setores 
da organização da sociedade civil, da comunidade no nível mais básico, mais elementar, para construir, 
a partir daí, uma política nacional que seja capaz de enfrentar a determinação da saúde tal como ela 
ocorre socialmente, para muito além dos esforços e das conquistas que já obtivemos nesses últimos 
anos, em que a saúde desenvolveu uma série de tecnologias para proteção das pessoas e para prevenção 
de algumas, ou de várias doenças, mas deparando-se sempre com o desafio da determinação social da 
doença, agora imposto a nós exatamente como limite das tecnologias conhecidas. 

Dessa forma, reitero os cumprimentos ao Ministério da Saúde, aos municípios que aqui estão 
presentes e aos governos estaduais que foram representados através do Conass, porque daqui poderemos 
sair com uma série de decisões e orientações no sentido de construir essa política de modo mais amplo 
e socialmente mais eficaz, como se vem fazendo necessário.

Mais uma vez, obrigado pela participação e pelo convite ao Conasems e aos municípios. Esperamos 
cumprir com êxito mais essa grandiosa tarefa.

Rejane Pena Rodrigues

Trago aqui um abraço muito especial do Ministro Orlando Silva e quero dizer da importância do 
Ministério dos Esportes fazer parte neste momento da discussão e do debate sobre a Política Nacional 
de Promoção da Saúde, porque entendemos que a atividade física, o esporte e o lazer podem contribuir 
bastante para a Promoção da Saúde.

Quero reafirmar nossa parceria com relação às atividades, ações e programas visando à 
intersetorialidade, porque acreditamos que somente realizando conjuntamente nossos programas 
conseguiremos atingir com mais rapidez e eficiência os objetivos da saúde do cidadão.

Quero também dizer que o Ministério dos Esportes tem uma série de programas, como o Programa 
Segundo Tempo e o Programa Vida Saudável, que inclui todas as faixas etárias, desde a infância até a 
terceira idade, e que entendemos que podemos contribuir com programas locais nas cidades, que podemos 
e devemos trabalhar junto ao Ministério da Saúde e às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.
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Por fim, quero saudar todos os participantes e desejar um bom trabalho e um bom seminário a 
todos.

Horácio Toro Ocampo

É muito gratificante estar presente neste evento de grande importância para consolidar a estratégia de 
Saúde no Brasil. 

Temos acompanhado as autoridades do Ministério da Saúde em seu esforço para impulsionar a 
Promoção da Saúde nos últimos anos, especialmente depois de ter sido aprovada a Política Nacional de 
Promoção da Saúde, e estamos seguros de que o desenvolvimento dialético entre a teoria e a prática nos 
levará a um lugar de relevância nesse tema. 

Um seminário como este é muito importante, pois nos ajuda a ordenar as idéias depois de um 
bom tempo de trabalho prático. Sem dúvida, os avanços serão percebidos nos enfoques e também nas 
incertezas das políticas salutares. No meu ponto de vista, o maior impulso que se pode dar à Promoção 
da Saúde é reforçar e fortalecer conceitos coletivos. O Brasil está possibilitando grande avanço para 
a saúde coletiva. Em outras palavras, graças ao desenvolvimento dessa temática no Brasil, avançamos 
muito na Promoção da Saúde. 

Aderindo à proposta da Assembléia Mundial da Saúde de 2004, de se criarem comissões nacionais 
em todo o mundo, o Brasil foi o primeiro país a implantar, em março de 2005, uma Comissão Nacional 
sobre os Determinantes Sociais da Saúde.

Os cidadãos estão atentos e, no Brasil, existe grande participação social. Existem os relatórios que 
medem e avaliam as políticas que o Ministério da Saúde propõe; existem ativistas organizados em cada 
tema de importância para a saúde e para a população; cada estilo de vida conta com sua organização 
própria, nascida na própria sociedade civil, com o fim de melhorar; o Brasil tem sido um forte promotor, 
em âmbito mundial, no convênio de luta contra o tabaco e na promoção de atividade física.

Essas iniciativas são importantes, mas não se pode conseguir êxito sem a participação dos municípios, 
das escolas, etc.

A visão para o futuro é de esperança. O Brasil aumentou a expectativa de vida da população em 
um ano e meio, chegando a 71.9 anos em 2005, o que representa um grande avanço, longe das médias 
latino-americanas, mas ainda com grandes diferenças regionais. Por isso, acreditamos no importante 
papel a ser desempenhado pela Política Nacional da Promoção da Saúde, lançada pelo Ministério da 
Saúde, no desenvolvimento dos programas e dos sistemas de serviços de saúde para a Promoção da 
Saúde.

Há alguns dias, estava em Fortaleza, discutindo com a doutora Ana Cecília Sucupira, Coordenadora 
da Área Técnica da Saúde da Criança, e um grupo de pessoas de todo o Brasil, as perspectivas para a 
construção das políticas públicas para a saúde da criança e pessoalmente acredito que, se trabalharmos 
e consolidarmos a Política Nacional de Saúde da Criança, estaremos lançando fortes alicerces para que 
a população do Brasil seja saudável.

O Brasil é pioneiro e sempre dá exemplos. Esperamos que a América Latina possa espelhar-se em 
tudo aquilo que o Brasil está fazendo. 
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Como Opas, acreditamos na Promoção da Saúde e reconhecemos o grande trabalho que se vem 
fazendo no SUS. A Política Nacional de Promoção da Saúde é uma política pública que visa à Promoção 
da Saúde e ao fortalecimento da cidadania brasileira e nós nos comprometemos a continuar trabalhando 
junto com o Ministério da Saúde, com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e, especialmente, 
com o povo brasileiro para esta finalidade.

Jarbas Barbosa da Silva Júnior

Pediram-me para, além de fazer o pronunciamento da mesa de abertura, fazer um anúncio das 
publicações que estão sendo lançadas pelo Ministério da Saúde, o que será feito rapidamente. 

Uma delas é a Política Nacional de Promoção da Saúde, um dos cadernos que integram a série de 
publicações dos Pactos pela Saúde 2006. 

O Pacto de Gestão vem sendo implantado desde sua assinatura, no final de março de 2006, e aponta 
para um conjunto de ações com metas de indicadores a serem buscadas conjuntamente pelos três 
gestores do SUS.

Outra publicação, o Painel de Indicadores do SUS, uma iniciativa da Secretaria de Gestão Estratégica 
e Participativa, é uma síntese de um importante conjunto de indicadores para o SUS. 

Está também sendo lançada a Revista Brasileira de Saúde da Família, uma publicação do Ministério 
da Saúde, Secretaria da Atenção à Saúde e Departamento de Atenção Básica, com uma série de textos 
e artigos interessantes sobre o tema Saúde da Família e a Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares no SUS. 

Outra publicação é sobre a Situação do Câncer no Brasil, trazendo dados epidemiológicos 
extremamente relevantes para todos os que participam do SUS. 

Mais uma publicação que está sendo lançada é o livro: SUS ressignificando a Promoção da Saúde, que 
pode contribuir bastante com o debate conceitual, muito importante para a consolidação dessa área. 

Está sendo lançada também uma publicação que objetiva instrumentalizar e orientar para a introdução 
da saúde no processo de elaboração do Plano Diretor, podendo o gestor nele inserir o plano de saúde, 
numa visão mais ampla das ações promotoras de saúde, visando à construção do município saudável. 

Experiências Brasileiras de Escolas Promotoras de Saúde é um outro lançamento extremamente 
interessante.

Todas essas publicações estão disponíveis para os participantes do Seminário.

A Promoção da Saúde representa um grande desafio e tenho certeza que os participantes deste 
Seminário vão se debruçar, durante esses dois dias, sobre um tema que não é propriamente novo, mas 
que, desde o lançamento da Carta de Ottawa, em meados dos anos 80, ampliou-se e tornou-se um dos 
mais importantes da agenda de saúde pública no Brasil e no mundo.

Sem dúvida nenhuma, para transformarmos isso em diretrizes de uma política nacional, teremos de 
fazer uma contextualização do caso brasileiro e da situação específica do Brasil, de forma que, cada vez 
mais, a Promoção da Saúde passe a ser uma atitude que contamine todas as atividades do Ministério da 
Saúde.
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O Ministério da Saúde, além de ser o coordenador do sistema de prestação de serviços de saúde e 
das ações de prevenção, o que já está bem estabelecido na sua história, precisa atuar também como 
uma espécie de grande advogado das condições saudáveis, dos estilos saudáveis de vida e das ações que 
promovam a saúde do Brasil como um todo.

Creio que, atualmente, a sociedade espera que o Ministério da Saúde, que zela pelo bom 
funcionamento do sistema assistencial, vá além e passe a atuar cada vez mais com atitudes educativas, 
informativas, na divulgação de estudos, relatórios e experiências, ou seja, com um conjunto de ações e 
ferramentas para fazer a comunicação com a sociedade. É importante que o Ministério assuma o papel 
do grande divulgador, o proponente, o grande “patrocinador” de ações que tenham esse sentido e, ao 
mesmo tempo, procure atuar na coordenação e articulação de outros órgãos, sejam do Governo Federal, 
sejam da sociedade, que possam contribuir para a criação das agendas multissetoriais. Todos temos a 
convicção de que as ações na saúde são necessárias, mas absolutamente insuficientes para que tenhamos 
efetivamente, saúde.

A sociedade torna-se cada vez mais complexa. As doenças que temos hoje, que impactam fortemente 
a morbidade e a mortalidade, persistem e crescem exatamente porque encontram na maneira como 
se apresenta a vida moderna e na maneira como a sociedade se organiza condições favoráveis para sua 
permanência ou crescimento. Muitas vezes são doenças para as quais existe a tecnologia de prevenção 
e de cura, mas persistem, apesar do avanço tecnológico que poderia garantir que a sociedade tivesse 
condições de superá-las completamente, porque na maneira como a sociedade se organiza temos 
continuamente fatores que aumentam o risco de exposição dos indivíduos a elas.

Creio ser este o duplo papel do Ministério da Saúde: atuar dentro da sua área como responsável maior 
pela saúde dos brasileiros, adotando cada vez mais uma atitude de responsabilidade em implementar 
políticas de Promoção da Saúde e, ao mesmo tempo, ser um elemento que convida à parceria os demais 
ministérios do Governo Federal e as várias instituições que participam da sociedade, para que possamos 
construir agendas efetivamente capazes de responder a essa demanda.

Acredito também que vai ser importante, dentro desse esforço, contextualizarmos a situação do 
Brasil, considerando um debate que já foi mais forte, porque, pelo menos nas primeiras versões da Carta 
de Otawa, ocorreu uma determinada leitura, de que havia quase que uma responsabilização exclusiva 
do indivíduo sobre a sua própria saúde, sendo que, como todos sabemos, na verdade, existe todo um 
condicionante social sobre as escolhas que ele faz.

Creio não ser fácil resolver esse dilema, pois, mesmo que cada indivíduo tenha a mais completa 
informação sobre os fatores que favorecem a melhoria da sua saúde, o grau de decisão pessoal é 
condicionado pelo retorno social.

Mesmo que consiga-se convencer todos os brasileiros, e espero que consigamos com o auxílio do 
Ministério dos Esportes e de todos os outros parceiros, de que a atividade física é imprescindível para 
garantir melhorias da qualidade de vida. A capacidade de exercer essa escolha individual é completamente 
diferente num bairro de classe média que tem um parque ao lado e numa favela que não tem nenhum 
local onde se possa exercer tal atividade. Isso não quer dizer que não devamos fazer a divulgação de 
que a atividade física é fundamental, mas sim que não podemos parar aí, como se bastasse a escolha do 
indivíduo. É essencial que, concomitantemente a essa conscientização, estimulemos o indivíduo a lutar 
por políticas públicas capazes de lhe dar condições de realizar plenamente todas as condições de que 
precisa para viver de forma saudável. Nós, do poder público, precisamos trabalhar em conjunto com 
os outros atores que possam contribuir para a criação de um ambiente mais favorável para a prática de 
atividades físicas.
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Sei que é algo complexo, mas entendo que devemos evitar duas situações. A primeira é achar que 
tudo se restringe à escolha do indivíduo e que o nosso único papel é fazer a divulgação de estilos de 
vida saudáveis, ignorando completamente o contexto social; outra é a alegação de não podermos fazer 
nada enquanto o contexto social não mudar, porque, como essa mudança leva anos, às vezes décadas, 
estaríamos condenados à completa paralisia enquanto todas as condições sociais não estivessem dadas, 
se é que um dia vão estar.

Creio que a solução desse aparente conflito está em conseguirmos encontrar o balanço adequado deste 
duplo papel: o papel específico do setor saúde e o papel ativo de ser o proponente, o articulador dessas 
políticas multissetoriais, até porque, no setor saúde, como falamos muito francamente, pagamos uma 
conta que muitas vezes é gerada externamente. Pagamos a conta da insegurança nas estradas, pagamos 
a conta, enfim, de um conjunto de eventos que ocorrem fora do setor saúde, mas que o sobrecarregam, 
pelo nosso compromisso com a saúde de todos os indivíduos do Brasil.

E com a nossa responsabilidade, com o conhecimento dessa dupla dimensão da saúde, que possui 
fatores dentro do setor saúde e fora, no contexto social, creio que temos ainda maior obrigação de 
encontrar esse equilíbrio.

Outra questão que também acho importante agregar é a seguinte: a agenda da Promoção da Saúde 
foi tradicionalmente ligada às doenças transmissíveis. Se voltarmos ao momento da Carta de Otawa, 
em 1986, relembraremos que já estávamos quase no final, mas ainda não havia acabado aquele sonho 
dourado, de que as doenças transmissíveis seriam erradicadas com o desenvolvimento de vacinas e de 
antibióticos. Isso mudou completamente. Quando olhamos, hoje, o panorama das principais doenças 
transmissíveis que causam impacto sobre a morbidade e a mortalidade, constatamos que grande parte 
está relacionada ou a determinados estilos de vida que foram construídos socialmente ao longo dos anos 
ou a condições sociais. 

A dengue é um bom exemplo disso. O mosquito Aedes Aegypt se espalhou na periferia das grandes 
cidades do Brasil, da América Latina e da Ásia, fundamentalmente, porque as pessoas não têm 
condições de ter água 24 horas por dia nos sete dias da semana e a armazenam geralmente em condições 
inadequadas. Então, quando olhamos para um território em que o problema aparentemente seria 
superado só com tecnologia própria do setor saúde, com vacinas e com medicamentos, percebemos que 
ele apresenta um aspecto não tecnológico que não sabemos quando será superado.

Estava lendo hoje uma publicação que anunciava a descoberta de uma vacina contra a malária em 
2025. Todos já ouvimos, alguns anos atrás, notícias de que estaríamos perto da descoberta dessa vacina. 
Então creio que não podemos esperar dez, quinze, vinte anos, enquanto cientistas pesquisam nas 
bancadas e continuam a prever novos medicamentos e novas vacinas, porque sabemos que há estratégias 
disponíveis, combinando ações no setor saúde com condições externas a ele, que podem gerar um 
impacto muito positivo nessa área. Gostaria de concluir enfatizando a complexidade desse tema. 

Dentro do Ministério da Saúde, já se pensou muito se deveria ou não haver um departamento de 
Promoção da Saúde. Entendo que não basta ter um departamento, uma área ou divisão. Creio que 
é preciso uma nova atitude e, esperamos que todos os gestores de saúde tenham, uma atitude de 
compreender o impacto que esse conjunto de ações podem produzir na qualidade de saúde, na melhoria 
da qualidade de vida dos indivíduos, e passarmos a ter um forte compromisso político do Ministério, 
das Secretarias Estaduais e Municipais da Saúde. 

Todas as esferas de gestão do SUS precisam exercer plenamente este duplo papel: de ator principal, 
com responsabilidades específicas e exclusivas do setor saúde, e, ao mesmo tempo, de organizador dessa 
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rede mais ampla de ações políticas que possam contribuir para que as pessoas tenham uma vida mais 
saudável. 

O desafio para todos neste seminário é enorme, mas este é um evento que possui dimensão histórica, 
pois ocorre depois de vários anos de acúmulo de experiências dos municípios brasileiros e de alguns 
estados e de todo um amadurecimento acadêmico, inclusive brasileiro, nessa área.

Creio que vai ser possível sairmos daqui com uma orientação concreta, que passará a influenciar 
positivamente todas as esferas de gestão do SUS – o gestor federal, os gestores estaduais e os municipais. 
Que a Promoção da Saúde seja um dos componentes fundamentais da agenda política da saúde 
brasileira.

Então, bom seminário! Que obtenhamos um produto até acima da expectativa muito positiva que 
temos. Parabéns a todos que organizaram e a todos que contribuíram até aqui para a construção deste 
evento.
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Conferência - Determinantes Sociais de Saúde

Coordenador: Otaliba Libânio de Morais Neto – departamento de análise da situação de 
saúde – secretaria de Vigilância em saúde (dasis/sVs/Ms) - Membro do Comitê Gestor da 
Política nacional de Promoção da saúde (PnPs)

Conferencista: Jairnilson Silva Paim – Professor titular em Política de saúde do instituto de 
saúde Coletiva (isC/UFBa) – Membro da Comissão nacional sobre determinantes sociais em 
saúde (Cndss)

Abertura da Conferência Determinantes Sociais de Saúde

Otaliba Libânio de Morais Neto

É com alegria e grande expectativa que é realizado o “I Seminário da Política Nacional de Promoção da 
Saúde”, com a presença de vários representantes e gestores dos municípios e estados, de todas as áreas do 
Ministério da Saúde (MS), de universidades e de organizações não governamentais (ONGs), que fazem 
da Promoção em Saúde um espaço de articulação intersetorial, de luta e conquista por uma melhor 
qualidade de vida para a população. 

O evento inicia-se pela Conferência sobre os Determinantes Sociais da Saúde. Este primeiro tema foi 
pensado, propositadamente, para a abertura do seminário, pelo Comitê Gestor da Política Nacional de 
Promoção em Saúde (CGPNPS), considerando que os determinantes socioeconômicos e culturais são 
centrais nesta política. 

A partir dessa ótica, o Comitê Gestor convidou a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais 
em Saúde (CNDSS), que designou, para realização desta conferência, o professor Jairnilson Silva 
Paim. 

Jairnilson é militante do movimento sanitário, sujeito presente nas maiores conquistas da saúde, dentre 
elas: a VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS) e a Constituinte e a Lei Orgânica da Saúde (LOS). 
Além disso, possui experiência tanto na área de gestão como na acadêmica, na área de planejamento, 
organização de serviços e também de epidemiologia. Indubitavelmente, é um dos grandes pensadores 
da área de Vigilância e Promoção em Saúde no Brasil. 
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Determinantes Sociais de Saúde

Jairnilson Silva Paim

Introdução

Este evento pode ser considerado histórico, alcançando um outro patamar alçado pela Reforma 
Sanitária Brasileira e pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Inicialmente, quero agradecer à Secretaria 
de Vigilância em Saúde (SVS/MS) pelo convite e, também, aos companheiros da Comissão Nacional 
sobre Determinantes Sociais de Saúde (CNDSS) pela minha indicação para participar deste seminário, 
especialmente ao Prof. Paulo Buss. 

Expor sobre Determinantes Sociais de Saúde (DSS) para pessoas com experiência e vivência na área 
da saúde, que convivem em seu cotidiano com um conjunto de problemas que se relacionam com as 
condições de vida, com as formas de desenvolvimento das políticas no país, com a própria organização 
da sociedade brasileira, pode parecer, de certa forma, uma obviedade. Mas, apesar da aparência de 
obviedade a respeito dos determinantes e da dispensabilidade das discussões sobre as relações entre 
saúde/sociedade ou saúde/políticas públicas, constata-se que, na realidade, são elementos que compõem 
uma luta existente há vários anos. 

Assim, além do reconhecimento da existência dessas relações, faz-se necessária a realização de 
mudanças e reformas que apontem para a superação das desigualdades presentes nos Determinantes 
Sociais de Saúde. Essa luta não é apenas política, mas também teórica e epistêmica, sob uma perspectiva 
histórica, na medida em que as contradições foram se estruturando e se apresentando de forma mais 
clara e surgindo as possibilidades de cada sociedade identificar esses determinantes e criar alternativas 
para a sua superação. Em contraponto, ao mesmo tempo, a ciência seguia por um outro caminho, 
ocorrendo um recuo em relação a essas possibilidades postas, especialmente na metade do século XlX, 
quando os movimentos de consolidação da burguesia na Europa levaram também ao agravamento das 
condições de vida dos trabalhadores e da população em geral. 

Naquele momento, surgia a idéia e a proposta cunhada como “medicina social”. Essa medicina foi 
entendida como a possibilidade de estudar as relações entre saúde e sociedade e explicar, inclusive, a 
ocorrência das epidemias. Figuras como Rudolf Virchow e John Snow tiveram importância na patologia 
e na medicina, ao explicarem como as epidemias, a exemplo da cólera, poderiam ser resolvidas com 
melhoria das condições ambientais. Esse fato aconteceu quase cinquenta anos antes da descoberta do 
vibrião colérico. Há outras visões da ciência que se adequam mais à manutenção de determinado status 
quo e se tornam, de certa forma, hegemônicas.  

No final daquele século, com a era bacteriana, houve um recuo na forma de compreensão das relações 
entre saúde e sociedade que apontava para a necessidade de ação política para modificar as condições 
de vida. Outros esforços foram ocorrendo ao longo do século XX, principalmente as concepções de 
Promoção em Saúde nas definições de Saúde Pública de Charles-Edward Winslow e Henry Sigerist, e, 
posteriormente, a compreensão da medicina preventiva, no livro clássico de Leavell e Clark. Todavia, 
essas tentativas não foram suficientes para enfrentar a visão biomédica dominante em relação à 
compreensão dos problemas de saúde. 
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Nessa perspectiva, este encontro, a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) e, 
particularmente, alguns movimentos que ocorrem no Brasil e no mundo se alinham na possibilidade 
de repensar as intervenções que podem ser realizadas para além do enfoque biomédico.

Essa breve introdução ao tema teve como objetivo demonstrar: a) que a Promoção da Saúde encontra-
se em um processo continuado de possibilidades de renovação e de contra-hegemonia, em relação às visões 
dominantes sobre a saúde e a doença; b) como esses processos ocorrem em sociedades concretas. 

A apresentação, propriamente dita, configura-se em quatro partes:

(1) Apresentação de elementos conceituais para compreensão dos determinantes sociais;

(2) Ilustrações que reiteram, através de evidências científicas, a pertinência em trabalhar com 
determinantes sociais atualmente no Brasil;

(3) A Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais em Saúde (CNDSS), sua constituição e funções 
até 2008; 

(4) A análise política do entrosamento, consolidação e sinergismo entre as várias iniciativas que estão 
ocorrendo no país.

Elementos conceituais

As formas concretas de inserção socioeconômica da população (condições de trabalho e condições de 
vida) são relevantes para explicar a saúde e o perfil epidemiológico. As condições gerais de existência 
caracterizam o modo de vida que articula condições e estilo de vida.

Os padrões de determinação são uma das formas de entender os problemas de saúde e as suas 
ocorrências na sociedade para além da concepção de causa e implicam, também, compreender as 
relações do aparecimento de determinado perfil epidemiológico e as formas concretas de organização e 
inserção socioeconômica da população.

Nessa perspectiva, dois conceitos são fundamentais para a reflexão sobre os padrões de determinação: 
os conceitos de condições de vida e de estilo de vida. Condições de vida expressam as condições reais de 
existência, isto é, as condições materiais necessárias à subsistência, relacionadas à alimentação, à habitação, 
ao saneamento básico e às condições do meio ambiente. Estilos de vida são as formas social e culturalmente 
determinadas de vida, que se expressam no padrão alimentar, no dispêndio energético cotidiano, no 
trabalho e no esporte, nos hábitos como uso de fumo e álcool, no lazer, etc.

A primeira distinção necessária na concepção de modo de vida é que este se refere às condições 
objetivas de existência de cada grupo social, independentemente da sua vontade, enquanto o estilo de 
vida sugere opções que podem se traduzir em escolhas individuais.  

 Existem vários modelos conceituais para expressar essas relações. Dentre eles, há um que tem sido 
utilizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e que a Comissão Nacional sobre Determinantes 
Sociais em Saúde (CNDSS) vem defendendo pela facilidade do ponto de vista didático e da comunicação 
com a sociedade.

O esquema elaborado por Dahlgren e Whitehead, denominado “Determinantes da Saúde”, é um 
modelo que reconhece os componentes individuais, relacionados com a idade, gênero e com os fatores 
hereditários. Contudo, esses componentes individuais são também sociais, como o gênero, uma categoria 
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que vai além do biológico. A partir desse contexto, têm-se outras camadas que vão se constituindo sob 
a perspectiva do estilo de vida dos indivíduos, que pode favorecer situações mais positivas ou negativas, 
em relação à saúde. Acima, em outra camada, encontram-se as redes sociais e comunitárias, que podem 
fortalecer laços entre pessoas e grupos, constituindo-se, dessa forma, em um elemento de proteção ou, 
em determinadas situações, de esgarçamento social, gerando dificuldades para que a saúde se concretize. 
A partir desse nível tem-se outra camada que expressa as condições de vida e de trabalho – ambiente 
de trabalho, educação, produção agrícola e de alimentos, desemprego, água e esgoto, serviços sociais e 
habitação –, que podem ser capazes de orientar o conjunto das políticas públicas para o favorecimento 
das condições de saúde. Finalmente, nesse esquema dos determinantes da saúde, têm-se as condições 
sociais, econômicas, culturais e ambientais mais amplas que, em última análise, influenciam o estado de 
saúde das populações.

Uma das vantagens desse esquema é a demonstração de diferentes níveis de intervenção, desde o 
ponto de vista individual ao comunitário, podendo alcançar o contexto ou o âmbito estrutural. Assim, 
pode contribuir para o estabelecimento de diferentes concepções orientadoras de políticas públicas, 
desde as mais avançadas até as mais limitadas.

É necessário, ainda, considerar três conceitos importantes: as desigualdades, ou seja, as diferenças 
sistemáticas na situação de saúde de grupos populacionais; as iniquidades, que são as desigualdades 
na saúde evitáveis, injustas e desnecessárias; os Determinantes Sociais de Saúde (DSS), que são as 
condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham ou as características sociais dentro das quais a 
vida transcorre.

Portanto, os DSS estão relacionados às condições que movem o "andar a vida" dos indivíduos, dos 
grupos sociais e dos sujeitos coletivos. Essa discussão ocorre nos países desenvolvidos, especialmente 
no Canadá e em certos países europeus. De certo modo, esse debate sobre determinação também vinha 
sendo realizado, de uma forma contra-hegemônica, no Brasil e na América Latina, com a emergência da 
epidemiologia social latino-americana nos anos 70. 

Nessa possibilidade de luta teórica e epistemológica, referida na introdução desta exposição, surgiram 
contribuições de alguns autores, como Laurell e Breilh, apresentando tarefas iniciais para serem realizadas 
durante este percurso, tais como: demonstrar que a doença tem caráter histórico e social; definir um objeto 
de estudo que permita um aprofundamento na compreensão do processo saúde-doença como processo 
social; avançar na reflexão do modo de conceituar a causalidade, ou melhor, a determinação.

No Brasil, essa contribuição ocorreu nos últimos trinta anos e vários autores trabalharam no sentido 
de identificar as relações entre saúde e sociedade. Uma crítica teórica realizada por Djalma Agripino 
de Melo Filho no livro Compreensão e Crítica da Epidemiologia Social versa sobre a própria vertente da 
epidemiologia social latino-americana, ou seja, o que ela poderia oferecer em termos de contribuições e 
como, de certa forma, terminou por se submeter ao modelo dominante de pensar a questão da saúde. 

O Brasil teve efetivamente uma importante contribuição na reflexão sobre a determinação social 
em saúde, através da produção teórica de vários autores e militantes da Reforma Sanitária. Todavia, 
uma referência constantemente feita diz respeito à Carta de Otawa, especialmente por militantes da 
Promoção em Saúde. Esse importante documento foi elaborado em reunião realizada no Canadá, em 
1986, como marco desse movimento, que completa vinte anos em 2006. Contudo, em março daquele 
mesmo ano, realizou-se a VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS) no Brasil e, de uma forma 
brilhante, o Prof. Guilherme Rodrigues da Silva (CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 
[1987]) afirmava no seu relatório final que “saúde é a expressão da forma como a sociedade se organiza 
do ponto de vista econômico”. 
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Cumpre ressaltar que a Reunião de Otawa aconteceu no final de 1986, mas em março desse ano o 
Brasil já conseguia ter a clara idéia dessas relações e determinações, na VIII Conferência Nacional de 
Saúde (VIII CNS), antes portanto da Carta de Otawa. Infelizmente, essa contribuição dos brasileiros 
não foi reconhecida mundialmente. Até no Brasil há pesquisadores e técnicos que citam a Carta 
de Otawa, mas ignoram o texto do relatório final da VIII CNS, a seção saúde da Constituição da 
República e a Lei Orgânica da Saúde. Em todos esses documentos está claramente inserida a concepção 
dos Determinantes Sociais da Saúde.

Por que enfatizar os Determinantes Sociais de Saúde? Porque os determinantes sociais têm um 
impacto direto na saúde, estruturam outros determinantes da saúde (impactos indiretos), são as “causas 
das causas”. Para os insatisfeitos em intervir apenas na aparência dos fenômenos e que procuram, 
portanto, entender seu processo de produção social, faz-se fundamental entender esta cadeia, ou seja, 
este conjunto de relações que produzem a saúde ou a doença.

Este seminário representa uma oportunidade de retomar alguns conceitos que contribuem para a 
realização dos nossos trabalhos, mas, paradoxalmente, também geram confusões. Daí a necesidade da 
distinção entre Promoção da Saúde e Prevenção das Doenças. Promoção significa impulsionar, fomentar, 
originar, gerar. Refere-se a um conjunto de medidas que não se dirigem a doenças específicas, mas que 
visam aumentar a saúde e o bem-estar. Implica o fortalecimento da capacidade individual e coletiva 
para lidar com a multiplicidade dos determinantes e condicionantes da saúde. Essa concepção de 
Promoção da Saúde necessita ser reforçada, pois as pessoas, ainda que tenham algum tipo de doença, 
sempre possuem algum componente sadio. Quanto à Prevenção, é preciso ficar claro que se relaciona 
às doenças, ou à prevenção de riscos. É preciso ter cuidado com esse termo, porque frequentemente 
têm se visto deslizes, inclusive em textos técnicos, com o uso da expressão equivocada "prevenção da 
saúde". Obviamente que não se deve prevenir saúde; no máximo, se deseja, ou, no possível, se promove, 
protege, recupera e reabilita.

Prevenir significa evitar, impedir que se realize, chegar antes de, preparar. Exige ação antecipada, 
baseada no conhecimento da história natural da doença para tornar seu progresso improvável. Implica 
o conhecimento epidemiológico para o controle e redução do risco de doenças. Essa compreensão de 
prevenção permite um conjunto de projetos de intervenção e de educação baseados na informação 
científica e recomendações normativas, ou seja, de prescrições organizadas e orientadas que visam ao 
controle e à redução do risco de doenças (não faça isso, evite aquilo, etc.).

Existem, assim, várias concepções sobre a Promoção da Saúde. Saúde pode ser definida como produto 
de amplo espectro de fatores relacionados a qualidade de vida, com ênfase em ações voltadas para o 
coletivo e o ambiente (físico, social, político, econômico, cultural), contemplando a “autonomia” de 
indivíduos e grupos (capacidade para viver a vida) e a equidade. A partir dessa definição, uma pessoa 
nunca é somente doente. Ela sempre tem componentes sadios, que precisam ser reforçados. Essa idéia 
de autonomia e emancipação está presente nessa concepção mais avançada e abrangente de saúde.

Promoção da Saúde também pode ser concebida como produto de comportamentos de indivíduos e 
famílias (estilos de vida, dieta, atividade física, hábito de fumar, etc.), orientando programas educativos 
relacionados a riscos comportamentais passíveis de mudança.

Essas duas concepções fundamentam intervenções e abordagens distintas. Ressaltam, de um lado, a 
atuação sobre os determinantes socioambientais da saúde e políticas públicas intersetoriais, voltadas à 
melhoria da qualidade de vida das populações, ou reforçam, de outro, a tendência de diminuição das 
responsabilidades do Estado, delegando aos indivíduos, progressivamente, o autocuidado. Essas duas 
concepções, também, perpassam várias instituições, grupos de pesquisadores, gestores e técnicos, que 
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trabalham com a Promoção da Saúde ou com os Determinantes Sociais de Saúde. A própria Comissão 
Nacional sobre Determinantes Sociais em Saúde (CNDSS), com composição heterogênea, possui 
membros com visões diferenciadas sobre os DSS.

Os americanos entendem Promoção da Saúde de uma forma muito particular e estreita. Eles 
misturam a Promoção da Saúde com Prevenção de Doenças (health promotion/ disease prevention). As 
estruturas acadêmicas americanas trabalham com essas duas dimensões de uma forma muito próxima, 
o que gera certa confusão. 

Os determinantes sociais podem ter um efeito positivo na saúde quando fomentam, promovem 
e colaboram com a qualidade de vida. Por outro lado, também podem ter efeitos negativos quando 
favorecem o risco, o agravo e a doença. Recentemente, verifica-se a substituição da abordagem 
comportamental por uma abordagem ampla dos problemas de saúde, considerando a ação sobre 
determinantes, o caráter coletivo, as políticas públicas, a capacidade dos indivíduos e de comunidades. 
Verifica-se também o uso de estratégias combinadas: individuais, ambientais e políticas.

Na leitura do documento da Política Nacional de Promoção da Saúde é possível identificar essa 
combinação de abordagens, desde as individuais até as mais amplas, contemplando o ambiente, as 
políticas públicas, etc. 

A iniquidade faz mal à saúde de todos, inclusive de quem a produz. A violência é um exemplo de 
uma epidemia que atinge os cidadãos em geral, ainda que mais a população pobre e excluída. Essas 
iniquidades podem ser demonstradas através de algumas informações.

O Brasil se encontra entre os dez países com maiores desigualdades de renda do mundo. São eles: 
Namíbia, Lesotho, Botswana, Serra Leoa, República Central Africana, Swaziland, Guatemala, Brasil, 
África do Sul e Paraguai. 

A taxa de mortalidade de menores de um ano de idade no Brasil é a terceira mais alta da América do 
Sul. Em 2003, os dados eram os seguintes: Chile (8), Uruguai (12), Argentina (17), Venezuela (18), 
Colômbia (18), Equador (24), Paraguai (25), Peru (26), Suriname (30), Brasil (33), Guiana (52) e 
Bolívia (53).

Em nosso país, os 20% mais ricos têm mortalidade infantil cerca de duas vezes menor (15,8%) do 
que os 20% mais pobres (34,9%). Essas desigualdades se expressam também em termos regionais: 
a mortalidade neonatal do Nordeste (24,6%) é praticamente duas vezes maior do que a do Sudeste 
(14,0%) e a do Sul (11,8%).

As iniquidades se expressam, ainda, em relação à cor e à raça. Os índios possuem mortalidade infantil 
quase cinco vezes maior e os negros duas vezes maior do que os brancos. A taxa de mortalidade infantil 
também está relacionada com a raça e a escolaridade da mãe.

Em relação à epidemia moderna representada pelas mortes violentas, observa-se que, entre os 
adolescentes, as maiores vítimas da violência são os meninos negros. Essa iniquidade em relação à cor se 
expressa também quanto ao percentual da população que não tem acesso a água potável.

Mais de 60% das mulheres que possuem quinze ou mais anos de escolaridade realizaram mamografia 
alguma vez na vida, porém somente 22% das mulheres com menos de um ano de escolaridade já fizeram 
tal exame.

Um estudo realizado em Pelotas (RS), no período de 1982 a 2003, revela que o maior percentual de 
mulheres que engravidaram na adolescência (cerca de 20%) é procedente de famílias com renda inferior 
a um salário mínimo.
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Pessoas com capital econômico e cultural baixo apresentam as maiores taxas de mortalidade por 
homicídios por 100.000 habitantes, segundo estratos de condições de vida no município de Salvador 
(1991-1994).

Quanto aos diferenciais intra-urbanos e às desigualdades sociais em saúde, os determinantes sociais 
que explicam a estruturação do espaço urbano e as condições de reprodução da vida (biológica, ecológica, 
econômica e cultural) definem, em última análise, o padrão e o perfil epidemiológico da população.

Assim, conforme as sociedades estruturam suas cidades e distribuem espacialmente as populações 
e os recursos, como o acesso à terra, ocorrem e podem ser explicadas as diferenças na distribuição dos 
eventos na saúde da população. As políticas públicas poderão reforçar esse componente de desigualdade 
ou contribuir para superar esse perfil.

Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS)

A Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) foi criada em março de 2006 e 
representa a primeira iniciativa de um país no mundo em criar sua Comissão. Em 2005, a OMS criou uma 
Comissão Mundial composta por destacados líderes mundiais da esfera política, de governos, da sociedade 
civil e da academia. Nesse sentido, respondeu a uma proposta da Assembléia Mundial da Saúde de 2004. 

A Comissão Mundial é composta por vinte membros: Michael Marmot (Chair UK), Frances Baum 
(Austrália), Monique Bégin (Canadá), Giovanni Berlinguer (UE), Mirai Chatterjee (Índia), William 
Foege (US), Yan Guo (China), Kivoshi Kurokawa ( Japão), Presidente Ricardo Lagos (Chile), Stephen 
Lewis (UN, África), Alireza Marandi (Iran), Pascoal Mocumbi (Moçambique), Ndioro Ndiave (UM, 
IOM), Charity Ngilu (Quênia), Hoda Rashad (Egito), Amartya Sem (US), David Satcher (US), 
Anna Tibaijuka (HABITAT, UN), Denny Vagerö (Suécia) e Gail Wilensky (US). Esse grupo se reúne 
sistematicamente a fim de discutir possibilidades para que os países do mundo criem suas Comissões e 
realizem políticas públicas sob a perspectiva dos Determinantes Sociais de Saúde.

A CNDSS tem como referência a Constituição de 1988, que, inspirada no Relatório da VIII 
Conferência Nacional de Saúde, reconhece que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 
1988). O legislador foi sábio, pois, antes de mencionar um sistema de saúde, destacou que a saúde é 
resultante das políticas econômicas e sociais. Nessa perspectiva, a Política Nacional de Promoção da 
Saúde, atualmente em vigor, representa o reconhecimento do Estado desse componente presente em 
nossa Constituição.  

Essa Política já vem sendo defendida há muitos anos por muitos setores da academia, em artigos 
na Revista Saúde em Debate, nos Cadernos de Saúde Pública e na Revista Ciência & Saúde Coletiva. 
Além disso, em 2002, foi discutido, em São Paulo, o esboço de uma Política Nacional de Promoção da 
Saúde na III Conferência Latino-americana. Hoje, portanto, temos um momento de comemoração, 
pois finalmente o país dispõe de uma Política Nacional de Promoção da Saúde e, ao mesmo tempo, 
o Presidente da República decidiu, através de um Decreto, em 13/03/2006, criar a CNDSS. A 
constituição da CNDSS expressa o reconhecimento de que a saúde é um bem público a ser construído 
com a participação solidária de todos os setores da sociedade brasileira.
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Fazem parte da CNDSS dezessete especialistas e personalidades da vida social, econômica, cultural 
e científica do país, nomeados pelo Ministro da Saúde: Paulo Buss (coordenador), Adib Jatene, Aloísio 
Teixeira, Ana Lúcia Gazzola, César Victora, Dalmo Dallari, Eduardo E. Gouvêa Vieira, Elza Berquó, 
Jaguar, Jairnilson Paim, Lucélia Santos, Moacyr Scliar, Roberto Smeraldi, Rubem C. Fernandes, Sandra 
de Sá, Sônia Fleury e Zilda Arns. Fazem parte do Grupo Intersetorial da CNDSS: a Casa Civil; os 
Ministérios da Fazenda, do Planejamento, da Saúde, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
da Educação, da Ciência e Tecnologia, da Cultura, do Esporte, das Cidades, do Meio Ambiente, do 
Trabalho e Emprego, da Previdência Social e do Desenvolvimento Agrário; as Secretarias de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial e de Políticas para as Mulheres; o Conass; o Conasems; o Conselho 
Nacional de Saúde; a Opas/OMS.

Existe um longo caminho que precisa ser pavimentado para que a Política de Promoção da Saúde 
consiga sair dos muros do Ministério da Saúde, transitar pelos vários espaços do governo e se capilarizar 
pelo conjunto dos organismos que podem por ela se responsabilizar. O caminho está aberto, contudo 
precisa ser pavimentado, circulando projetos, pessoas, idéias, etc.

São linhas de ação da CNDSS: a produção e disseminação de conhecimentos e informações; 
a atuação em políticas e programas; a mobilização social; e a manutenção de uma página na WEB                   
(http://www.determinantes.fiocruz.br/).

A primeira linha, produção e disseminação de conhecimentos e informações, tem como objetivo a 
produção de conhecimentos e informações sobre as relações entre os determinantes sociais e a situação 
de saúde, particularmente as iniquidades de saúde, com vistas a fundamentar políticas e programas. 

São objetivos da linha de atuação políticas e programas: promoção, apoio, elaboração, coordenação, 
acompanhamento e avaliação de políticas, programas e intervenções governamentais e não 
governamentais realizados em nível local, regional e nacional.

A terceira linha, mobilização da sociedade civil, visa desenvolver ações de promoção, junto a diversos 
setores da sociedade civil, sobre a importância das relações entre saúde e condições de vida e sobre as 
possibilidades de atuação para diminuição das iniquidades de saúde. 

Por sua vez, a quarta linha, página na WEB, possui os seguintes objetivos: divulgar informações 
sobre as atividades desenvolvidas pela CNDSS, incluindo publicação virtual de boletim de notícias; 
coletar e registrar dados, informações e conhecimentos sobre DSS existentes nos sistemas de informação 
em saúde e nas literaturas nacional e mundial; organizar redes de cooperação para estabelecimento 
de grupos virtuais de investigação e discussão sobre temas de DSS; estabelecer espaços de interação 
dedicados a grupos estratégicos, como tomadores de decisão (espaço do gestor), profissionais de 
comunicação (espaço da mídia), etc.

Análise política e estratégias

É preciso salientar o que pode ser chamado de “janela de oportunidades”, ou “condições favoráveis”, 
para o trabalho da CNDSS: comunidade científica nacional com produção de alta qualidade; SUS 
baseado nos princípios de equidade e gestão participativa, com estruturas descentralizadas, onde são 
tomadas decisões sobre políticas e programas; disseminação das novas tecnologias de comunicação 
e informação; legitimidade internacional, com apoio da OMS; e possibilidades de incorporação de 
propostas políticas que tratem dos DSS nos novos projetos de governo.
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As eleições representam, também, uma oportunidade de renovação, de estabelecimento de 
compromissos e de apresentação de novos projetos de governo que trabalhem com a perspectiva supra-
setorial. 

A Promoção da Saúde ilustra um outro patamar do Projeto da Reforma Sanitária Brasileira. Durante 
muito tempo, houve confusão entre Reforma Sanitária e SUS. É preciso inserir a Promoção da Saúde 
no setor para introduzir mudanças bem como agregar valores, mobilizando vontades e ações políticas 
que permitam a redistribuição do poder na saúde e em outros setores dos governos para viabilizar as 
mudanças necessárias no conjunto das políticas públicas econômicas e sociais (emprego, segurança, 
educação, ambiente, seguridade social, etc.).

Algumas estratégias devem ser ressaltadas. A primeira é a criação de dispositivos institucionais que 
facilitem o empowerment e certos deslocamentos de poder técnico, administrativo e político no sentido 
de alterar os modos tecnológicos de intervenção sobre necessidades, projetos e ideais de saúde. Outra é a 
construção de pontes de articulação e pactuação com outros setores e segmentos sociais para assegurar 
políticas públicas saudáveis, voltadas para a qualidade de vida: Câmaras Técnicas, Comitê Intersetorial, 
Conselhos, Comissões, Grupos de Trabalho, etc. Finalmente, é preciso ressaltar a convergência de 
propósitos entre a CNDSS, a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) e o Pacto pela Vida.

É preciso enfatizar o sinergismo entre a CNDSS e o Comitê Gestor da PNPS, com ampliação da 
atuação, através do Grupo Intersetorial da CNDSS. Além disso, merece registro o fato de que vários 
atores terão papel fundamental na implementação da PNPS, como: Conass, Consems, universidades, 
centros de pesquisa, entre outros. Cumpre avançar no ciclo idéia-proposta-movimento-projeto-política-
prática, alcançando o último componente. É necessário ter capacidade de mobilizar grupos humanos 
e forças políticas que, em última análise, possam incidir sobre uma determinada correlação de forças 
e enfrentar a questão das desigualdades em saúde. Esse poder político a ser conquistado pelos sujeitos 
sociais relevantes tem a possibilidade de construir novas acumulações e alterar uma dada distribuição 
de poder, ou seja, uma política. 

O compromisso dos trabalhadores de saúde em disponibilizar informações técnicas e científicas para os 
sujeitos sociais, tornando-os parceiros de um projeto emancipatório, pode dar significado e sentido a este 
fazer humano. Portanto, a grande questão posta para todos os presentes é colocar a PNPS em prática. A 
Promoção da Saúde representa hoje, um dos grandes desafios da saúde coletiva do século XXl.

Finalizando, será realizada a leitura de uma mensagem do Paulo Buss, Presidente da Fiocruz e 
Coordenador da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde, direcionada ao público 
presente neste Seminário1:

Queridos amigos do Seminário sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde:

Na qualidade de Coordenador da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde e antigo militante da área 
da Promoção da Saúde no Brasil, tomo a liberdade de dirigir-me a vocês para justificar minha ausência involuntária 
ao evento. Justo nesta semana em que se realiza este encontro histórico, o dever como representante do Brasil junto 
à Organização Mundial da Saúde me obriga a estar em Genebra, onde se instala o Grupo Intergovernamental sobre 
Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual, proposto por nós do Brasil e pelo Quênia, que busca garantir 
um movimento mundial em prol da pesquisa e do acesso a medicamentos nas doenças negligenciadas, que afetam 
desproporcionalmente os mais pobres do mundo.

1 Mensagem proferida no i seminário sobre a Política nacional de Promoção da saúde - Brasília, 2006 (informação verbal).
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A única razão da minha mensagem é dizer-lhes que uma Promoção da Saúde ‘radical’ no Brasil será aquela, e só 
aquela, que atuar sobre os Determinantes Sociais da Saúde, isto é, sobre a ‘causa das causas’.

Confio que o Seminário seja forte em reafirmar essa posição, o que muito contribuirá para as necessárias 
mobilizações das forças políticas e sociais, bem como dos dirigentes e dos profissionais de saúde e dos outros 
setores governamentais do país, para a missão histórica de juntos encontrarmos as melhores formas de agir 
sobre a principal doença do Brasil, que são as iniquidades nas condições de vida e saúde, e de garantir o acesso 
aos serviços sociais e de saúde para a nossa população.

Bom Seminário para todos!”
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Mesa Redonda - A Promoção da Saúde no Pacto pela Vida

Coordenador: Ana Lúcia Pereira – departamento de apoio à descentralização (dad/se/Ms) – 
Coordenação-Geral de integração Programática (CGiP)

Otaliba Libânio de Morais Neto – diretor do departamento de análise de situação de saúde/
secretaria de Vigilância em saúde (dasis/sVs/Ms)

Maria Cristina Boaretto – diretora do departamento de ações Programáticas estratégicas/ 
secretaria de atenção à saúde/ Ministério da saúde (dapess/sas/Ms)

Fernando Cupertino – Conselho nacional de secretários de saúde (Conass) 

Paulo Fernando Capucci – núcleo estratégico de Promoção e Vigilância em saúde /secretaria 
extraordinária de Promoção da saúde (Conasems)

A Promoção da Saúde no Pacto pela Vida, segundo 
a Vigilância

Otaliba Libânio de Morais Neto

O Pacto pela Saúde, firmado entre o Ministério da Saúde (MS), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), apresenta três dimensões, 
ou componentes: o Pacto em Defesa do SUS, o Pacto pela Vida e o Pacto de Gestão do SUS. 

São objetivos do Pacto pela Saúde: consolidar os princípios do SUS; responder às prioridades do 
Plano Nacional de Saúde; compor um elenco restrito de ações, porém com significativo impacto sobre 
a saúde da população; qualificar a gestão pública do SUS.

No Pacto em Defesa do SUS, a preocupação central recai sobre a reafirmação do compromisso com 
o sistema público, a garantia da equidade e do acesso universal da população à atenção à saúde e a 
demonstração da necessidade de recursos adicionais para concretização dos princípios constitucionais.  

O Pacto pela Vida, por sua vez, reflete um conjunto de compromissos sanitários das três esferas 
de governo, que expressam as prioridades inequívocas dos três entes federados, com a definição das 
responsabilidades de cada nível de gestão. 

O Pacto de Gestão estabelece as responsabilidades claras de cada ente federativo, tornando mais 
evidentes as atribuições dos níveis, de forma a diminuir as competências concorrentes e fortalecer a 
gestão compartilhada e solidária no SUS.

No Pacto pela Vida, as prioridades pactuadas foram: a saúde do idoso; o controle do câncer de colo 
de útero e de mama; a redução da mortalidade infantil e materna; o fortalecimento da capacidade de 
resposta às doenças emergentes e endemias (dengue, malária, hanseníase, tuberculose e influenza); a 
Promoção da Saúde; e o fortalecimento da Atenção Básica.
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Nesse contexto, alguns marcos são importantes: a Portaria nº 399/GM, de 22/02/06, que divulga o 
Pacto Pela Saúde 2006; a Portaria GM/MS 648, de 28/03/06, que aprova a Política Nacional de Atenção 
Básica; a Portaria nº 675/GM, de 30/03/06, que aprova a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde; a 
Portaria nº 687/GM, de 30/03/06, que aprova a Política Nacional de Promoção da Saúde; e a Portaria nº 
699/GM, de 30/03/06, que regulamenta as Diretrizes Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão.

Quanto à Promoção da Saúde, são objetivos para 2006, definidos no Pacto pela Vida: elaborar e 
implementar uma Política de Promoção da Saúde de responsabilidade dos gestores das três esferas; 
articular e promover os diversos programas de atividade física já existentes e apoiar a criação de outros; 
implementar medidas concretas pelo hábito da alimentação saudável.

Em relação às responsabilidades sanitárias, cabe aos estados e municípios: garantir a integralidade 
das ações de saúde, prestadas de forma interdisciplinar, por meio da abordagem integral e contínua 
do indivíduo no contexto familiar, social e do trabalho, englobando atividades de Promoção da 
Saúde, prevenção de riscos, danos e agravos; desenvolver ações de assistência, assegurando o acesso ao 
atendimento às urgências; e elaborar, pactuar e implantar a Política de Promoção da Saúde, considerando 
as diretrizes estabelecidas em âmbito nacional.

Considerando as atribuições, cabe à União: a formulação do Plano Nacional de Saúde e a pactuação, 
no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), da Política Nacional de Atenção em Saúde, 
incluindo ações intersetoriais voltadas para a Promoção da Saúde.

Os estados e o Distrito Federal são responsáveis por formular o Plano Estadual de Saúde e pactuar, no 
âmbito da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), a Política Estadual de Atenção em Saúde, incluindo 
ações intersetoriais voltadas para a Promoção da Saúde.

Da mesma forma, compete aos municípios a formulação, no Plano Municipal de Saúde, da Política 
Municipal de Atenção em Saúde, incluindo ações intersetoriais voltadas para a Promoção da Saúde.

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) tem como objetivos a promoção da qualidade 
de vida e a redução da vulnerabilidade e dos riscos à saúde relativos aos seus determinantes e 
condicionantes.

São diretrizes da PNPS: reconhecer que a Promoção da Saúde é importante para a equidade; 
estimular as ações intersetoriais; fortalecer a participação social; adotar práticas horizontais de gestão e 
estabelecer redes de cooperação intersetoriais; incentivar a pesquisa e a avaliação; e viabilizar iniciativas 
de Promoção da Saúde junto aos trabalhadores e usuários do SUS, considerando metodologias 
participativas e o saber popular e tradicional.

Constituem-se em estratégias de implementação da PNPS: o incentivo à inserção da Promoção 
da Saúde em todos os níveis de atenção, com ênfase na Atenção Básica; o apoio técnico-financeiro à 
qualificação de trabalhadores da Estratégia Saúde da Família (ESF)/Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde (PACS) para atuação na área de informação, comunicação e educação popular; o apoio para 
implementação da Estratégia Global, vigilância e prevenção de doenças e agravos não transmissíveis; o 
apoio a Observatórios de Experiências Locais; o incentivo à Rede Nacional de Experiências Exitosas 
na adesão e no desenvolvimento da estratégia de municípios saudáveis; a criação e divulgação da rede 
de cooperação técnica para a Promoção da Saúde; a inclusão da Promoção da Saúde na agenda de 
comunicação social do SUS; o estímulo à articulação entre municípios, estados e governo federal; o 
apoio aos estudos de impacto da Promoção da Saúde na situação de saúde; e o estabelecimento de 
intercâmbio técnico-científico entre experiências de Promoção da Saúde integradas ao sistema público 
de saúde (UFs, outros países).
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São prioridades da Política Nacional de Promoção da Saúde para o biênio 2006-2007: a divulgação 
e implementação da PNPS; a alimentação saudável; a prática corporal/atividade física; a prevenção 
e controle do tabagismo; a redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e 
de outras drogas; a redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito; a prevenção da violência 
e estímulo à Cultura da Paz; e a promoção do desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, este 
Seminário traz, entre seus objetivos, a difusão e o fortalecimento da PNPS.

O MS vem desenvolvendo algumas ações com vistas à implementação da PNPS, ressalta-se a criação 
do Comitê Gestor, por meio da Portaria GM/MS nº 1190, de 14/07/2005, que tem como atribuições: 
implantar a PNPS e articulá-la com outros setores (governamentais e não governamentais); incentivar 
estados e municípios a elaborar políticas de Promoção da Saúde; articular e integrar as ações de Promoção 
da Saúde no SUS; e monitorar e avaliar as estratégias de implementação da PNPS e seu impacto.

Dentre as ações visando à indução de práticas de Promoção à Saúde, alguns eventos merecem destaque: 
o Projeto Brasil Saudável, em 2005; o Projeto Pratique Saúde (estímulo à atividade física), em 2005/2006; 
e a Realização do I Seminário Nacional sobre Promoção da Atividade Física e Saúde no Brasil, em 
2005/2006, com a indução de promoção e avaliação de iniciativas na redução do sedentarismo no país.

Outra ação importante foi o apoio e financiamento a projetos locais: em 2005, houve o repasse de 
financiamento para capitais, para ações de atividade física e alimentação saudável; em 2006, foi feita a 
seleção de 115 Projetos de Incentivo à Vigilância e Prevenção de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, 
com ênfase em ações relacionadas à Estratégia Global (Práticas Corporais e Atividade Física) em 
municípios, estados e Distrito Federal; em 2006, realizou-se o Estudo Multicêntrico de Avaliação de 
Efetividade de Ações em Saúde, com a participação de 13 instituições de ensino e pesquisa, havendo 
também o financiamento de estudos de avaliação de Programas de Atividade Física no SUS, com a 
participação de cinco universidades. 

Em 2007, deverá ocorrer a avaliação dos 115 projetos supracitados, com o objetivo de verificar e 
potencializar a efetividade das intervenções.

Também é preciso destacar que alguns passos foram dados no sentido da promoção da alimentação 
saudável. Em 2004, realizou-se a II Conferência Nacional sobre Segurança Alimentar e Nutricional, 
ficando evidente que a desnutrição e o excesso de peso são faces da insegurança alimentar e que o 
controle da dupla carga de doenças tem solução comum. Nesse mesmo ano, o Brasil publicou e apoiou 
a Estratégia Global de Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde e criou o Grupo de Trabalho 
Intraministerial para estabelecer um Plano Nacional de Implementação da Estratégia Global, sendo 
também lançado o Guia Alimentar da População Brasileira.

Em 2005, foi constituído o Grupo de Trabalho para debater e aprovar a estratégia de abordagem 
da alimentação saudável nas escolas e ocorreu a divulgação do Guia de Alimentação Saudável nas 
Escolas. Em 2006, foi publicada a Portaria Interministerial MEC/MS nº 1.010, com recomendações 
para a alimentação dos escolares, e foram realizados projetos em parceria com a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) visando à regulamentação da propaganda de alimentos na infância.

Merece ênfase o fato de que as parcerias intersetoriais objetivando a prevenção de acidentes e 
violências avançaram consideravelmente. Dados referentes à dimensão da violência demonstram que 
algumas intervenções, sejam elas regulatórias (legislação) ou mediante outros tipos de ação, podem 
trazer impacto positivo sobre a questão.

O primeiro exemplo é que, a partir de 1998, com a implementação do Código Nacional de Trânsito, 
observa-se no país a redução do número de mortes causadas por acidentes de trânsito. O segundo 



41

Anais - i seminário sobre a Política nacional de Promoção da saúde 

exemplo é a queda, no período de 2003 a 2004, do número de óbitos por arma de fogo, que, nos anos 
anteriores, apresentava aumentos constantes. Essa redução se deve, provavelmente, à implementação, 
em 2003, do Estatuto do Desarmamento.

Entre as ações da saúde na prevenção de violências e acidentes e na promoção da Cultura da Paz, 
merecem ser citadas: a Política Nacional de Urgências, com destaque para o Serviço Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu), que cobre, atualmente, em torno de 80 milhões de brasileiros, e o Projeto 
Qualisus, que versa sobre a (re)qualificação da atenção às vitimas de emergências no Brasil.

Outra iniciativa importante é a criação dos Núcleos de Promoção à Saúde e Prevenção de Violências 
e Acidentes e a promoção da Cultura da Paz. A Rede Nacional de Prevenção da Violência e Promoção 
da Saúde é formada, atualmente, por cerca de 60 núcleos implantados nas cinco regiões do país, a 
maioria em Secretarias Municipais de Saúde. Quinze núcleos são implantados em instituições de ensino 
e pesquisa – centros colaboradores –, que, em conjunto com o MS, têm o papel de capacitar, apoiar, 
monitorar, avaliar e sistematizar experiências.

Outro projeto, Vigilância de Violência e Acidentes (Viva), tem o propósito de ampliar o conhecimento 
desses agravos, respondendo a dois desafios: conhecer sua dimensão e perfil nas emergências hospitalares, 
já que as lesões de menor gravidade determinam forte demanda, e captar as agressões que demandam os 
serviços de emergência e ambulatoriais, ou seja, conhecer a magnitude da violência silenciada, da violência 
sexual, exploração sexual, maus-tratos contra as crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Foi implantada 
uma ficha única de notificação de violência e, atualmente, existem 39 serviços sentinelas (acidentes).

Em relação à violência no trânsito, destaca-se o Projeto de Redução da Morbimortalidade por Acidentes 
de Transporte Terrestre (Projeto Geotrans), desenvolvido em 16 capitais do país com recursos do Seguro 
Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores (DPVAT), tendo como objetivo 
o desenvolvimento de ferramentas de vigilância e estímulo à prática intersetorial de mobilização e 
redução da violência. Belo Horizonte, um dos municípios que desenvolve este Projeto e tem estratégias 
de articulação intersetorial, apresentou redução na mortalidade por acidentes de moto.

Também é preciso ressaltar algumas atividades para a prevenção e controle do tabagismo. O Programa 
Nacional do Tabagismo, coordenado pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), promove uma série de 
ações, sejam legais, como aumento de imposto, ou regulatórias, como a restrição da propaganda e a 
regulação dos produtos do tabaco pela Anvisa. O Projeto Ambientes Livres de Tabaco apresenta como 
resultado uma redução no hábito de fumar. O MS está desenvolvendo inquéritos, em várias cidades do 
país, via de telefone, e foi constatado que, em poucas capitais, tem havido o aumento na prevalência do 
hábito de fumar.

É importante destacar que, pela primeira vez, o MS induz a implementação das ações de Promoção 
a Saúde, com apoio financeiro às capitais e Secretarias Estaduais de Saúde. Espera-se que, nos próximos 
anos, mantenha-se esse investimento e haja implementação das ações específicas de Promoção da Saúde, 
com a contrapartida dos estados e municípios.

Por último, é preciso lembrar alguns desafios existentes na intersetorialidade, como: a prioridade na 
ação da Promoção da Saúde; a articulação com a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais de 
Saúde (CNDSS) o Pacto de Gestão e o monitoramento dos marcadores da promoção; a construção 
do Grupo Interministerial da Estratégia Global; a Vigilância e Monitoramento de Fatores de Risco 
de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (Dant); os planos de ação locais de Promoção da Saúde; a 
avaliação de projetos e programas; e o financiamento das ações.



42

Ministério da saúde

A Promoção da Saúde no Pacto pela Vida, segundo a Assistência 

Maria Cristina Boaretto

Vou começar a minha intervenção sobre o tema da Promoção da Saúde citando o sanitarista inglês, 
Dave Gordon, que recomenda algumas dicas simples para o indivíduo permanecer saudável:

 “Não seja pobre. Se puder, pare de ser pobre. Se não puder, tente não ser pobre por muito tempo. 
Não tenha pais pobres. Tenha um carro. Não tenha um emprego manual, mal pago e estressante. Não 
viva num pardieiro. Seja capaz de viajar nos feriados e tomar sol. Trate de não perder seu emprego e ficar 
desempregado. Desfrute de todos os benefícios a que tem direito (seja por desemprego, aposentadoria, por 
doença ou invalidez). Não viva perto de uma estrada muito movimentada ou de uma fábrica poluidora. 
Aprenda a preencher o formulário de auxílio à moradia antes de se tornar um morador de rua.”  

Trata-se de uma brincadeira, mas que nos leva a refletir sobre a importância da determinação social 
nas questões de adoecimento e da morte. Por exemplo, a referência “não ser pobre” não comporta 
somente uma determinação e responsabilidade individual. Por outro lado, sabemos que os serviços de 
saúde, frequentemente, oferecem inúmeras prescrições para os seus usuários.

O setor saúde, ao oferecer bons serviços de atenção, torna-se um aliado importante na redução das 
iniquidades em saúde e das desigualdades sociais. O Brasil possui um movimento de vanguarda na 
implementação da Promoção da Saúde e na redução das iniquidades.

Na trajetória do Sistema Único de Saúde são contempladas políticas, programas e ações do Ministério 
da Saúde precursores às diretrizes que culminaram na implantação da Política Nacional de Promoção 
da Saúde (PNPS). Dentre eles, merecem destaque as Ações Básicas de Saúde e o Programa de Combate 
às Carências Nutricionais, que atuava no combate à desnutrição e que considero o primeiro embrião da 
Promoção da Saúde sob a perspectiva da determinação social e da redução das iniquidades. Merecem 
destaque, também, as ações mais focais de combate ao câncer e ao tabagismo e várias outras iniciativas 
que resultaram na construção da atual Política de Promoção da Saúde.

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) tem potencial para se transformar num marco 
na história do SUS. Com certeza, representou um esforço de integração interno no Ministério da 
Saúde bem como uma construção conjunta e tripartite com o Conass e o Conasems, significando o 
fortalecimento do SUS.

Também ocorreram importantes avanços para o fortalecimento dessa Política com a formação da 
Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais (CNDSS), proposta pela OMS. O Brasil foi o primeiro 
país a organizar sua comissão, que tem como atribuições: a geração de informações e conhecimentos 
sobre Determinantes Sociais da Saúde; a contribuição para a formulação de políticas que considerem 
seus efeitos positivos e negativos sobre a saúde; e a mobilização de diferentes instâncias do governo e da 
sociedade civil para enfrentar os Determinantes Sociais da Saúde.

Desenvolver políticas e ações de Promoção da Saúde tendo como local privilegiado de ação as unidades 
do sistema de saúde, quais sejam, Unidades Básicas de Saúde e Estratégia de Saúde da Família, hospitais 
e demais serviços de saúde, tem se mostrado uma estratégia acertada e com resultados positivos. 
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As experiências inovadoras, disseminadas pelo país e apresentadas neste seminário, comprovam a 
possibilidade de se desenvolver a Promoção da Saúde a partir da assistência em saúde. As múltiplas 
experiências divulgadas demonstram a criatividade, as inovações e a grande diversidade existente no 
país. A principal estratégia de ação, sem dúvida, é a atenção básica e seus profissionais representam os 
principais instrumentos de efetivação da PNPS.

Para finalizar, é preciso ressaltar alguns desafios na implementação da PNPS: a realização de ações 
junto a outros parceiros; o monitoramento e acompanhamento dos resultados da implementação; a 
promoção da expansão, capilaridade e fortalecimento das ações; e a promoção da reflexão sobre novas 
linguagens entre os profissionais e a população. 

A Promoção da Saúde no Pacto pela Vida, segundo o CONASS 

Fernando Cupertino

A preocupação com a Promoção da Saúde está presente na discussão cotidiana da entidade e foi 
pautada em um relevante documento denominado Carta de Sergipe, em 2003, quando foi realizado o 1º 
Seminário do Conass para a Construção de Consensos. Nesse evento, os gestores estaduais reafirmaram 
a sua visão sobre a importância da Atenção Primária, a Promoção da Saúde e a Vigilância em Saúde.

O 1º Seminário do Conass para a Construção de Consensos permitiu um amplo debate entre os 
gestores e definiu prioridades relacionadas aos temas apresentados. Ao final, os gestores concluíram que 
o modelo de assistência vigente dificulta a abordagem da Promoção da Saúde. No documento: 

defendem a valorização e a priorização das atividades de Promoção da Saúde, que deve ser entendida a partir de 
um enfoque mais abrangente do conceito de saúde e de seus múltiplos determinantes, com ênfase na articulação 
intersetorial, através de parcerias intra e extragovernamentais, devendo constar das políticas, planos e orçamentos 
estaduais de saúde como um dos eixos para a mudança do modelo de atenção à saúde (SEMINÁRIO DO CONASS 
PARA CONSTRUÇÃO DE CONSENSOS, 2003).

A partir de um recorte pragmático, a Promoção da Saúde significa a redução de danos coletivos. 
Nas grandes cidades, em vias de grande tráfego, por exemplo, há a necessidade de passarelas para os 
pedestres realizarem a travessia. Infelizmente, a construção dessas passarelas não precede as várias 
mortes causadas por sua ausência.

Em outra perspectiva, a Promoção da Saúde é a construção da felicidade. Nesse ponto de vista, a 
Promoção da Saúde supera algumas concepções, caminhando em sintonia com o direito universal do 
homem de ser feliz. 

As transições demográfica e epidemiológica caracterizam-se pelo envelhecimento rápido da 
população e faz-se necessário o enfrentamento dessa nova realidade. 

Outra questão difícil refere-se a “praticar” a intersetorialidade. Essa questão representa um grande 
desafio, em função da fragmentação das ações e da dificuldade de entrosamento e relacionamento 
motivadas, em algumas situações, por aspectos burocráticos da organização da administração pública 
brasileira. A intersetorialidade constitui-se em um desafio permanente para implementação da Promoção 
em Saúde. 
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Existe uma grande dúvida: Até que ponto os sistemas públicos de saúde e seus profissionais irão reforçar 
apenas o fato da “Saúde constituir-se em um direito do cidadão e dever do Estado”? 

Em várias ocasiões, o dever do cidadão é considerado secundário para com a própria saúde e de seus 
semelhantes. A discussão dessa questão enfoca frequentemente apenas o dever do Estado. No entanto, 
a Constituição da República Federativa do Brasil contemplou essa visão mais abrangente, pois reafirmou 
o dever do cidadão e da família com respeito à saúde. 

As campanhas de imunização são um exemplo positivo de como trabalhar a conscientização da 
população, porque ela sente-se responsável pela saúde e insere-se, de forma ativa, nessas campanhas. O 
Brasil hoje é reconhecido internacionalmente por ter atingido um nível satisfatório nesse quesito da 
imunização. Em contraponto, tem-se a negação dessa responsabilidade e pró-atividade da população em 
relação à saúde sob o ponto de vista do combate à dengue, sendo necessária uma mudança de atitude da 
comunidade para livrar-se dessa ameaça. 

Em 2001 e 2002, o Estado de São Paulo adotou, pela primeira vez, de uma forma mais sistemática, o 
incentivo à prática da atividade física a partir do Projeto “Agita São Paulo”, que foi inclusive premiado pela 
OMS. Contudo, pode-se questionar até que ponto o cidadão está realmente convencido da importância 
da Promoção em Saúde para sua vida.

O grande desafio constitui-se em promover o acesso à informação, proporcionando as mínimas noções 
à população sobre a importância da Promoção em Saúde. A população precisa, a partir da apropriação de 
conhecimentos técnicos, inserir no seu cotidiano a promoção de hábitos saudáveis. 

A simples observação cotidiana de um restaurante que realiza a venda de comida calculando o valor a 
partir do peso (quilo) demonstra claramente como as pessoas se alimentam de forma inadequada. Outro 
desafio refere-se ao fato de o mercado oferecer alimentos industrializados de baixa qualidade e, inclusive, 
substâncias apontadas como maléficas para a saúde (as gorduras transaturadas, por exemplo). 

É necessário aglutinar forças e buscar o componente principal nesta luta – o próprio cidadão e a 
sociedade organizada. Há um arcabouço normativo e iniciativas importantes já postas, tanto por parte do 
MS quanto dos outros níveis de gestão, que se destinam a trabalhar a transformação do comportamento 
das pessoas. 

Outra questão importante refere-se à necessidade de o setor Saúde integrar-se com outras áreas da 
atividade humana, buscando solucionar problemas que impactam diretamente a saúde, como a superlotação 
das urgências, os acidentes de trânsito, a falta de saneamento e a alimentação inadequada, dentre outras. 

A OMS, de uma maneira didática, apresenta cinco pontos fundamentais para a implementação 
de políticas visando à Promoção em Saúde: (1) o desenvolvimento de políticas públicas articuladas e 
saudáveis; (2) a apropriação do conhecimento pelas comunidades; (3) o desenvolvimento de habilidades 
e atitudes pessoais favoráveis à saúde em todas as etapas da vida; (4) a reorientação do serviço de saúde (a 
premência da assistência sufoca as ações de Promoção de Saúde, consome a atenção, o tempo e a dedicação 
do profissional, além dos recursos financeiros); (5) a criação de ambientes favoráveis à saúde.

Nessa perspectiva, a inclusão da Promoção da Saúde dentre as prioridades do Pacto pela Vida é uma 
ação positiva, concreta e extremamente importante. Trata-se, acima de tudo, de uma ação necessária em um 
país que muda seu perfil epidemiológico com rapidez e aponta para a possibilidade de empoderamento, de 
cidadãos mais saudáveis e conscientes de que são sujeitos de sua própria vida e história, além de construtores 
de sua saúde e felicidade.
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A Promoção da Saúde no Pacto pela Vida, segundo o CONASEMS 

Paulo Fernando Capucci

Alguns documentos são fundamentais para a discussão e aprofundamento: a Política Nacional de 
Promoção da Saúde (PNPS); a Política Nacional de Atenção Básica; os Pactos pela Vida, em Defesa 
do SUS e de Gestão (Diretrizes Operacionais); os Pactos pela Vida e de Gestão (Regulamento); a 
Agenda Nacional de Vigilância, Prevenção e Controle dos Acidentes e Violências; a Portaria nº 1.356, 
de incentivo à Vigilância de Acidentes em municípios sentinela; os documentos de discussão do Núcleo 
Estratégico de Promoção e Vigilância em Saúde (NEPVS) - Conasems. Tais documentos devem ser 
manuseados, discutidos e reconstruídos. 

Na Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2006), merece destaque a apresentação 
realizada pelo Ministro da Saúde José Agenor Álvares da Silva, que afirma: 

Historicamente, a atenção à saúde no Brasil tem investido na formulação, implementação e concretização de políticas 
de promoção, proteção e recuperação da saúde. Há, pois, um grande esforço na construção de um modelo de atenção à 
saúde que priorize ações de melhoria da qualidade de vida dos sujeitos e coletivos. 

Também merece ênfase o objetivo geral da Política Nacional de Promoção em Saúde (PNPS): 
“Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus 
determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, 
educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais.” (BRASIL, 2006).

Destaque, também, na introdução da PNPS, para a afirmação: 
[...] a análise do processo saúde-adoecimento evidenciou que a saúde é resultado dos modos de organização da produção, 
do trabalho e da sociedade em determinado contexto histórico e o aparato biomédico não consegue modificar os 
condicionantes nem determinantes mais amplos desse processo, operando um modelo de atenção e cuidado marcado, 
na maior parte das vezes, pela centralidade dos sintomas. (BRASIL, 2006).

A PNPS é uma política nacional, construída tripartidamente e publicada como documento oficial. 
Faz-se necessário refletir sobre a sua operacionalização.

Outra contribuição importante da PNPS é a constatação de que: 
no SUS, a estratégia de Promoção da Saúde é retomada como uma possibilidade de enfocar os aspectos que 
determinam o processo saúde-adoecimento em nosso país - como, por exemplo, 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 e deteriorada – e potencializam formas mais amplas de intervir em 
saúde. (BRASIL, 2006). Essa afirmativa não é o ideário de um grupo de militantes radicais; trata-se da PNPS. 

A PNPS se articula com a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecida entre entes que têm 
a responsabilidade de construir este processo, nas três esferas de governo. Nesse sentido, o Pacto pela 
Vida definiu como prioridade: consolidar e qualificar a estratégia Saúde da Família como modelo de 
Atenção Básica e centro ordenador das redes de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS).

 A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 
que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, 
a reabilitação e a manutenção da saúde... A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, 
na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e busca a Promoção de sua Saúde, a 
prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer 
suas possibilidades de viver de modo saudável.
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São fundamentos da Política de Atenção Básica (BRASIL, 2006): 
(II) efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda espontânea; 
articulação das ações de Promoção à Saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação; trabalho 
de forma interdisciplinar e em equipe; e coordenação do cuidado na rede de serviços.

É preciso juntar essas duas políticas, de Atenção Básica e de Promoção em Saúde, integrar as 
potencialidades técnicas e políticas. 

A proposta é que o Programa Saúde da Família (PSF) e o Agente Comunitário de Saúde (ACS) 
sejam a chave da engrenagem na articulação dessas duas políticas. Existem hoje no país 26 mil equipes 
de Saúde da Família (ESF) e cerca de 150 mil ACS, cobrindo aproximadamente 80 milhões de pessoas. 
Há necessidade de articular estratégias, inclusive no financiamento e na capacitação, propiciando a 
construção de novas práticas de atenção à saúde.

Financiamento e capacitação não resumem todos os esforços necessários, mas é preciso articular essas 
possibilidades dentro das condições institucionais existentes, que são favoráveis. Nessa perspectiva, a 
lógica avançada de financiamento refere-se a novos incentivos para AB/PSF, condicionados à ação 
programática do PSF, com base na análise de determinação dos agravos à saúde de maior prevalência/
incidência em seu território de atuação.

Como mecanismo de financiamento, o incremento no PAB variável deveria se dar com base em uma 
lógica cruzada do tipo incentivo/redução do impacto no respectivo agravo com determinação conhecida e 
evitável.

Quanto à capacitação, é necessário mudar o referencial ideológico do PSF, especialmente do Agente 
Comunitário de Saúde, no sentido da investigação e análise da determinação do quadro epidemiológico 
em seu microterritório de atuação. É preciso promover o entendimento da concepção ampliada de 
saúde entre os trabalhadores, tanto das atividades-meio como da atividade-fim.

O ACS não pode ser um mero entregador de medicamento e se transformar em um escravo da lógica 
organizativa e corporativa do Sistema de Saúde, o que resulta em redução do acesso, desumanização do 
atendimento, desqualificação da assistência e redução do impacto.

O documento intitulado “Painel dos Indicadores do SUS” divulgou uma importante pesquisa 
da SVS/MS, realizada em parceria com a Universidade de Nova Iorque, que afirma: “... cada 10% 
de aumento na cobertura do PSF significa redução de 4,6% na mortalidade infantil; o acesso à água 
potável, quase 3%”. Esse trabalho é muito importante, pois representa um esforço do MS em procurar 
referências, ou evidências, para as suas ações. 

Ainda quanto à capacitação, é necessário ampliar os conteúdos dos cursos de formação e capacitação 
do PSF, neles inserindo novos temas como: produção, consumo, reuso, destinação e reciclagem do lixo 
urbano doméstico; canalização/tratamento do esgoto doméstico; condições de moradia e poluição do ar.

É preciso reequilibrar as rotinas do PSF/ACS, com vistas a consolidar o papel politizador original 
do Agente Comunitário de Saúde, agindo como promotor de discussão sobre determinação da saúde 
em seu território e trocando parte das tarefas de cunho assistencialista/medicalizante por intervenções 
no microterritório sobre Determinantes Sociais da Saúde identificados em nível local, com participação 
da comunidade.

Dentre as providências sugeridas, destacam-se: estabelecer Grupo Técnico de Economia da Saúde 
para estudos de implantação do mecanismo de incentivos positivos cruzados na esfera da Política Nacional 
de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde; propor a realização do II Seminário sobre a PNPS, com 
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a participação efetiva de outras áreas de governo, a fim de definir recursos técnicos e articular fontes de 
financiamento (fundos da saúde, Fundeb, recursos do trânsito, habitação, cultura, comunicação, meio 
ambiente, etc.); integrar formalmente o Conasems e o Conass no Comitê Gestor da PNPS; e vincular 
o trabalho do Comitê Gestor da PNPS ao desenvolvimento dos trabalhos do Grupo Intersetorial da 
CNDSS, incorporando propostas na PNPS.

Não pode ser esquecido que “o tempo urge... Que o acúmulo das últimas duas décadas na área 
da Promoção da Saúde seja o motor da mudança de paradigma que precisamos operar no SUS 
brasileiro!”

É importante recuperar o valor deixado por Gandhi: “Seja você a mudança que quer ver no mundo”. 
Não é possível transferir para outras instâncias esta responsabilidade de mudança.
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Promoção da Saúde: Experiência de São Francisco de Paula 

Luís Carlos Bolzan

É preciso inicialmente parabenizar o Ministério da Saúde pela iniciativa de elaborar a Política Nacional 
de Promoção da Saúde (PNPS), garantindo o seu financiamento. Apesar dos ajustes ainda necessários, 
a efetivação da PNPS representa um grande avanço para o SUS.

São Francisco de Paula, município localizado no estado do Rio Grande do Sul (RS), a 124km de Porto 
Alegre, possui uma extensão territorial urbana de 190Km² e rural de 3.099,70Km², perfazendo um total 
de 3.289,70Km². É um município maior que Porto Alegre em extensão territorial, localizado a 65km do 
litoral. A distância da sede de São Francisco de Paula a algumas comunidades rurais do município é de 
cerca de 130km. A grande extensão territorial do município dificulta a estruturação e o custeio do sistema 
de saúde e esse é um dado relevante para o planejamento das demais políticas públicas. 

A altitude do município é de 945 metros acima do nível do mar. O clima é temperado, frio e úmido, com 
perspectiva de neve no inverno. A temperatura média anual é de 14,4ºC, havendo a incidência de neblina em, 
aproximadamente, 120 dias do ano. O município tem como característica a pouca incidência de luz solar. 

Jaquirana e Cambrará do Sul, quando do advento do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1988, ainda 
faziam parte de São Francisco de Paula, tendo sido emancipados posteriormente.

São Francisco de Paula possui 8.527 domicílios, sendo 3.169 urbanos e 5.358 rurais. Sua população total é 
de 20.022 habitantes . As atividades econômicas predominantes são: no setor primário (29,84%), produção 
de madeira e bovinocultura de corte; no setor secundário (48,10%), indústria de calçados e de madeira; no 
setor terciário (22,06%), comércio de eletrodomésticos e materiais de construção. 

O município possui baixo nível de escolaridade, alto grau de desemprego, baixa qualificação 
profissional de mão-de-obra especializada e pobreza das relações significativas entre as pessoas.

Os dados epidemiológicos demonstram que a mortalidade infantil foi alta nos últimos anos, mas, em 
consequência das ações que serão apresentadas posteriormente, esse indicador melhorou. Em 2004 e 
2005, ocorreram nove óbitos e, em 2006, cinco. 
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As principais morbidades e agravos são: hipertensão, diabetes, alcoolismo, Infecções Respiratórias 
Agudas (IRA), depressões, verminoses, suicídios, violência doméstica e gestação na adolescência. Em 
2005, foram realizadas 1.640 exodontias, representando 18,58% dos procedimentos odontológicos, o 
que pode ser justificado pela dificuldade de acesso das comunidades da zona rural.

É preciso esclarecer por que um município de cerca de 20 mil habitantes, sem concentração 
demográfica, visto que tem extensa área territorial, possui o suicídio como importante causa de 
morbimortalidade. Isso se explica, principalmente, por: questões climáticas (neblina fechada, névoa 
e frio); dificuldades econômicas (como a ausência de emprego); poucas opções de lazer e cultura; alta 
ingestão de álcool (em função do frio e de aspectos da cultura local); e falta de perspectiva de vida. Nos 
últimos três anos, houve uma média de oito suicídios, excetuando-se as tentativas.

A letra da música Metrópole, de Renato Russo (Legião Urbana), composta em 1986, quando o SUS 
ainda estava em construção, é muito interessante:

“É sangue mesmo, não é mertiolate.

E todos querem ver

E comentar a novidade.

É tão emocionante um acidente de verdade.

Estão todos satisfeitos

Com o sucesso do desastre: Vai passar na televisão.

Por gentileza, aguarde um momento.

Sem carteirinha, não tem atendimento.  

Carteira de trabalho assinada, sim senhor.

Olha o tumulto: Façam fila, por favor.

Todos com documentação.

Quem não tem senha, não tem lugar marcado.

Eu sinto muito, mas já passa do horário.

Entendo seu problema, mas não posso resolver:

É contra o regulamento, está bem aqui, pode ver.

Ordens são ordens.

Em todo o caso, já temos sua ficha.

Só falta o recibo comprovando residência.

Pra limpar todo esse sangue, chamei a faxineira.  

E agora eu já vou indo, senão eu perco a novela

E eu não quero ficar na mão.” (Renato Russo, 1986)
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O Ministério da Saúde possui uma política denominada “Humaniza SUS”, que tenta dialogar, entre 
outras coisas, com situações como as demonstradas nessa letra. Vale a pena trazer poesia e arte a este 
encontro, pois isso também é Promoção da Saúde. 

Vinte anos após a divulgação da música Metrópole, sua letra retrata uma discussão ainda atual, 
referente ao atendimento através de fichas, à obrigatoriedade de ter residência em determinado local 
para merecer o atendimento e às dificuldades de acesso do usuário.

Os princípios do SUS (universalidade, integralidade, descentralização, equidade e participação 
comunitária) são norteadores da estruturação do sistema de saúde no município de São Francisco de 
Paula.

Outro princípio identificado como fundamental é o princípio da historicidade, sob a perspectiva 
da causalidade dos fatos, com ênfase na importância de se conhecer a construção histórica dos fatos 
relacionados à saúde. Os eventos acontecem dentro de um processo histórico com nexo causal, a partir 
de uma construção social e por advento de forças sociais e econômicas. O SUS, em suas diversas áreas, 
precisa ser entendido dentro do princípio da historicidade. Este princípio é norteador e estruturante 
no campo da saúde. 

O SUS é um instrumento de distribuição de renda assim como a Política Nacional de Promoção da 
Saúde (PNPS). A saúde já foi concentradora de renda, voltando-se apenas para uma ou duas categorias 
profissionais que estavam legitimadas para trabalhar sistematicamente no âmbito do sistema de saúde 
então vigente. Com o advento do SUS e os princípios da integralidade e da equidade, abriu-se a 
possibilidade para outros saberes e fazeres em saúde. 

O SUS deve ser compreendido sob a perspectiva de sustentabilidade, pois ele ocupa papel central 
no desenvolvimento social e na distribuição de renda. Não é possível manter o discurso do crescimento 
do país, sem desenvolvimento social e sem distribuição de renda. O discurso de crescimento sem 
sustentabilidade serve para reforçar iniquidades.

O SUS é também um instrumento de democratização do acesso à saúde, pois, antes de sua 
implementação, o acesso aos serviços de saúde era exíguo. Hoje, esse sistema de saúde ainda não é o 
ideal, mas é mais equânime e universal. 

A educação popular é extremamente importante, pois a construção do SUS não pode ser realizada 
a partir de uma relação em sentido único. É preciso respeitar o saber do usuário, somando-lhe o 
conhecimento técnico advindo do profissional de saúde.

Os serviços de saúde devem buscar o usuário e ser pró-ativos, construindo um sistema que procure 
e provoque o cidadão na sua organização social e política e produza uma intervenção comunitária em 
saúde, a partir do diálogo com as demandas sociais. Essa capacidade de intervir comunitariamente 
pode representar um dos instrumentos-chaves na mudança do modelo vigente, que ainda é baseado na 
expectativa de que os problemas de saúde cheguem até os serviços.

O diálogo com a demanda social também é fundamental na estruturação do sistema de saúde. O 
SUS não tem de dialogar com a demanda de mercado, e sim com a social. Caso persista o diálogo com 
a demanda de mercado e com as corporações, não se transformará esse modelo de atenção à saúde 
hegemônico, caracterizado por um sistema de saúde pouco resolutivo.

A gestão participativa é fundamental para que se possa ter um SUS pautado por seus princípios 
fundamentais, um SUS promotor de saúde.
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Algumas experiências de Promoção em Saúde no município já apresentam resultados positivos. Dentre 
elas, pode-se citar o trabalho desenvolvido pelo PSF nos grupos de redução de peso, em que se verifica, 
além da diminuição do peso, o aumento da auto-estima e do prazer. Além disso, as integrantes desse grupo 
apresentaram, a partir da convivência, satisfação em desenvolver novas relações pessoais, maior disposição 
para a vida e uma nova visão de mundo.

Também existe um grupo de música, desenvolvido pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
e integrantes do Programa Primeira Infância Melhor (PIM). É quase uma provocação da SMS oferecer 
música para dois grupos de 15 jovens, que aprendem a teoria e a prática musical (cordas, violão, baixo e 
percussão). Essa ação em um município com poucas perspectivas culturais representa, de fato, Promoção 
em Saúde, tendo em vista que mais de 50% dos casos de suicídio ocorrem entre jovens menores de 25 anos 
de idade.

O município desenvolve a gestão participativa junto a 22 comunidades, sendo 14 rurais 
(aproximadamente 50 famílias). Desde o ano passado, a SMS está desenvolvendo agendas semestrais, 
discutindo a avaliação do SUS, ouvindo proposições e demandas da comunidade. Isso estabelece um 
canal de comunicação direta entre usuários e gestores.

O Programa Primeira Infância Melhor (PIM), política pública pioneira do Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, presente no município, é constituído de visitadores responsáveis por aproximadamente 
25 famílias, tendo como foco crianças de zero a 13 anos de idade. O Programa é desenvolvido 
conjuntamente pela SMS, Secretaria de Educação e Secretaria de Ação Social. As ações do Projeto são 
diversificadas, com ênfase na educação em saúde e estimulação das crianças através de um planejamento 
pedagógico que visa o desenvolvimento pleno das capacidades físicas, intelectuais, sociais e emocionais 
do ser humano.

O Plano Municipal de Promoção da Saúde do município será apreciado pelo Conselho Municipal de 
Saúde em dezembro de 2006 e colocado em prática a partir de 2007. 

Finalizando, três propostas: (I) considerando a intersetorialidade, que a Comissão Nacional 
sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), apresentada por Jairnilson Paim, possa abranger o 
Ministério da Cultura e o da Comunicação; (II) ampliação do financiamento aos municípios para a 
área de Promoção da Saúde; (III) realização de outros eventos sobre Promoção da Saúde.

É importante que haja avanços no sentido de concentrar forças políticas para a Promoção da Saúde 
e integrar outros atores neste processo. 

Promoção da Saúde: Experiência de Fortaleza

Juliana de Paula

“O que faz andar a estrada... é o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso 
que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro” 1.

1 trecho extraído de: Terra Sonâmbula, Mia Couto - Fala de tuahir.
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Falar de Promoção da Saúde no Brasil é falar de cenários, cidades, gestão e desenvolvimento local, 
por um lado, e falar de subjetividade, desejo, projetos singulares e modos de vida, por outro. Falar 
de Fortaleza é falar de beleza, turismo, desenvolvimento e comércio, por um lado, e de violência, 
pobreza e iniquidade, por outro. A exemplo da descrição de Zuenir Ventura, do Rio de Janeiro, 
vivemos em uma cidade partida, onde convivem irreverentemente duas realidades que se misturam 
em agenciamentos complexos característicos da urbanidade moderna. Fortaleza é uma cidade bonita e 
atrativa, com aproximadamente dois milhões e meio de habitantes, um importante centro do Nordeste, 
sendo considerada a quarta maior capital do Brasil em população. Em contraponto, apresenta enormes 
iniquidades. O Nordeste é região de seca, que carrega o espírito nômade do legado ibero-americano e 
a casa grande e senzala dos períodos feudais. Traz, no entanto, o criativo e o profano, que fazem dessa 
região um celeiro de novas possibilidades, onde o novo se instaura e se ramifica facilmente, a exemplo 
da Estratégia Saúde da Família. 

Há dois anos o município vive uma nova gestão, que trouxe consigo a marca da militância e da 
verve de mudança. As políticas públicas são orientadas por ações de influência global, atuando sobre os 
Determinantes Sociais da Saúde (DSS), e alicerçadas na realidade existente e no modelo de sociedade que 
se pretende construir. Dessa forma, superam-se as ações isoladas de saúde, agregando outras políticas e 
atores. Se compreendemos a Promoção da Saúde como uma estratégia de gestão da sociedade, devemos 
olhar as ações de saúde transcendendo as intervenções específicas do próprio setor.

Uma primeira grande ação municipal de saúde foi a adoção do orçamento participativo como forma de 
dialogar com a sociedade. Pesquisadores em vários países (SCHUGURENSKY, 2000) se debruçam sobre 
as limitações e possibilidades desse modelo de gestão compartilhada, mas há consenso de que, através da 
discussão e transparência do investimento e gasto em saúde e outras áreas, a comunidade se torna mais 
comprometida e identificada com a tomada de decisão, o que facilita a consolidação de uma política mais 
adequada às necessidades sociais do município. O Plano Diretor Participativo, por seu turno, oferece 
também a oportunidade para a comunidade opinar sobre a configuração de seu espaço social, o desenho 
de praças e ruas, etc. Há um apoderamento da população do que é feito com o lugar, possibilitando seu 
engajamento na proteção do espaço público e uma maior valorização do patrimônio histórico. 

A riqueza de promover saúde em um município é a sua singularidade, portanto não existe receita 
para esse tipo de trabalho. Cada cidade encontra seu caminho. A realidade de Fortaleza é diferente da 
de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, assim como da de outros municípios do país, o que 
nos obriga a lançar um olhar para o território que sempre será um olhar único. 

Considerando essa diversidade, a equipe de saúde tem construído formas alternativas, e não 
convencionais, de chegar até a população. A metodologia de educação popular Cirandas da Vida é um 
exemplo. Um grupo de educadores, médicos e artistas se reuniu para criar uma rede de articulação de 
saberes e práticas populares no território de Fortaleza, conectando-a ao conhecimento produzido pelas 
instituições de ensino e serviços. Essa iniciativa surgiu, também, a partir do desafio de encontrar modelos 
de comunicação com a comunidade, não se restringindo apenas aos espaços de controle social instituídos, 
embora se reconheça a importância desses equipamentos para o acompanhamento da tomada de decisão. 
Possibilitar a emergência de novas lideranças, vozes que não são facilmente ouvidas, é, ainda, um objetivo 
do projeto de educação popular estruturado pela Secretaria Municipal de Fortaleza. 

A Ciranda da Vida é uma mistura de arte, educação popular e saúde, com o objetivo de estimular a 
participação da comunidade, fortalecendo os espaços de controle social. A proposta se baseia em três 
eixos norteadores: promoção à vida, inclusão das práticas populares de cuidado e utilização das práticas 
culturais como estratégia de Promoção da Saúde.
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Por outro lado, a rede de educação popular tenta dialogar com o orçamento participativo, inclusive 
através da arte, da cultura e da música, com a participação de artistas locais ou lideranças que construíram 
suas trajetórias em outra lógica. 

Outra iniciativa importante, e que estrutura o sistema de saúde de Fortaleza como um espaço de 
aprendizagem permanente, é o Sistema Municipal de Saúde Escola (SMSE). Essa estratégia de gestão 
se organiza em um quadrilátero composto pela gestão municipal, pelos trabalhadores de saúde, pelas 
instituições de ensino e pelos usuários do SUS. O Sistema de Saúde Escola como foi pensado para 
Fortaleza bebe na idéia de “comunidades de práticas ou organizações que aprendem” que vem sendo 
teorizada por autores da educação e da administração; aprende com Paulo Freire que os saberes são 
construídos na prática cotidiana dos sujeitos e que a problematização é a melhor forma de educar 
e aprender; aprende, ainda, com Vigotsky que é na atividade que o sujeito se constitui como tal, 
chamando a atenção para a importância da produção do conhecimento no serviço; bebe na fonte da 
análise institucional e nos modelos Paidéia e Método da Roda de Gastão Wagner Campos, que atesta 
que a gestão se potencializa quando compartilhada em rodas de diálogo que se propõem terapêuticas, 
administrativas e pedagógicas. 

Esse modelo promotor de saúde constitui-se em uma estratégia de educação permanente, 
transformando toda a rede de serviços de saúde existente em espaços de educação contextualizada e de 
desenvolvimento profissional. O eixo central de desenvolvimento do Sistema Municipal de Saúde Escola 
é o espaço dos serviços e seus territórios de abrangência, não se limitando o processo de trabalho em 
saúde ao campo específico do serviço. Nesse contexto, a mudança das práticas sanitárias e a construção 
de novos saberes devem ser resultantes de esforços coletivos. 

O SMSE trabalha diretamente com a academia. As seis regionais de saúde do município têm o apoio 
das universidades, não perdendo a dimensão do saber que é construído no serviço. Há uma relação e 
influência mútua entre serviço e academia. Na construção dessa estratégia, trabalhamos com os tutores 
ou preceptores, estudos de caso, residências, especializações, cursos de aprimoramento e um constante 
diálogo realizado nas Rodas de Gestão.

A partir dessa perspectiva da constante formação, o modelo de saúde é reorientado de várias formas, 
tornando-se um sistema que promove saúde em relação com a comunidade, com os seus trabalhadores 
e com os seus gestores. 

Para finalizar, poderia citar alguns problemas, ou desafios, do âmbito local para uma estratégia 
de Promoção da Saúde: (1) a necessidade de proporcionar respostas imediatas para a agenda das 
enfermidades versus a atuação em Promoção da Saúde; (2) a formação dos profissionais de saúde que 
possuem currículos defasados, na perspectiva da Promoção da Saúde; (3) o fato de os serviços de saúde 
avançarem com maior agilidade do que a academia; (4) a necessidade de concretizar a Promoção da 
Saúde para a comunidade, o profissional de saúde e o gestor.

Fortaleza, anteriormente, possuía uma gestão municipal que não operava na mesma lógica de 
atenção à saúde em que operamos hoje. Havia um descompromisso com a inserção da Saúde da Família, 
da Educação Permanente e de outras estratégias. Então, é preciso ter clareza de que, em quatro anos, 
não é possível resolver problemas gerados em mais de dezesseis. A nova gestão iniciou seu trabalho 
fortalecendo a política de atenção básica, gerando novos cenários de diálogo com a sociedade, criando 
um fluxo de redes assistenciais interconectadas, e as ações derivadas desse processo, geralmente, são 
invisíveis.
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A visibilidade de ações com o foco na Promoção da Saúde pode ser identificada como um dos maiores 
obstáculos para o gestor, pois os usuários sentem, em sua maioria, a necessidade de algo concreto, 
palpável, que funcione como oferta clara do serviço. Nem sempre as ações de Promoção em Saúde são 
valorizadas e contabilizadas quando comparadas com as ações da assistência em saúde.  

Todo esse trabalho tem sido fruto de uma militância diária, mas já existem algumas respostas, pois os 
gestores e trabalhadores sentem a necessidade de realizar mudanças e também de possibilitar respostas 
para a comunidade, sob a ótica de um melhor sistema de saúde.

Em síntese, Fortaleza trabalha a Promoção da Saúde como estratégia de gestão, ou seja, todas as ações 
estão direcionadas para a promoção da qualidade de vida da população. Uma das formas de materializar 
a Promoção em Saúde dentro do território é possuir Equipes de Saúde da Família sensíveis para essa 
dimensão da promoção. O território é um rico espaço para a Promoção da Saúde, pois demanda 
respostas não fragmentadas, resolutivas, assimiladas localmente e que respeitem a diversidade que se 
impõe no cotidiano da vida. Promover saúde é um belo desafio e se caracteriza pela capacidade da 
sociedade de lançar um olhar sobre a saúde e não sobre a doença. 

Desafios das Políticas de Promoção da Saúde Locais

Ruben Araújo de Mattos

Existe uma certa dificuldade em definir positivamente a saúde e a Promoção da Saúde.  Para realizar essa 
discussão, é preciso ressaltar dois aspectos conceituais relacionados à Promoção da Saúde.  

Uma das vantagens no enfoque da Promoção da Saúde refere-se à idéia de oferecer um elenco 
bastante abrangente para dar conta de todo o conjunto de ações em saúde, tanto aquelas voltadas para 
a prevenção como as da assistência. 

A visão ampliada da saúde retoma, de uma maneira mais densa, idéias antigas, como a da medicina 
social, que tinha três princípios fundamentais: (1) a saúde e a doença têm relações econômicas e sociais 
importantes, relações estas que precisam ser estudadas; (2) a saúde é responsabilidade da sociedade; (3) 
as ações de Promoção da Saúde devem ser tanto sociais quanto médicas. Virchow ainda não partilhava 
da visão de saúde que se tem hoje, todavia já tinha a percepção de que a saúde somente seria promovida 
com um conjunto de intervenções que se polariza entre dois eixos – o de ações médicas e o de ações 
sociais.

Nesse horizonte abrangente, são realizadas, atualmente, atividades nesses dois pólos distintos. 
Existem algumas ações em que o protagonismo dos profissionais de saúde é absolutamente central. As 
competências e habilidades dos profissionais de saúde são chaves para a concepção de determinadas 
ações de Promoção da Saúde. É nesse caso que se localiza todo o conjunto de ações em saúde que 
respondem a um sofrimento manifesto.

Por outro lado, existem ações de Promoção da Saúde em que o protagonismo do profissional de saúde 
é limitado. São as políticas que mudam o modo de andar a vida de uma maneira mais geral, nos campos 
social e cultural, por exemplo. Os profissionais de saúde participam, mas não têm um papel de destaque 
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nessas ações. Um conjunto de competências, habilidades e ações políticas estão nesse contexto. Segue-
se, então, tendo pólos de protagonismos diferenciados, sob esse ponto de vista. 

A doença pode ser vista como um estreitamento no modo de andar a vida. Nesse contexto, a Promoção 
da Saúde pode ser vista como proposta de mudança no modo de andar a vida, de forma a mantê-lo não 
estreitado ou ampliá-lo diante da perspectiva do estreitamento. 

Posto isso, é preciso localizar alguns dos desafios da Promoção da Saúde, suas especificidades e os 
desafios das políticas de Promoção da Saúde locais.  

Inicialmente, neste pólo social em que os profissionais de saúde não são protagonistas, a ação 
acontecerá como produto de um conjunto de intervenções. Nessa perspectiva, encontram-se os desafios 
de construção da intersetorialidade. 

A intersetorialidade pode ser pensada em dois níveis: (a) o nível local comunitário, no qual se 
avança com mais facilidade, pois consiste na entrada do profissional de saúde em articulações com 
redes e com outros atores que atuam no território, procurando produzir ações que respondam aos 
problemas enfrentados; (b) o nível das políticas municipais ou políticas locais, no campo do Executivo, 
elaboradas por diferentes secretarias ou setores. Neste campo de integração, têm-se várias dificuldades 
institucionais. 

Os dispositivos legais disponíveis são profundamente setoriais e nada amistosos com a 
intersetorialidade, resultando em sérios desafios institucionais. Caso não haja a ousadia política de 
tencionar a inovação institucional, a intersetorialidade terá dificuldades enormes em se concretizar. 
Os gestores que têm medo de processos judiciais terão sérias dificuldades em construir este plano da 
intersetorialidade.

O segundo desafio refere-se à Promoção da Saúde pautada na integralidade ou não, ou seja, pode 
haver um arranjo amplo de ações, mas que não são pautadas pelo esforço de articular as ações de 
prevenção ou da assistência ao sofrimento. 

Nessa ótica, tem-se o pólo em que os profissionais de saúde são protagonistas das ações. Esta vertente 
diz respeito ao espaço de articulação entre ações que, de alguma maneira, ajudam a mudar o modo de 
andar a vida, diminuindo os riscos de estreitamento futuros e ampliando a maneira de viver com mais 
felicidade.

O outro pólo, por sua vez, diz respeito a responder a um estreitamento do modo de andar a vida ou 
a um sofrimento concreto. 

A partir desse ponto de vista, algumas Equipes do Programa Saúde da Família (EPSF) não atendem 
à demanda espontânea ou delimitam um espaço restrito para a assistência na sua agenda de processo 
de trabalho. Esse é um exemplo de uma forma de Promoção da Saúde não integral, pois se cria um 
espaço para olhar o sofrimento e se separa, de uma vez por todas, a assistência e a Promoção da Saúde. 
É necessário enfrentar as dimensões dessa articulação.

Uma das leituras possíveis do princípio constitucional de integralidade enfatiza a prevenção sem 
prejuízo da assistência, e é exatamente isso que o Programa Saúde da Família (PSF) precisa resolver em 
seu processo de trabalho. 

Por outro lado, para a formulação das políticas, tem-se adotado outra leitura, que se espalha dentro 
dos baluartes do movimento sanitário, assumindo a seguinte forma: a visão ampliada de saúde exige uma 
série de transformações e ações que respondam às óbvias necessidades de saúde. Nesse sentido, surgem 
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propostas coerentes como, por exemplo, alimentação mais barata para o trabalhador. O problema é que, 
nessa leitura, está subliminarmente posta a redução de custos na assistência. Essa percepção acarretaria 
interpretações como, por exemplo, deixar de investir em UTI neonatal para investir em alimentação 
mais barata para o trabalhador. 

A filosofia correta e abrangente resume-se em realizar as duas ações. Em hipótese alguma, é possível 
defender a Promoção da Saúde em prejuízo das necessidades assistenciais da população.

Nesse sentido, conciliar projetos de desenvolvimento local com a ampliação e consolidação do acesso 
universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para todos os fins que se façam necessários, é também 
um grande desafio.

Tem-se assistido a uma profunda mudança cultural referente à idolatria do corpo, com ênfase no 
saudável. Existe, contudo, um perigo na superficialidade das relações que vão surgindo pautadas no 
ideário de que o corpo “sarado” tem maiores chances de sucesso e de que quem não o possui não tem 
oportunidades na sociedade. Nessa perspectiva, extremamente visível na adolescência, há uma leitura 
do saudável que gera sofrimento. Não é possível permitir a confusão da Promoção da Saúde que se 
defende no SUS com a defesa do saudável à custa das remodelagens corporais (seja pelo conjunto de 
exercícios ou cirurgias plásticas), a partir de um discurso nefasto para a saúde. O exercício físico deve 
ser preconizado como forma de dar melhor qualidade de vida e não o “fitnezamento” para possuir o 
corpo sarado.

Nesse contexto, é preciso refletir até que ponto as propostas são socialmente aceitáveis. Por exemplo, 
um indivíduo que mora em uma metrópole (e a tem como dormitório) e que, no seu modo de andar 
a vida, acorda às 5 horas da manhã, leva 2 horas para chegar ao trabalho, deixa o serviço às 18 horas 
e gasta mais duas horas para seu retorno, recebe a indicação de caminhar 30 minutos, diariamente. É 
preciso propor medidas possíveis e aceitáveis, conforme os arranjos de vida das pessoas.

A Equipe de Saúde da Família (ESF) atua num horário em que não tem ninguém em casa, em 
que as pessoas estão trabalhando. São problemas que precisam ser enfrentados, do ponto de vista da 
organização dos processos de trabalho, para que sejam socialmente aceitáveis em relação ao modo de 
andar a vida que as pessoas têm. 

Outro perigo, aliás muito antigo, refere-se a normatizar a vida das pessoas. A vigilância epidemiológica 
e a vigilância sanitária possuem um conceito extremamente consistente, sendo definidas como ações 
próprias e específicas de Estado. Por sua vez, vigilância em saúde não se constitui em uma ação específica 
de Estado, porque senão o Estado vigia a vida, e isso ninguém quer para si. É preciso ter clareza de que o 
sentido de vigilância em saúde possui dimensões diferentes das vigilâncias epidemiológica e sanitária.   

O último desafio refere-se a viabilizar a Promoção da Saúde de forma socialmente aceitável, o que 
exige prudência. Considerando que, no nível local, formulam-se políticas de Promoção de Saúde, existe 
a obrigação de contribuir e inventar soluções que permitam promover a saúde da população. É preciso 
fazer uso prudente do conhecimento técnico, percebendo a consistência das evidências para embasar a 
discussão com os sujeitos que são usuários, ou não, das políticas propostas. Obter o controle social na 
formulação das políticas locais é um outro grande desafio. 

Vive-se ainda sob o peso de uma tradição centralizadora, resultando em um embotamento sobre o 
local onde se formula a política. É preciso buscar e dar visibilidade a experiências que estão enfrentando 
de peito aberto esses desafios, para que se possa favorecer os espaços de discussão e implementação de 
estratégias e políticas para o conjunto da população brasileira. 
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ExPERIênCIAS bEM-SuCEDIDAS 

Mesa 1 - Articulação de Instituições de Ensino e Pesquisa, 
Serviços de Saúde e/ou Comunidade em Ações de Promoção 
da Saúde

Coordenador: Alfredo Schechtman – departamento de Ciência e tecnologia em saúde (decit/
sCtie/Ms)

Wilton Padilha – departamento de odontologia/Universidade Federal da Paraíba (UFPB) – 
João Pessoa (PB)

Ana Maria Girotti Sperandio – ortóptica, Mestre e doutora em saúde Pública, Pesquisadora 
do dep. de Medicina Preventiva e social da Faculdade de Ciências Médicas (Unicamp), 
Coordenadora da rede de Municípios Potencialmente saudáveis

Carlos R. S. Correa – Prof. doutor do dep. de Medicina Preventiva e social da Faculdade de 
Ciências Médicas (Unicamp)

Magna Maria de Carvalho – Gerência de Vigilância epidemiológica – secretaria de estado de 
saúde de Goiás (Go)

Emílio Carlos Fortes – secretaria Municipal de saúde de Motuca (sP) – Motuca Município 

saudável

Educação Popular e Atenção à Saúde da Família 

Wilton Padilha

O Projeto de Extensão Educação Popular e Atenção à Saúde da Família, vinculado ao Departamento de 
Promoção da Saúde do núcleo de extensão da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), surgiu quando 
alguns alunos do curso de Medicina, insatisfeitos com o tipo de formação recebida, resolveram adotar 
uma prática diferenciada em Maria de Nazaré, região de favela na periferia de João Pessoa.

O primeiro contato se deu através de diálogos e de ações que visavam promover a educação. Nessa 
época, o Projeto foi acolhido por uma moradora, que era agente do Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde (PACS). 

Desenvolvendo um trabalho fundamentado pela Educação Popular vislumbrada por Paulo Freire, 
com uma visão de atenção integral à saúde, o projeto funciona com visitações domiciliares às famílias 
da comunidade, articulando também com a associação comunitária, com o sistema de saúde, ONGs e 
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outros movimentos sociais atuantes no local. Busca, através de uma atuação permanente na comunidade, 
confluir os saberes, em prol da melhoria da qualidade de vida da comunidade.

A primeira atividade realizada fora da comunidade foi uma visita à Secretaria Municipal de Saúde 
para discutir a implantação de uma Equipe de Saúde da Família (ESF) naquela favela. 

Viabilizado somente em 2002, o Projeto sobreviveu, durante esse período, sem o apoio da SMS no 
campo.

De 2002 para cá, desde o início das intervenções locais, foram vivenciadas enormes dificuldades no 
enfrentamento dos problemas. Participam do Projeto aproximadamente 50 alunos, cinco professores 
universitários das áreas de Medicina, Odontologia, Psicologia, Fisioterapia e Enfermagem, além de 
assistentes sociais. Os alunos também são de diferentes áreas da universidade, inclusive fora da saúde, 
que passam por um processo seletivo, no qual são discutidas a metodologia do projeto e a prática da 
educação popular. 

Portanto, a principal ferramenta do projeto é a educação popular e, a técnica, a metodologia da 
intervenção, buscando o espaço das famílias nas residências das favelas. Aos sábados pela manhã, os 
alunos do projeto, com o apoio dos professores, vão para a comunidade e, em duplas de áreas profissionais 
diferentes, fazem o acompanhamento semanal às famílias. Através das conversas, tenta-se identificar as 
dificuldades e as possibilidades de apoio às demandas da família, não necessariamente na área da saúde. 
Neste trabalho, são criados vínculos com a família, valorizando-se seu discurso. Transcende-se, assim, 
a visão puramente técnica do profissional, que observa, além das dimensões biológicas, as dimensões 
sociais, culturais e psicológicas que se apresentam, construindo um retrato legítimo da realidade local.

Uma vez por semana acontece uma reunião na universidade, cuja modalidade se alterna. Existe a 
reunião organizativa, que é o fórum deliberativo do Projeto, como uma assembléia que delibera, planeja 
e avalia. Há uma reunião teórica, na qual são colocados os temas classificados como deficientes ou 
necessários, e também uma reunião chamada de “grupão”, na qual se discutem as dificuldades das duplas 
na sua relação com a família. Esta última é, na realidade, a alma do projeto.

Inicialmente, houve uma certa dificuldade por parte do aluno para entender a proposta do Projeto, 
porque, dentro da perspectiva de formação, a universidade não oferecia muitas possibilidades de 
vivência e os estudantes buscavam uma interação mais técnica, mais profissional. Além disso, eles se 
sentiam despreparados para executar o trabalho. Um dos problemas enfrentados é o grande rodízio 
de estudantes. A cada ano, alguns entram, alguns saem, sendo que apenas uma porcentagem pequena 
permanece por três ou quatro anos. Isso provoca um abalo no relacionamento do grupo com a 
comunidade, ao se romperem laços afetivos, às vezes de uma maneira brusca, inesperada.

No final de 2001, a Prefeitura cedeu um espaço público para a associação de moradores da 
comunidade, o que possibilitou ao grupo sair da residência da agente comunitária para se reunir no 
novo espaço, sede da associação. 

A partir daí, novos tipos de intervenção aconteceram, não mais focando apenas as famílias, mas 
atuando também com as demandas da associação.

A comunidade, extremamente organizada e politizada, possui movimentos pela moradia, pela 
geração de emprego e renda, grupo de mulheres, grupo de gestantes, enfim, se une e se fortalece para 
enfrentar coletivamente os problemas. 

O projeto vem, há algum tempo, tentando sair do espaço da família para atuar no espaço coletivo, 
deparando-se, no entanto, com as sérias deficiências que demandam a atuação da equipe.
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Ano passado, após ser liberado um financiamento do Ministério da Educação, foi articulado, junto a 
comunidade, o que seria desempenhado, a partir das necessidades colocadas (problemas com trabalho 
infantil, gravidez na adolescência, drogas, desemprego, etc.). Houve uma grande demanda de envolvimento 
das equipes com a comunidade para apoiar, programar atividades culturais, fazer treinamentos e até mesmo 
interagir com os pais na mediação das dificuldades enfrentadas pelas crianças e pelos adolescentes.

Portanto, de um ano para cá, consolidou-se um novo tipo de integração com a comunidade, que 
lançou o projeto num patamar totalmente diferente. A atuação das equipes foi ampliada no nível 
político, tratando inclusive dos impasses entre as associações comunitárias e a Prefeitura.

A partir de 2002, com o Programa Saúde da Família (PSF) atuando na comunidade, várias articulações 
foram tentadas dentro da área da saúde, porém sem o sucesso desejado. As Equipes de Saúde da Família 
(ESF) que passaram por lá não tinham o perfil para trabalhar com a Promoção da Saúde numa dimensão 
social e em parceria com as universidades. Elas ficavam restritas à prática de atendimentos e solicitações 
de exames laboratoriais, dentro de uma perspectiva mais técnica.

Apenas há poucos meses se conseguiu estabelecer, de fato, um diálogo mais próximo da unidade 
de Saúde da Família, do órgão gestor que é responsável pela unidade, com a associação, para que as 
propostas pudessem efetivamente ser discutidas.

Atualmente, um novo Projeto de formação em educação popular está permeando esse espaço, com 
a atividade de extensão sendo discutida do ponto de vista da formação educacional, da integralidade e 
da autonomia. A outra atividade desenvolvida nesse projeto, que divide os alunos em dois grupos, é a 
iniciação à pesquisa, em parceria com uma rede de professores mais experientes, que apóiam o trabalho.

Este Projeto de Extensão traz aspectos importantes para o estudante, contribuindo para a formação 
de um profissional humanizado, dialógico e comprometido com a realidade social.

A Rede de Municípios Potencialmente Saudáveis Facilitando a 
Articulação entre Universidade, Gestão Pública e Sociedade 

Ana Maria Girotti Sperandio

Carlos R. S. Correa

Para discutir a Promoção da Saúde tendo como foco a gestão pública e a comunidade, existem alguns 
marcos teóricos. De acordo com Santos (1995): 

numa sociedade cujas qualidade e quantidade de vida possuem configurações cada vez mais complexas, a legitimidade da 
universidade só será cumprida quando as atividades de extensão se aprofundarem tanto que desapareçam enquanto tais, 
passando a ser parte integrante das atividades de investigação e de ensino. Em outras palavras, o exercício da universidade 
do fazer junto com a representação da sociedade civil pode começar via extensão, mas tem de passar a ter também uma 
outra conotação e significado.

Está sendo desenvolvido, na Universidade de Campinas (Unicamp), o projeto Rede de Municípios 
Potencialmente Saudáveis (RMPS), com apoio técnico da Opas-OMS, tendo como um dos objetivos 
aproximar a universidade e os municípios, identificando os denominadores – fatores e interesses – 
comuns entre as instituições de ensino, governo local e representantes da sociedade civil.
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Através do diálogo, as pessoas se conhecem e desencadeia-se a intersetorialidade. Primeiro, é preciso 
conhecer as pessoas, o que elas sabem, o que elas têm para contar, quais são suas necessidades. E, para 
se expressarem a esse respeito, os envolvidos devem conhecer seus territórios e suas vidas, saber de suas 
necessidades individuais. Assim, se constroem projetos junto com as pessoas que vivem nos diferentes 
espaços e territórios, buscando a “partilha sensível”, que é compartilhar as necessidades e as vitórias. 
Trabalha-se na direção da simetria dos participantes.

A universidade, os municípios e a sociedade civil têm seus valores, seus significados e significantes. O 
maior desafio é colocar esses interesses comuns na mesa de negociação em prol de um município-projeto 
chamado de Município Potencialmente Saudável, que se difere de um município saudável. E, para se 
discutir a construção de uma cidade potencialmente saudável, deve ser respeitada a trajetória e a história 
de cada instituição envolvida. A construção desses objetivos comuns só é possível por meio de ações 
intersetoriais, interdisciplinares, transetoriais, uma vez que a estruturação, por exemplo, de disciplinas 
acadêmicas não corresponde à estrutura de Secretarias Municipais de Saúde. Os interesses comunitários 
também extrapolam a segmentação da academia. O desafio é trazer a congruência para o desenvolvimento 
de projetos ou, no mínimo, para transformar ou manter uma cidade potencialmente saudável.

Nesse sentido, a universidade torna-se um espaço fértil para refletir na lógica da academia, mas 
somando às realidades e experiências locais o que as pessoas pensam, o que querem para o local e o que 
podem fazer a partir das necessidades, especificidades e potencialidades para melhorar os espaços onde 
vivem, no sentido de produzir saúde (fora da lógica da doença) e colaborar para uma vida melhor. 

A RMPS já completou quatro anos de trabalho. Esse projeto conta com várias parcerias, como a 
Unicamp (Departamento de Medicina Preventiva e Social, Departamento de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo), a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), o Instituto de Pesquisas Especiais para a Universidade (Ipês), uma organização não 
governamental (ONG) e as prefeituras. 

 A missão da rede é viabilizar espaços de reflexão/ação através da troca de experiências entre os 
municípios participantes, construindo teias de saberes e práticas que propiciem subsídios para a gestão 
integrada, de modo horizontal, na perspectiva da Promoção da Saúde, com a direção da qualidade de 
vida. É preciso, para isso, fazer com que os Prefeitos, os gestores, a universidade e as ONGs envolvidas 
pensem na direção da Promoção da Saúde e da qualidade de vida e, principalmente, produzam capital 
social na direção de uma gestão voltada para as políticas públicas integradas. 

São objetivos da rede: subsidiar gestores, técnicos, acadêmicos e membros da sociedade civil para a 
construção de políticas públicas que considerem a Promoção da Saúde como eixo principal na melhoria 
da qualidade de vida, no desenvolvimento de seus diferentes projetos; e instrumentalizar a administração 
municipal para desenvolver um projeto de governo único e integrado.

Portanto, busca, como estratégia (em construção e movimento), tecer uma rede de saberes e práticas 
dos setores envolvidos, incentivando as ações setoriais e transetoriais no desenvolvimento desse projeto 
de governo, único e integrado, na perspectiva da Promoção da Saúde.

Outra estratégia é a construção de práticas que firmem valores e desejos de atores sociais em relação 
ao seu território, para que, assim, colaborem para o desenvolvimento local saudável e sustentável, 
respeitando os critérios de equidade social.  

A rede trabalha na perspectiva da Promoção da Saúde no sentido político, econômico e ambiental 
na lógica da vida, e não da doença. Faz-se, pois, necessário o acompanhamento de todos os projetos 
e a divulgação das experiências de sucesso nos municípios dentro e fora dela, possibilitando a (re)
elaboração de projetos a partir dos aprendizados e reflexões. 
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O projeto da rede acontece em parcerias. São convidados os prefeitos, os gestores de diferentes 
municípios e áreas, para comporem temas de discussão, que serão posteriormente acompanhados nas 
cidades, podendo, ou não, caminhar na direção das políticas públicas integradas, para construção de 
uma cidade potencialmente saudável.

Para a RMPS, o município é um lugar que seduz, que transforma e é transformado pelo indivíduo 
que nele habita. 

A RMPS não tem modelo fechado, antes propõe “molde adaptável” a qualquer local e realidade. 

Em 2005, no início dos mandatos dos prefeitos, a RMPS organizou um curso para gestores na 
Unicamp, com o apoio da pró-reitoria de extensão da universidade. Um dos produtos do curso foi o 
levantamento – por município, depois, regionalmente e, por fim, em rede – das principais dificuldades 
a serem trabalhadas no seu governo e como, naquele momento, início de governo, poderiam planejar 
considerando as premissas da Promoção da Saúde.

O grupo de gestores (24 municípios) que participou do curso (de diferentes áreas do saber) chegou a cinco 
prioridades de trabalho e a grande maioria das cidades presentes já atua com projetos para atender a elas.

Cinco grandes prioridades – março de 2005

Seguran

3-Participação

Social

(Estratégia de
Saúde da
Família)

1- Qualidade da
água e

resíduos sólidos

2- ça

4-Saú
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PRODUÇÃO
DE SAÚDE

Fazendo a interface e transversalizando com os temas del Plan Director

A rede, desde então (2005), vem trabalhando com essas cinco grandes prioridades nos seus eventos 
(cursos, seminários, oficinas e encontros) e com os municípios, buscando interagir os temas e fazer 
interface, colaborando na construção, implementação e monitoramento do Plano Diretor.
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A rede tem sido reforçada em suas estratégias com a Política Nacional de Promoção da Saúde 
(PNPS), lançada pelo Ministério da Saúde em 2006. A RMPS preconiza que a Promoção da Saúde 
deve ser entendida em sentido mais amplo, 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 co-responsabilidade quanto à qualidade de vida da população (BRASIL, 2006).

A rede também já executa estratégias que contemplam o  Decreto de 13 de março de 2006, que institui, 
no âmbito do Ministério da Saúde, a Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS). 
Entre as atribuições da Comissão estão: (I) organizar e gerar informações e conhecimentos voltados a 
informar políticas e ações sobre os Determinantes Sociais da Saúde; (II) mobilizar setores do governo e 
a sociedade civil para atuarem na prevenção e solução dos efeitos negativos dos Determinantes Sociais 
da Saúde.

Como resultados, podem-se apontar: a rede, que se iniciou com seis municípios, e atualmente 
está presente em mais de 46 cidades distribuídas em cinco estados (São Paulo, Minas Gerais, Paraná, 
Amazonas e Rio de Janeiro); contempla cerca de 3,5 milhões de habitantes; seis livros foram lançados, 
com a participação de representantes dos três segmentos: universidade, governo local e sociedade civil.

Os participantes da RMPS são líderes políticos dos municípios, líderes sociais, sociedade civil, 
universidades e ONGs. 

Entre as principais características e estratégias de desenvolvimento da rede, estão a participação 
imprescindível do prefeito, dos secretários e dos coordenadores de programas de diferentes áreas e a 
existência do grupo intersetorial/interinstitucional local. O projeto é de todos e produz conhecimento 
para dentro da universidade e para fora. Ele produz conhecimento para que não apenas os gestores, 
mas a universidade e as pessoas em geral aprendam e possam colaborar para a construção de municípios 
potencialmente saudáveis, a partir de desejos coletivos e ações integradas.

Como ganhos significativos, a RMPS estabelece e conduz aos processos de interlocução e negociação 
das políticas, colabora na construção de políticas públicas, propõe mecanismos inovadores de formação 
e capacitação das pessoas, cria possibilidades de integração de pessoas e estratégias e promove a 
participação da sociedade civil. 

Objetiva-se a organização de um observatório que acompanhe as políticas públicas integradas a partir 
da RMPS, monitorando a qualidade de vida, na perspectiva da Promoção da Saúde, e mensurando os 
seus resultados e impactos para dentro e para fora do setor saúde.

Finalmente, a idéia fundamental é construir um plano único de governo que seja afinado com os 
diferentes planos que existem no governo local, para se ter políticas públicas mais efetivas e abrangentes. 
O papel da universidade tem sido fundamental nesse processo, pois, dentre vários aspectos, tem buscado 
colaborar na produção de saúde e de felicidade.

O trabalho árduo da RMPS caminha na direção da busca do desejo coletivo que se sobreponha aos 
desejos individuais, sendo necessário o envolvimento dos ministérios, das universidades e das pessoas, 
para poder construir espaços minimamente potencialmente saudáveis.

Por que potencialmente saudáveis? Porque é preciso estar sempre em movimento, sempre alimentando 
o amanhã, com novos e audaciosos projetos, para construir e trazer à tona as potencialidades que existem 
em cada um.

O endereço da Rede é: www.redemunicipiosps.org.br
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A Estratégia Carment em Goiás

Magna Maria de Carvalho

Considerando a saúde como resultado da interação de fatores ambientais, econômicos, sociais, culturais, 
psicológicos, políticos, biológicos e comportamentais, é inconcebível pensar a saúde, ou buscar a saúde, apenas 
com o olhar do setor saúde. 

É fundamental a busca da intersetorialidade, questão que vem sendo exaustivamente discutida, em termos 
da relevância e da busca de parcerias dentro das diversas instituições, dentro e fora do setor saúde, para que 
realmente se consiga avançar nessa luta. Os municípios, por exemplo, que formaram comitês centrais de luta 
contra a dengue têm avançado muito mais do que os que estão tentando resolver esta questão sozinhos.

Desde 1998, já havia, no estado de Goiás, um certo descontentamento com a forma como se trabalhava com 
doenças e agravos não transmissíveis. Até aquele momento, era marcante a implantação vertical de programas. 
As ações eram muito voltadas para os programas de controle de doenças específicas, como hipertensão e 
diabetes, fazendo-se muito pouco na área de prevenção e vigilância. Nessa época, o então Secretário de Saúde, 
através de reuniões promovidas pela Organização Pan-americana de Saúde, ouviu algumas experiências bem-
sucedidas da estratégia Carment, implantada em alguns países da América. Tal estratégia foi trazida para a 
Secretaria como uma proposta mais ampla de se trabalhar a questão das doenças e agravos não transmissíveis. 
Essa iniciativa contemplava aspectos desde o controle de doenças, a partir do momento em que procurava 
vincular os portadores às unidades de saúde, até as ações mais amplas de prevenção e, também, um componente 
de vigilância que, até então, não havia sido trabalhado.

A iniciativa Carment tem como finalidade melhorar o estado de saúde das populações das Américas, 
mediante a redução dos fatores de risco associados às doenças não transmissíveis.

Esta iniciativa concentra esforços para desenvolver, implementar e avaliar as políticas voltadas à redução 
de um conjunto de fatores comuns às doenças não transmissíveis; a mobilização social e intervenção na 
comunidade; a vigilância epidemiológica das condições de risco; e as práticas que possam contribuir para a 
redução das desigualdades. 

Carment tem como princípios a integralidade das ações, tanto no controle de agravos, como nas ações 
mais amplas de prevenção e promoção, com enfoque nos fatores de risco, e a intersetorialidade, promovendo 
a cooperação internacional, através da formação de redes que envolvem os países, estados e municípios que 
adotam a estratégia.

A estratégia Carment possibilita a troca de experiências, tanto dentro quanto fora do país, e possui um 
componente de vigilância importante, a partir da realização de inquéritos quinquenais de fatores de risco.

Em 1998, ao formular uma proposta preliminar da estratégia Carment, trazida para Goiás pelo então 
Secretário de Saúde, foi formado um comitê para o qual foram convidadas diversas instituições que têm 
participação ativa no trabalho desenvolvido até os dias de hoje.

Em 1999, foi selecionada uma área na região leste do município de Goiânia para desenvolver o projeto 
piloto. A idéia era aglomerar e valorizar iniciativas já existentes (efeito demonstrativo) e, por isso, a área onde já 
existia um trabalho da universidade na região foi a escolhida para o desenvolvimento deste projeto. 

Para se implantar a estratégia Carment e o comitê no nível estadual foram envolvidas instituições 
de ensino e de saúde, ONGs, associações científicas, associações de classe, comunidade, instituições 
religiosas, órgãos governamentais (Secretaria de Estado da Saúde, Universidade Federal de Goiás - 
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principalmente as três faculdades: Enfermagem, Nutrição e Medicina), a Escola Superior de Educação 
Física e Fisioterapia de Goiás, as Secretarias Municipais de Saúde dos três municípios que inicialmente 
adotaram a iniciativa (Goiânia, Quirinópolis e Firminópolis), as regionais de saúde (em especial a regional 
de saúde de Montes Belos), a Secretaria de Estado de Educação, a Secretaria Municipal de Educação, as 
Secretarias Estadual e Municipal de Esporte e Lazer, algumas sociedades científicas (Sociedade Goiana 
de Endocrinologia, Diabetes e Hipertensão), o Hospital Geral de Goiânia, o Serviço Social da Indústria 
(Sesi), o Serviço Social do Comércio (Sesc) e a organização das voluntárias de Goiás. 

São etapas da iniciativa Carment: a elaboração da proposta e do plano de ação, a realização da pesquisa 
e a avaliação. 

A primeira etapa foi a realização de um inquérito dos fatores de risco, para o estabelecimento de uma 
linha de base. Até então, só se trabalhava com dados estimados para o país, estado ou município, não 
existindo a determinação dos fatores de risco a partir da realização de uma pesquisa. 

Foram realizados quatro inquéritos de fatores de risco: na região leste de Goiânia (1999/2004), dos 
escolares (2001), em Quirinópolis (2003) e em Firminópolis (2004).

Para efeito de ilustração, em um dos inquéritos realizados na região leste de Goiânia, os resultados 
gerais da pesquisa que pretendia avaliar os fatores de risco para doenças cardiovasculares de 3,5 mil pessoas 
de uma comunidade apontam alta prevalência de hipertensão arterial, sobrepeso e obesidade, tabagismo, 
sedentarismo, diabetes, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Os resultados chamaram a atenção, 
naquele momento, pela alta prevalência dos fatores de risco encontrados, muito maior do que as estimativas 
anteriores. Foram parceiros importantes para elaboração deste trabalho a Universidade Federal de Goiás, a 
Universidade Católica de Goiás, a Universidade Estadual de Goiás e a Secretaria Municipal de Saúde.

Tais resultados geraram, então, um plano de ação, elaborado pelo comitê, com ações direcionadas à 
atividade física. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer teve participação vital, com ações voltadas 
para a escola, e houve grande envolvimento das equipes do PSF.

Fez-se uma grande divulgação dos resultados, tanto para os parceiros como para a comunidade, presente 
em eventos como Fórum de Saúde Local e outros, organizados por moradores daquela região.

Diante dessas evidências, era urgente definir as ações a serem executadas para trabalhar a prevenção dos 
fatores de risco, da forma mais precoce e mais ampla possível. Para isso acontecer, era imperativo buscar a 
intersetorialidade no processo de trabalho.

Como a estratégia Carment, no componente de vigilância, previa a realização de inquéritos quinquenais, 
para a avaliação da melhoria, ou não, dos fatores de risco, foi realizado outro inquérito em 2004. Esses 
resultados geraram uma tese ainda não publicada, mas que, certamente, trará respostas para perguntas 
que ainda persistem. Será que a iniciativa Carment tem sido efetiva? Será que conseguiu, nesses seis anos, 
avançar no sentido de melhorar algum indicador de saúde? Será que essas ações realmente melhoraram 
algum indicador na região? Ou será que o tempo decorrido ainda é pequeno para a avaliação dessa 
mudança de comportamento?

Embora esse trabalho ainda não tenha sido publicado, alguns avanços foram nitidamente constatados. 
O primeiro é, justamente, a possibilidade de planejar e implantar ações de forma intersetorial e o segundo 
é a incorporação das experiências exitosas por outros setores. 

Hoje, existe um grande incentivo aos municípios para a formação de seus comitês locais, com orientações 
para que busquem as parcerias disponíveis. As ações de promoção contempladas dentro da estratégia 
Carment têm agora uma grande visibilidade, através de eventos de toda natureza, realizados nas cidades.
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Motuca Município Saudável

Emílio Carlos Fortes

Motuca é um jovem e pequeno município do Estado de São Paulo, situado próximo a Araraquara e 
Ribeirão Preto. Conta com cerca de três mil habitantes e está completando 14 anos de vida. O Projeto 
Ampliação do Movimento por Municípios Saudáveis do Estado de São Paulo, tendo como objetivos 
a participação social, a intersetorialidade, a equidade, a sustentabilidade e a Promoção da Saúde. 
Contemplava Itaoca, Bertioga, Motuca, Lins, Ribeira e Capela.

Em primeira instância, foi formada a Comissão de Motuca, com a participação de 68 pessoas. Devido 
a uma peculiaridade do município, que, além de seus três mil habitantes, tem, a 12km do centro, um 
assentamento com 400 famílias que somam 1,2 mil pessoas, formaram-se, inicialmente, duas equipes.

Diante da realidade do município, onde existia pouca ou nenhuma participação popular, foi realizada 
uma oficina chamada “oficina de sensibilização”, cujo objetivo era atrair a população para a participação, 
investigando o que as pessoas achavam do município e também o que esperavam de Motuca dez anos 
depois. Foram formados oito grupos, aos quais foi distribuído material de sucata, como papelão, 
garrafas pet, latas e vidros. Quatro desses grupos montaram a cidade de Motuca do momento e outros 
quatro montaram a cidade que imaginavam dez anos depois. As cidades montadas nas oficinas tinham 
aeroportos e universidades e, no assentamento, foram montadas grandes áreas de agricultura, o que 
revelou uma gama de percepções e expectativas diferenciadas de acordo com as necessidades de cada 
um, expressando os desejos dessas populações para um futuro próximo. 

Este projeto, que mostrou a realidade, indicou também as diretrizes para um desenvolvimento 
pautado nas necessidades reais das pessoas, dando origem à Comissão Gerenciadora. A partir das 
oficinas de sensibilização, teve início a discussão e formação de duas comissões em reuniões distintas 
(à tarde, na cidade, e, à noite, no assentamento). Porém, já no começo, ficou evidente a necessidade 
da aproximação, integração, unificação das comissões. Esse foi o primeiro paradigma quebrado, que 
possibilitou uma arrancada inicial para todas as mudanças subsequentes.

Uma vez formada a Comissão, as reuniões tinham como proposta discutir como fazer saúde, definir 
as condicionantes para se promover a saúde, antes de se pensar em doença. Com isso, aprofundou-se o 
debate sobre a prevenção, abrindo inúmeras possibilidades que conduziam a projetos a serem executados 
em prol da saúde, como geração de emprego, pistas de caminhada, etc.

Posteriormente, sentiu-se a necessidade de criar uma logomarca, o que propiciou a extensão do 
Projeto, com a participação da população infantil, através de um concurso do qual participaram 500 
crianças, tendo sido selecionados dois desenhos, que foram unificados na logomarca Motuca Cidade 
Saudável. 

Porém, no decorrer do processo, constatou-se que persistia a falta de conhecimento da realidade, 
presente e passada, o que comprometia o desenvolvimento, ou seja, era preciso investir num projeto 
que promovesse o resgate histórico, para preencher a lacuna originada dessa alienação. Tal projeto 
foi executado de acordo com a proposta básica de trazer de volta a história, através de informações, 
fotografias, dados e depoimentos de pessoas. Os relatos conduziram ao início da imigração japonesa 
no Brasil, na década de 20, que se deu justamente em Motuca, o que era desconhecido por parte da 
população do município. Foi formado um acervo histórico, que reúne, hoje, mais de 500 fotos.
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Conhecida a história, percebeu-se o desconhecimento da população com relação ao território 
(cachoeiras, matas, etc.), ou seja, o potencial do município era ignorado pelos moradores. Daí surgiu 
o Projeto do Biomapeamento Comunitário. Foram formados seis grupos de pesquisa, incumbidos 
de construir seis mapas temáticos para se construir um mapa do território. Cada grupo localizava as 
atividades de comércio, indústria, agronegócio, agropecuária, hortifrutigranjeiros, meio ambiente, 
turismo, lazer, serviço público, habitação e perfil populacional, o que possibilitou a todos conhecer o 
município de Motuca com as suas potencialidades. Foi descoberto, assim, o grande potencial turístico 
da região. 

Quanto ao perfil populacional, contrariando as expectativas, descobriu-se um índice mais alto 
de analfabetos dentro da própria cidade que no assentamento, o que gerou ações para amenizar esse 
problema. 

Com a aproximação entre a população da cidade e do assentamento, desenvolveu-se um espírito de 
cidadania e respeito mútuo que muito contribuiu para impulsionar o processo. 

De posse de todas essas informações, realizou-se o Primeiro Seminário Municipal de Motuca, 
Conversando com a População sobre a Qualidade de Vida, no qual foram expostos os mapas para a 
comunidade. Tal evento contou com a participação da sociedade e do poder público. O saldo desse 
seminário foi a constatação de que as prioridades do município deveriam ser planejadas de acordo 
com a necessidade e a vontade das pessoas, e não do gestor. Tiveram, então, início as pesquisas para 
levantar dados, sobretudo das características de mercado, que seriam convertidos em ações para atender 
às demandas mais urgentes. Como os resultados apontavam para o desemprego de grande parte da 
população, que não estava empregada na usina de açúcar e álcool, onde trabalhavam na grande maioria 
homens, o Executivo passou a trabalhar a proposta da criação de um projeto de geração de emprego e 
renda, necessidade primordial naquele momento. O levantamento de dados demonstrou o perfil do 
desempregado: mulheres da zona urbana, na faixa etária de 21 a 39 anos, com Ensino Fundamental. 

Realizou-se, então, um segundo Seminário, intitulado Conversando com a População sobre Geração 
de Emprego e Renda, no qual foi feita a prestação de contas dos chefes de departamentos sobre as ações 
propostas no I Seminário e apresentado o resultado das pesquisas do perfil populacional do mercado 
de trabalho, propiciando o diagnóstico do município (perfil do desempregado e características do 
mercado de trabalho).

Esse evento provocou uma maior aproximação da sociedade civil com a administração pública, 
sensibilizando e responsabilizando a população, no sentido de não delegar a solução dos problemas 
somente à Prefeitura. A Comissão se dedicou à procura de empregos em diversas empresas, levantando 
todas as possibilidades para a população que se encontrava desempregada. 

Com a criação do Projeto Cana, os assentados passaram a plantar cana em 50% das terras onde 
viviam e já contam com uma renda muito superior à daquela época. Essa inserção do assentamento no 
mercado, com o aumento da produção da cana, gerou um aumento de 15% de ICMS.

Depois de projetos que incorporavam os jovens como estagiários no mercado de trabalho, revelou-se, 
como prioridade, melhorar a qualidade do ensino, o que significava um passo importante na Promoção 
da Saúde. Foi, então, municipalizado o ensino de 5ª a 8ª série. A fim de se evitar a evasão escolar para 
Araraquara, foi feita uma parceria com a iniciativa privada, objetivando trazer cursos técnicos na área 
de agropecuária, química, técnica de açúcar e álcool (neste caso, a usina pagava o curso e a Prefeitura 
oferecia o espaço).
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O PSF, que já contava com um médico no assentamento, depois de cobranças por parte da população, 
passou a ter outro médico no município, oferecendo 100% de cobertura. 

Quanto ao problema do lixão, as famílias que estavam dentro dessa área tiveram suas casas demolidas, 
já que o local era incompatível com a possibilidade de se pensar em Promoção da Saúde, e foram 
transferidas para a cidade, com infra-estrutura necessária para viverem dignamente. Essa mão-de-obra, 
que antes trabalhava no lixão, hoje está identificada, com carteirinha e uniforme, realizando a coleta 
seletiva nas casas, para, em seguida, armazenar e vender o material recolhido para reciclagem.

O Projeto Ver e Viver foi desenvolvido para detectar problemas visuais. A questão do médico à noite, 
até as 22 horas, que era o horário de pico, foi a solução para atender a demanda da população, além 
de representar um ganho para o Executivo, ao economizar no salário da madrugada, horário de baixa 
procura.

Foram comprados oito computadores, instalado o sistema de Internet e montada uma biblioteca 
virtual, com acesso livre para qualquer pessoa, durante 24 horas. 

Aos programas básicos conferem-se os índices de 100% de asfalto, 100% de iluminação pública, 100% 
de água tratada, 100% de esgoto tratado, 100% de energia elétrica. Esses são números extremamente 
significativos em relação a 1992, quando o município foi emancipado. 

Na segunda fase do projeto, foi realizado o retorno do convênio entre a Prefeitura de Motuca e o 
Centro de Estudos, Pesquisa e Documentação em Cidades Saudáveis (Cepedoc). A continuidade do 
projeto com prioridades definidas pela Comissão foi marcada pela implantação da proposta de avaliação 
participativa e pela realização de encontros com os gestores da administração pública. Também houve a 
apresentação, pela Comissão, dos problemas no município e a formação de grupos para diagnóstico, com 
a priorização dos problemas, sendo considerados problemas de todos o uso de drogas por adolescentes 
e, relativamente ao assentamento, a coleta de lixo, o desemprego, o transporte coletivo e a qualidade da 
água. 

Finalmente, o novo prefeito, indicado pelo anterior, comprometeu-se com a continuidade das ações, 
o que, no entanto, não se efetivou. Possivelmente devido ao projeto pessoal do sucessor, de implantar 
a sua própria marca, não foi dada a devida atenção ao projeto do prefeito anterior, que contemplou 
diversas ações exitosas. A discussão atual do grupo é em torno da forma de “alicerçar” os programas 
do “Motuca Município Saudável”, com base na informação, a partir da pesquisa, convertida em ação 
integrada na Promoção da Saúde, trazida para a ótica da gestão do bem público.

Referências

ANDRADE, L. O. M.; BARRETO, I. C. H. Promoção da saúde e cidades/municípios saudáveis: 
proposta de articulação entre saúde e ambiente. In: MINAYO, M. C. S.; MIRANDA, A. C. Saúde e 
ambiente sustentável: estreitando nós. Abrasco: Rio de Janeiro, 2003. p. 151-189.

BORDENAVE, J. D. O que é participação.  8. ed.  Brasiliense:  São  Paulo, 1994. (Coleção Primeiros 
Passos).



69

Anais - i seminário sobre a Política nacional de Promoção da saúde 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado 
Federal, 1988.

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de 
Situação em Saúde.  Coordenação Geral de Doenças e Agravos Não Transmissíveis. Política Nacional 
de Promoção da Saúde.  Brasília, 2006.  Documento preliminar.

BUENO, R. M. Relatório da oficina do Guia de Avaliação Participativa para Comunidade e Cidades 
Saudáveis. [S.l.: s.n.], 2006. Documento interno da Rede de Municípios Saudáveis.

BUSS, P. M. Promoção da saúde e qualidade de vida. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 5, n. 
1, 2000.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 13. ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1999.

MILANI, C. R. S. Teorias do Capital Social e Desenvolvimento Local: lições a partir da experiência 
de Pintadas (Bahia, Brasil). Organizações e Sociedade, Salvador, v. 11, edição especial, p. 95-113, 2004.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Municípios e comunidades saudáveis: guia dos 
prefeitos para promover qualidade de vida. Brasília, 2002.

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Municipios y comunidades  saludables: 
guia de los Alcades para promover calidad de vida: división de promoción y protección de la salud. 
Washington, DC, 2002.

______.  Promoción de la salud: una antología. Washington, DC, 1994. (Opas Publicación Cientifca, 
557).

SANTOS, Boaventura S. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 11. ed. São 
Paulo: Cortez Editora,1995. p. 225.

SPERANDIO, A. M. G. (Org.). O processo de construção da rede de municípios potencialmente 
saudáveis. Campinas: UNICAMP, 2003. 2 v.



70

Ministério da saúde

Mesa 2 - Cultura Organizacional e Gestão no SuS

Coordenadora – Sueza Abadia – secretaria de atenção à saúde (sas/Ms)

Marcelo Mourão – secretaria de Polítcas sociais de Belo Horizonte (MG) – Coordenador do 
Programa BH – Cidadania

Ester Mourão – Coordenadora estadual de alimentação e nutrição secretaria de estado da 
saúde do amazonas (aM) 

Polyana Reis de Oliveira – secretaria de estado de saúde de sergipe (se) 

Josué Ribeiro Costa da Silva – Coordenação-Geral de Modernização e desenvolvimento 

institucional – secretaria executiva do Ministério da saúde (Ms)

Implantação de Políticas Públicas e Práticas Intersetoriais: O Caso 
do Programa BH-Cidadania

Marcelo Mourão

O município de Belo Horizonte possui 2,2 milhões de habitantes, número que, considerando a região 
metropolitana, se eleva para cerca de 6 milhões. BH é a quarta maior capital do país; sua população 
econômica ativa é de 51% e 18% de seus habitantes encontram-se em áreas de grande vulnerabilidade social. 
A principal atividade econômica do município é a prestação de serviços; seu Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) é de 0,839 e estão classificadas como população Classe I de pobreza 52.478 famílias.

A cidade de Belo Horizonte passou para a quinta posição no quesito maiores cidades do país (era 
a quarta), fato considerado positivo para as políticas sociais. Em contrapartida, a população da região 
metropolitana tem crescido anualmente, influenciando no planejamento das políticas públicas.

Em 2000, houve grande investimento nas políticas sociais e públicas pelos vários setores da gestão 
municipal, contudo alguns problemas foram detectados, dentre eles: (1) fragmentação de políticas 
sociais; (2) sobreposição de ações (famílias sendo atendidas por diversos programas e disputa da 
população para atendimento nos diferentes setores da gestão municipal); (3) desperdício de recursos 
(principalmente devido ao investimento fragmentado, à não-atuação de forma conjunta sobre todos 
os problemas que compõem a rede social da família, gerando um fracasso na eficiência da ação); (4) 
dificuldade na identificação de problemas; (5) não-atendimento de carências das famílias residentes nas 
áreas de risco, definidas como público-alvo da ação pública.

Diante desse quadro, realizou-se uma reforma administrativa no município, visando formular 
um mecanismo que favorecesse a integração de políticas setoriais, a articulação dessas políticas e, 
futuramente, seu monitoramento e avaliação. 
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Foram criadas as Secretarias Municipais de Políticas Sociais e de Políticas Urbanas, de caráter 
transversal. A Secretaria Municipal de Políticas Sociais foi instituída para facilitar a formulação, a 
aplicação e a avaliação do impacto dessas políticas no município. A Secretaria de Políticas Urbanas 
aglutinou as políticas de habitação, infra-estrutura e saneamento, dentre outras. Antes dessa 
reformulação, o município padecia administrativamente de falta de articulação.

Esse novo modelo, implementado a partir de 2000, com as referidas secretarias coordenando a 
política pública do município, tem como características e objetivos gerais: (1) promover a inclusão 
social das famílias residentes nas áreas socialmente críticas definidas para intervenção; (2) consolidar 
modelos integrados de atuação na área social, a partir dos princípios norteadores da descentralização, 
intersetorialidade, territorialidade e participação cidadã.

Belo Horizonte está dividida em nove regionais com características diversificadas, tanto históricas, 
como de tempo de ocupação e de organização política e social, exigindo descentralização de gestão, 
em base regional e orçamentária. Propôs-se, então, pensar e organizar as políticas públicas de acordo 
com a realidade dessas regionais, em contraponto a uma política para o município, respeitando as 
características diversas de cada região.

As áreas, ou territórios, em condições de maior vulnerabilidade social (vilas e favelas com condições 
precárias de moradia e vida) necessitam de gestões diferenciadas, sendo necessária, por outro lado, a 
realização de um movimento de unificação das políticas sociais e urbanas. 

Dentre os objetivos específicos do BH-Cidadania, destacam-se: a garantia da acessibilidade aos bens 
e serviços de saúde, educação, cultura, esportes, abastecimento, assistência social, direitos e cidadania; a 
garantia da implementação das políticas sociais nas intervenções urbanas; a redução dos fatores de risco 
e vulnerabilidade social das famílias; e a promoção das relações de solidariedade entre os membros da 
comunidade.

Para identificar o público-alvo do Programa BH-Cidadania, foi realizado um estudo prévio de 
indicadores sociais, de saúde e urbanos, considerando: o Índice de Qualidade de Vida Urbana (IQVU) 
de 1994; o Mapa da Exclusão Social e o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) 2000; o Índice de 
Vulnerabilidade à Saúde e o Mapa das Áreas Prioritárias para Inclusão Urbana e Social; os dados 
populacionais dos Censos Demográficos Brasileiros de 1991 e 2000 e a Contagem da População de 
1996, realizados pelo IBGE; a base cadastral do Censo BH-Social, realizado em todo o município, 
através de visitas domiciliares, pelos Agentes Comunitários de Saúde; a percepção dos técnicos regionais 
e comunidades locais. 

O município foi classificado, quanto à vulnerabilidade social, em quatro classes de pobreza, 
variando de 1 a 4, sendo a categoria 1 a área mais vulnerável. Após a definição desse mapa, foi possível a 
identificação dos locais prioritários para os investimentos da ação do BH-Cidadania.

Em síntese, estruturou-se um Programa voltado para as áreas de maior vulnerabilidade social, a partir 
das políticas públicas existentes, mas com formato de gestão que possibilitasse a entrada no território de 
forma planejada, conjunta e com políticas unificadas. 

O Programa foi estruturado tendo como eixos básicos: o direito à educação; o direito à saúde; a 
inclusão produtiva; a socialidade; a transferência de renda; e as intervenções urbanas.

O município possuía uma cobertura de 100% do Ensino Fundamental, apresentando, contudo, os graves 
problemas da evasão escolar e da expulsão de crianças da escola. Na questão do direito à saúde, verificava-se 
cobertura de 100% da Atenção Básica nas regiões de alta vulnerabilidade. Quanto à inclusão produtiva, 
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existiam várias iniciativas pulverizadas e a ausência de um ideário sobre a concepção de inclusão, exigindo-se 
a unificação de programas, em diferentes esferas de atuação, além de coerência e linha de ação sustentável.

No item socialidade, o objetivo era elencar a gama de serviços existentes de maneira isolada e propor 
a soma dessas diferentes temáticas no território, acompanhando a família e os grupos de socialidade, 
implantando oficinas de cultura, esporte, educação alimentar e plantio alternativo e trabalhando direito 
e cidadania, com vistas à formação de lideranças comunitárias e ao reforço do controle social.

Em relação à transferência de renda, a proposta era trabalhar com o Bolsa Escola Municipal (BEM) 
e, posteriormente, com o Bolsa Família. As áreas definidas pelo Programa BH-Cidadania passaram a ser 
consideradas prioritárias para a implementação dessas políticas. 

As intervenções urbanas passaram a ser realizadas de forma conjunta, articuladas com as intervenções 
da política social, não pautadas exclusivamente por critérios políticos e pela força da organização popular. 
Assim, foi possível beneficiar comunidades com organização comunitária incipiente ou ausente.  

Dentre as ações desenvolvidas pelo Programa BH-Cidadania em áreas de vulnerabilidade social, 
podem ser destacadas: a identificação de situação de risco e orientação familiar por meio do Núcleo de 
Apoio à Família (NAF); a realização de Oficinas de Socialidade; os grupos de convivência de idosos; 
a Casa do Brincar; a Atenção Básica à Saúde e o Programa de Saúde da Família (PSF); A Academia da 
Cidade; as Oficinas de Cultura; o Ponto de Leitura; a educação para o consumo; o plantio alternativo; a 
Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei); a Educação Fundamental (inclusão e permanência); 
a Educação de Jovens e Adultos (elevação da escolaridade); a qualificação profissional; o Programa de 
Inclusão Digital – Telecentros e Ponto de Internet Municipal (PIM); a transferência de renda, por 
intermédio do Bolsa Família (BF) e do Bolsa Escola Municipal (BEM).

As ações supracitadas representam políticas e programas existentes dentro das várias temáticas 
sociais para a implementação nos territórios de alta vulnerabilidade, através da pactuação das ações 
planejadas. 

O BH-Cidadania possui uma coordenação central, denominada Grupo Técnico de Assessoria e 
Monitoramento (GT), cujas atribuições são: assessorar a implementação das ações do Programa; rever 
diretrizes das políticas; e definir parâmetros e indicadores de avaliação e monitoramento.

São atribuições do Colegiado de Coordenação Regional: participar da avaliação do nível político; 
articular no nível regional as gerências e as equipes técnicas; implementar, monitorar e acompanhar as 
ações do Programa em âmbito regional e local. 

Cabe à Comissão de Coordenação Local (Grupo de Referência): avaliar estratégias; construir e 
mobilizar a rede; executar o plano de ação local; divulgar ações para a comunidade; informar a situação 
de entrada, permanência e saída dos atendidos; e avaliar a implementação do programa.

Estão presentes no Grupo de Trabalho: representantes da Secretaria Municipal de Políticas Sociais 
(Equipe BH-Cidadania); representantes das Secretarias Adjuntas de Assistência Social, Direitos 
da Cidadania, de Esportes e de Abastecimento; a Fundação Municipal de Cultura; as Secretarias 
Municipais de Saúde e Educação; a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação; a 
Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL); e as Secretarias de Administração Regional.

Os colegiados regionais do BH-Cidadania são formados por um secretário de serviços sociais e três 
gerentes (um de saúde, outro de educação e um terceiro de políticas sociais).

Na lógica de trabalho do programa, o que se pactua no nível central, precisa em seguida, ser pactuado 
no nível regional, para, posteriormente, ser aplicado no nível local.



73

Anais - i seminário sobre a Política nacional de Promoção da saúde 

Avaliação do Perfil Nutricional de Crianças Menores de Cinco Anos 
no Estado do Amazonas - “Uma Experiência Exitosa”

Ester Mourão

A Coordenação de Alimentação e Nutrição está inserida no Departamento de Atenção Básica e Ações 
Estratégicas da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas. O Estado do Amazonas está dividido 
em 62 municípios, nove regiões e tem uma população estimada de 3.311.046 habitantes, sendo que o 
público-alvo do programa nutricional desenvolvido, menores de cinco anos, totaliza 454.425 crianças. 
A grande maioria dos municípios tem como característica o difícil acesso, realizado somente por via 
fluvial ou aérea.

O Estado do Amazonas foi colonizado por portugueses, espanhóis e franceses, além dos ameríndios, 
conhecidos como caboclos. Algumas pessoas se equivocam ao definir a população do Estado somente 
como indígena.   

O Estado tem duas estações climáticas, uma chuvosa e outra menos chuvosa. Essa informação é 
importante, considerando que não há acesso a algumas comunidades no período da seca por via fluvial, 
o que as deixa completamente isoladas. 

Três elementos caracterizam essa região: o rio, a várzea e a floresta. O rio como meio de transporte e 
fonte de alimentos; e a floresta como fonte de caça, alimentos e madeira.

A biodiversidade da Região Amazônica é conhecida internacionalmente, destacando-se o fato de 
possuir a maior bacia hidrográfica do planeta, 1/5 das reservas hídricas da Terra, o maior rio do mundo 
em extensão (7,2 mil Km) e em volume de água (220 mil m3/s de vazão).

Além disso, a região possui a mais exuberante e complexa biodiversidade mundial: 30% do estoque 
genético da Terra, 1/3 das florestas do planeta, 2,5 mil espécies de peixes, enorme quantidade de frutos 
e a maior e mais complexa província mineral.

A região possui, também, a maior diversidade social do mundo: 200 grupos étnicos e 170 línguas 
diferenciadas.

A contribuição da Região Norte para o perfil epidemiológico brasileiro ainda é pouco estudada. 
As pesquisas sobre o tema saúde bem como os estudos epidemiológicos concentram-se nas Regiões 
Sul e Sudeste do país, onde se localiza a grande maioria das universidades e instituições de pesquisa. 
Dessa forma, a prevalência de desnutrição e anemia no Amazonas, por exemplo, era desconhecida até 
recentemente.

Entretanto, alguns estudos isolados, sem representatividade significativa da população amazonense, 
evidenciaram insegurança alimentar, desnutrição, anemia, hipovitaminose e também verminose. 
Essas pesquisas não incluíam a população indígena e se concentravam em zonas urbanas e em número 
reduzido de municípios, impedindo a generalização para a população do estado do Amazonas.

Alguns estudos desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa/AM), 
em 2004, sobre o estado nutricional na Região Amazônica, constataram problemas nutricionais 
principalmente na região que pertence à Calha do Rio Negro. Outros estudos demonstram, também, 
desnutrição na população indígena.
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Em virtude da dificuldade em conhecer a realidade nutricional do estado, realizou-se a Chamada 
Nutricional do Estado do Amazonas, com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome.

O objetivo geral da Chamada foi atualizar e ampliar o quadro descritivo da situação nutricional de 
crianças menores de cinco anos residentes no Estado do Amazonas. 

O objetivo específico foi identificar: a prevalência de Desnutrição Energético-Protéica (DEP); a 
prevalência de excesso de peso; a prevalência de baixo peso ao nascer; a prevalência de aleitamento 
materno; o recebimento de benefícios sociais; e os Determinantes Sociais da Saúde (DSS). 

O estudo contemplou crianças menores de cinco anos dos 62 municípios do Amazonas, trabalhando-
se com a seguinte amostra, a partir da campanha de imunização: em Manaus, com 46% da população 
infantil, e, no interior, com dois postos por município. Este estudo concentrou-se na zona urbana.

Ainda quanto à metodologia, os principais passos e aportes foram a identificação da criança na fila da 
vacina, a aplicação de questionário adaptado para a região e a aferição das medidas antropométricas.

Participaram do estudo nutricionistas, professores de educação física e acadêmicos de ambos os 
cursos, os coordenadores regionais e locais, a equipe de validação, os multiplicadores, o supervisor de 
equipe, o organizador de fila, o entrevistador e antropometristas. 

Houve capacitação dos profissionais para participação na Chamada, além de ampla divulgação e 
mobilização social por diferentes meios de comunicação, imprimindo-lhe um caráter de pesquisa e 
descartando-se fins eleitoreiros e assistencialistas. 

As crianças em risco nutricional, por desnutrição ou excesso de peso, eram referenciadas para a 
Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua casa e as crianças desnutridas eram encaminhadas 
à Secretaria Municipal de Ação Social (Semas).

Esta Chamada Nutricional foi coordenada por Lúcia Yuyama (Coordenadora do Inpa), Ester 
Mourão (Susam) e Dionísia Nagahama (Inpa).

A Chamada Nutricional realizada no estado do Amazonas foi uma estratégia boa, ousada e 
mobilizante, que só se tornou possível em virtude do indispensável apoio de diversos parceiros, que 
contribuíram com diferentes aportes (alimentação, deslocamento, passagens aéreas e recursos das mais 
diferentes ordens). Dentre eles, citam-se: Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (Sagi/MDS); 
Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN/MS); Centro Colaborador em 
Alimentação e Nutrição da Região Norte; Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia; Secretaria de 
Estado de Assistência Social; Secretarias Municipais de Saúde; Secretarias Municipais de Assistência 
Social; Associação Amazonense de Municípios; Universidade Federal do Amazonas/Faculdade de 
Educação Física; Universidade Estadual do Amazonas; Universidade Nilton Lins; Unip/Curso de 
Nutrição; Unicamp. O envolvimento dos gestores municipais e das universidades do estado nesse 
processo foi fundamental. 

As principais dificuldades encontradas na realização do trabalho foram: a comunicação com os 
municípios; o acesso a alguns municípios; a ausência de equipamentos (balança pediátrica, infantômetro, 
balança de campo e instrumentos básicos). Em alguns municípios, não se realizou a Chamada em razão 
do alto custo no fretamento do transporte aéreo.

É importante ressaltar que a implementação dos programas sociais no estado do Amazonas 
frequentemente enfrenta grandes dificuldades de acesso e comunicação.
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As etapas da Chamada Nutricional foram: (1) capacitação; (2) Dia “D”; (3) validação dos 
questionários; (4) digitação dos questionários; (5) análise dos resultados; (6) seminário estadual.

Os resultados parciais demonstram que participaram desse trabalho 43 municípios (69%), envolvendo 
mil pessoas. Manaus atingiu 60% da meta (2,8 mil crianças) e o interior 55,7% (2.720 crianças). 

Ao final realizou-se entrevista com 5,6 mil crianças e foram validados 84% dos questionários (4.706), 
que estão sendo digitados e analisados.

Esse trabalho apresentou como resultados a reorientação do atendimento a crianças menores de 
cinco anos (aferição de comprimento/altura); a aquisição de equipamentos (infantômetro, balanças, 
etc.); e atitude de vigilância com  implantação de ações na área de nutrição.

É lema do povo amazônico: “Pra navegar tem que ter coragem, pra sobreviver tem que lutar...” 

Existe a necessidade de olhar diferente quem é diferente, ou seja, cumprir o princípio da equidade 
presente na Constituição. O estado do Amazonas não pode ser cobrado em relação à cobertura dos 
programas como as outras unidades federadas. Faz-se necessária, também, a revisão do aporte de 
recursos financeiros investidos no estado, inclusive para que ele possa contribuir para a melhoria do 
perfil epidemiológico do país.

Serviços de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual em Sergipe 

Polyana Reis de Oliveira

Expor sobre a violência é falar de dor, covardia, insegurança e diversos outros elementos que interagem 
para que o fenômeno violência ocorra. A violência é uma questão de saúde pública, pois traz 
consequências, sequelas para a vítima, podendo causar, inclusive, a morte. Trabalhar, portanto, contra 
a violência é promover a saúde. As ações para combater a violência no campo da saúde representam um 
grande desafio.

O Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual atua com vítimas de violência, sejam elas 
crianças, adolescentes ou mulheres. É um mito que a prevalência de casos de violência sexual contra 
crianças é baixa ou rara. Esses casos estão em ascensão e saindo dos “muros do silêncio”, ou seja, dos 
contextos familiares para a esfera pública.

Outro mito é que casos de violência sexual ocorrem somente com “mocinhas” de corpo delineado 
que (supostamente) seduzem o homem. Há casos de crianças de até um ano de idade sendo abusadas 
sexualmente. A violência intrafamiliar é frequente, incluindo mulheres estupradas pelos próprios 
companheiros. 

O fluxo de atendimento da vítima de violência sexual em Sergipe envolve várias instituições: 
delegacia, Instituto Médico Legal (IML – responsável pelo atendimento pericial), Conselho Tutelar, 
SOS Criança e Maternidade Hildete Falcão (local onde é realizado o tratamento e o acompanhamento 
da vítima).

A Maternidade Hildete Falcão oferece tratamento no aspecto físico, atendimento médico e 
psicológico e acompanhamento. A equipe é constituída por sete médicas (plantão de 24 horas) e são 
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oferecidos vários serviços, como: acolhimento, acompanhamento clínico, exames para detecção de 
HIV/Aids, sífilis, hepatite, etc.; orientações sobre contracepção de emergência (pílula do dia seguinte) 
e aborto legal. É preciso garantir e divulgar os serviços prestados para que a população se sinta segura e 
co-responsável nesse processo.

À enfermeira cabe a coordenação administrativa, o acompanhamento dos medicamentos anti-
retrovirais, a realização dos procedimentos de enfermagem e os encaminhamentos.

Os auxiliares de enfermagem têm como atribuições o acolhimento, a organização de salas e papeletas, 
o encaminhamento para exames e a administração de medicamentos.

Três psicólogos realizam o atendimento de emergência, fazem o acompanhamento psicológico 
(sessões semanais), o acompanhamento em procedimentos quando necessário, o acompanhamento às 
vítimas em audiências (enfrentamento do agressor), elaboram laudos psicológicos, relatórios e pareceres 
e realizam visitas domiciliares, que ocorrem em algumas situações, principalmente em casos de ausência 
de estrutura emocional (danos emocionais) ou de danos físicos que impeçam a locomoção da vítima 
até o serviço.

O serviço oferece mais que um atendimento imediato e vínculos são desenvolvidos entre as vítimas 
e a equipe de profissionais. 

A Secretaria de Justiça respeita a equipe desse serviço e a sensibilização dos profissionais da Justiça 
está começando a ocorrer.

A implantação do Serviço de Atendimento às vítimas de Violência Sexual ocorreu em 2004, sendo 
realizado um curso de capacitação para os profissionais que atuam na área. Em 2005, o tema da violência 
sexual foi incluído na pauta do Congresso Sergipano de Gineco-Obstetrícia. 

A Academia de Polícia (Acadepol) inseriu em seus cursos para os policiais, agentes de polícia, 
delegados e promotores, um módulo de capacitação sobre o tema da violência sexual.

A partir de 2006, várias ações se concretizaram: o curso de sensibilização para os profissionais do PSF 
e Sociedade Médica de Sergipe (Somese); a visita e Conferência de representante da ONG Católica 
pelo Direito de Decidir sobre o Aborto previsto em Lei; as ações de intercâmbio com outros projetos 
e ONGs; e a divulgação do serviço através da mídia, o que possibilitou uma maior visibilidade e o 
esclarecimento da sua importância, tornando-o mais acessível à população. 

Foram atendidos 76 casos em 2004, 157 em 2005 e 273 em 2006. O número vem crescendo e 
representa apenas os casos que chegam até o Serviço. Há os não registrados, a subnotificação e os casos 
submersos. A maioria dos casos ocorre em classes desprovidas de recursos, mas a violência é democrática 
e pode se manifestar em qualquer segmento da população. A expectativa é de que haja a elevação do 
número de casos tratados, havendo, para a eficácia desse trabalho, a necessidade de divulgação, empenho 
dos profissionais e articulação da rede.

Para finalizar, duas frases relacionadas com o Serviço de Apoio às Vítimas: “... eu vi um anjo no 
mármore e esculpi até libertá-lo” (Michelângelo); “... nós vemos o que buscamos, nós buscamos o que 
sabemos” (Goeth).
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Programa MultiplicaSUS do Ministério da Saúde

Josué Ribeiro Costa da Silva

O Curso MultiplicaSUS tem sua origem em 2003, quando foram realizadas as “barracas da saúde” 
(julho a agosto). Em seguida, foram formadas três turmas de Módulo Introdutório SUS (fevereiro a 
abril/2004). Iniciou-se um processo de discussão do Ministério da Saúde (MS) com os trabalhadores. 

O primeiro produto resultou no Curso Básico sobre o SUS: “Redescobrindo o SUS que Queremos 
para Construirmos o SUS que Queremos”. O Curso MultiplicaSUS é um curso de trabalhador para 
trabalhador e se efetivou em agosto de 2004, com a sua primeira turma.

A partir da Portaria GM nº 509, de 10 de março de 2006, tornou-se um programa que tem como 
propósito promover espaços de reflexão, de discussão e de troca de conhecimento para os trabalhadores 
da área de saúde, tornando-os sujeitos ativos e críticos – agentes de mudança – de seus processos de 
trabalho para o aperfeiçoamento do SUS. 

São valores do MultiplicaSUS: a gestão participativa, a integração, a descentralização, a conscientização, 
a cidadania, a ética, o respeito e a solidariedade. O Projeto pretende ser a referência para a mudança da 
cultura organizacional em prol da melhoria da gestão e do desenvolvimento do SUS.

O Programa é composto pelas seguintes áreas e órgãos: Coordenação-Geral de Modernização e 
Desenvolvimento Institucional (CGMDI/SAA/SE), Coordenação de Planejamento e Desenvolvimento 
em Recursos Humanos (Coder/CGRH/SAA/SE); Departamento de Apoio à Descentralização 
(DAD/SE); Coordenação-Geral de Documentação e Informação (CGDI/SAA/SE); Coordenação-
Geral de Ações Estratégicas em Educação na Saúde (CGAES/Deges/SGTES); Programa Nacional 
de Humanização (PNH/SAS); Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS (Doges/SGEP); 
Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas (DRAC/SAS); Escola Nacional de 
Saúde Pública (ENSP/Fiocruz); Departamento Nacional de Auditoria do SUS (CGDNCT/Denasus/
SGEP); Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE); Coordenação-Geral de 
Planejamento e Orçamento (CGPLAN/SVS); Coordenação-Geral de Vigilância em Saúde Ambiental 
(CGVAN/SVS); Fundo Nacional de (Saúde-FNS/SE).

A gestão do MultiplicaSUS é exercida pelo Comitê-Gestor, composto pelos dirigentes da 
Coordenação-Geral de Modernização e Desenvolvimento Institucional (CGMDI/SAA) e da 
Coordenação de Planejamento e Desenvolvimento em Recursos Humanos (Coder/CGRH/SAA) e 
por um representante de cada área parceira que aderir ao programa.

São atribuições do Comitê-Gestor: elaborar e aprovar o Regimento Interno; elaborar, pactuar e 
definir as diretrizes básicas do programa, em consonância com as diretrizes do SUS; formular, pactuar 
e aprovar o Plano Anual de Trabalho do MultiplicaSUS; acompanhar e avaliar o desenvolvimento das 
atividades do MultiplicaSUS, propondo as adequações que se fizerem necessárias; articular-se para 
identificar os mecanismos que possibilitem a obtenção de recursos e demais meios para a execução 
das ações do MultiplicaSUS; apreciar e aprovar as propostas de adesão ao Programa; encaminhar 
recomendações às áreas/órgãos da estrutura federal do SUS conforme a natureza dos temas tratados; 
deliberar sobre a criação, composição e finalidades de Comissões Consultivas para o desenvolvimento 
de atividades específicas e aprovar seus planos de trabalho.
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Dentre os produtos/ações deste programa, destacam-se: (re)descobrindo o SUS; a capacitação 
pedagógica de multiplicadores; a capacitação pedagógica de formadores; as rodas temáticas; (re)
conhecendo o Ministério da Saúde; O SUS em cena; a realização de oficinas de atualização de 
multiplicadores e ambiente colaborativo; e a avaliação de impacto institucional.

As Rodas Temáticas são palestras ministradas por especialistas e gestores, trabalhadores do MS, 
sobre temas atuais relativos às políticas públicas e gestão do SUS. Mais de 6 mil pessoas assistiram a 
essas rodas à distância, pela transmissão em tempo real realizada pelo Datasus.

No Reconhecendo o MS, são realizadas visitas organizadas às diversas áreas do MS para integrar 
trabalhadores e tornar públicas as ações desenvolvidas, melhorando os processos de trabalho.

No SUS em Cena, são feitas apresentações, de forma lúdica e de fácil fixação do conhecimento, de 
temas relacionados às ações desenvolvidas e prioritárias do MS e pertinentes ao SUS. 

As Oficinas de Atualização Técnica e Pedagógica e Ambiente Colaborativo são espaços presencial e virtual 
para encontro dos multiplicadores com relação a planejamento de ações e assimilação de novos conteúdos.

A avaliação de impacto institucional visa à construção, com os atores institucionais indicados pelo 
MS, de um projeto de avaliação do MultiplicaSUS e à elaboração de um curso sobre construção de 
projetos de avaliação.

Os conhecimentos básicos sobre o SUS à distância serão disponibilizados via Internet. Nesta 
modalidade, pretende-se oferecer a base conceitual, apresentar e discutir experiências e realizar exercícios 
práticos, buscando promover um preparo inicial do público trabalhador da saúde para ingressar em 
cursos específicos de sua área.

São criados espaços em que os trabalhadores participam de discussões e reflexões sobre os processos 
de trabalho, valendo-se de uma reflexão sobre o próprio processo de trabalho e a interferência do seu 
trabalho no contexto de sua unidade.

Em setembro de 2005, três grandes oficinas nacionais foram realizadas para descentralizar o 
MultiplicaSUS, com a participação de representantes dos Núcleos Estaduais, Anvisa e Funasa. No total, 
138 trabalhadores estiveram presentes, tendo como compromisso assumido levar o Redescobrindo o 
SUS aos trabalhadores federais de saúde de seus estados a partir de 2006 e 2007. 

Finalizando, um texto de João Cabral de Melo Neto:

Cartão de Natal

Pois que reinaugurando essa criança

pensam os homens

reinaugurar a sua vida

e começar novo caderno,

fresco como o pão do dia;

pois que nestes dias a aventura

parece em ponto de vôo, e parece
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que vão enfim poder

explodir suas sementes:

que desta vez não perca esse caderno

sua atração núbil para o dente;

que o entusiasmo conserve vivas 

suas molas, 

e possa enfim o ferro

comer a ferrugem 

o sim comer o não.
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Mesa 3 - Práticas Intersetoriais

Coordenação: Dais Gonçalves Rocha – Universidade Federal de Goiás (UFG)

Eduardo Jorge Martins Sobrinho – secretário do Verde e do Meio ambiente do estado de 
são Paulo 

Regiane Rezende – secretaria de estado da saúde de tocantins (to)

Maria Luíza Moura – Centro de estudo, Pesquisa e extensão aldeia Juvenil (UCG/Proex/idF)

Márcia Cavalcante Marcondes – diretora de Vigilância em saúde da secretaria Municipal de 
saúde de olinda (Pe)

Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis construindo Políticas 
Públicas Integradas na Cidade de São Paulo 

Eduardo Jorge Martins Sobrinho

A intersetorialidade é um tema em voga nas políticas públicas e deveria ser implementada entre os 
Ministérios, as Secretarias e os órgãos governamentais. O Ministério da Saúde, a título de modelo, 
deveria ser o primeiro a implementá-la, dadas as ações individualizadas das Secretarias Estaduais de 
Saúde e dos municípios. Porém, ao transpor essa questão para o serviço público, nos deparamos com 
situações diferenciadas, visto que a política pública é um universo autocentrado que não promove a ação 
intersetorial. Essa questão pode ser encontrada em vários segmentos, com maior evidência na educação, 
saúde e transporte, em face, talvez, do esmagamento do orçamento social, gerando um circuito fechado, 
de universos independentes.

Em São Paulo, capital, as Secretarias de Educação e de Saúde dispunham de uma dotação orçamentária 
em torno de R$ 3,5 bilhões cada, enquanto que o Meio Ambiente e a Cultura dividiam uma cifra menor, 
de R$ 200 milhões. A área de Meio Ambiente, apesar do parco orçamento, interage sobremaneira 
com outras secretarias, em especial, do Planejamento, de forma a interferir, mediante proposições, na 
aplicação dos recursos. 

Esse tipo de ação, com vistas ao fortalecimento da intersetorialidade, deveria ocorrer no âmbito da 
Secretaria de Saúde com a de Transportes, dados os riscos de mortalidade e de morbidade existentes na 
vida da população das cidades. Recentemente, um estudo da Universidade de São Paulo (USP) apontou 
que basta o fator de poluição dos carros, dos ônibus e dos caminhões para tirar 1,5 ano de vida, em 
média, da população. No tocante às crianças e idosos, o número eleva-se para três anos de vida. Outro 
fator de preocupação é o aumento acentuado da mortalidade provocada pelos acidentes de automóveis, 
após uma queda significativa obtida com a implementação do Código de Trânsito. 

A poluição no Brasil tornou-se fato corriqueiro, tendo em vista a política autocentrada dos 
transportes, ao tomar medidas que extinguiram o uso de transportes caros, porém limpos, modernos e 
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não poluentes, como os troleres que circulavam em Araraquara, Ribeirão Preto, Santos e São Paulo, com 
ramificações em outras cidades do Brasil, privilegiando o uso de combustível barato, porém poluente, 
como o diesel, nos transportes coletivos. Existe um ônus da utilização desse tipo de combustível, tendo 
em vista o agravamento das doenças respiratórias. 

Para promover a integração com uma política relativamente nova, como a do meio ambiente, com 
vistas à articulação das políticas públicas, foi realizado um trabalho conjunto com a Secretaria Municipal 
de Saúde em prol da Promoção da Saúde. Essa parceria resultou, em São Paulo, na implantação do 
programa de atividades físicas, sob a coordenação da Secretaria de Saúde, vindo a fortalecer as ações da 
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, por meio da cessão dos parques e de equipamento de som, 
com o intuito de tornar viável a prática desportiva. 

O Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis visa: fortalecer a gestão intersetorial saúde-ambiente, 
favorecendo intervenções em questões ambientais de impacto sobre a saúde da população; promover 
atitudes voltadas à preservação, conservação e recuperação ambiental; desenvolver ações de Promoção 
da Saúde da população.

Os recursos para viabilizar o Projeto são oriundos de fontes diversas, como: USD 20.000, PNUMA; 
USD 4.138,630, BID/contrapartida SVMA; USD 331.174,000, MS/SMS-SP; totalizando 
US$4,490,359.00.

Destaca-se o fato de que os recursos do Banco Mundial, cujo destino inicial era a canalização dos 
córregos, foram realocados pela Secretaria de Obras. A aplicação dessa cifra destinou-se à implementação, 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, do Programa de Educação Ambiental e de Saúde, 
sendo essencial a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Esse processo de revalidação dos 
recursos foi burocrático, visto que foi preciso obter o aval das instituições públicas, como Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), com a contrapartida da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de 
Saúde para a aplicação dos recursos.

Para efetivação da parceria da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e da Secretaria de Saúde, foi 
fundamental a atuação dos ACS, dos agentes de zoonoses, dos agentes de proteção social e dos demais 
profissionais de saúde, além de parceiros locais e regionais. 

São beneficiários do projeto 5.750 Agentes Comunitários de Saúde, 1.352 agentes de controle de 
zoonoses e 156 agentes de proteção social.

A partir da junção das ações das Secretarias do Verde e do Meio Ambiente e da Saúde, foi criada 
uma nova demanda de serviços para os Agentes Comunitários de Saúde, sendo necessário estabelecer 
o diálogo, pois infelizmente existe o hábito de demandar sem dialogar. Os ACS, antes de incorporar o 
projeto, terão de passar por um programa de treinamento, já que a maioria reside na periferia, em áreas 
pobres, tendo outra concepção e visão da questão ambiental. Então, de que maneira serão avaliados? Essa 
é uma pergunta difícil de responder, pois cada agente irá incorporar o projeto de forma diferenciada, 
considerando a sua história, a visão de mundo, o cotidiano, etc. Os ACS são formadores de consciência, 
dado o poder de penetração que têm na comunidade.

O Projeto, para ser implementado, contou com a parceria de vários órgãos, públicos e privados: (a) 
as instituições formadoras, como a Associação Comunitária Monte Azul, a Associação Congregação 
Santa Catarina, a Associação Saúde da Família, a Casa de Saúde Santa Marcelina, o Centro de Estudos 
e Pesquisas “Dr. João Amorim”, a Fundação Faculdade de Medicina (USP) e a Fundação Zerbini, entre 
outras; (b) as instituições implementadoras, como o Centro de Estudos, Pesquisa e Documentação 
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em Cidades Saudáveis da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (Cepedoc/USP), 
a Secretaria de Vigilância à Saúde (SVS/MS), a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais 
(Flacso), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Núcleo de Estudos em Saúde Pública (Nesp/UnB) e a 
Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), entre outras.

Fazem parte do Conselho Gestor do Projeto: a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), a Faculdade 
Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Ministério da 
Saúde (MS/SVS), a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), o Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (PNUMA/ICLEI), a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente/SP, a Secretaria 
Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a Universidade 
de Brasília (UnB) e a Universidade de São Paulo (USP).

São responsáveis pela execução do projeto: o diretor nacional, os coordenadores executivos, os atores 
regionais, os coordenadores pedagógicos, a equipe administrativa e de apoio, os especialistas temáticos 
e os professores.

A proposta do Plano de Capacitação foi elaborada como resultado das Oficinas Pedagógicas e de 
Conteúdos, de forma consensual, partindo da Cultura de Paz como eixo norteador. Os seis tópicos do 
Manifesto pela Paz, definidos pela Unesco/2000, abrem os módulos temáticos. Nesse sentido, cada um 
dos tópicos acolheu um tema e seus conteúdos. A proposta se configura na possibilidade de o módulo 
ser finalizado com diálogos coletivos e reflexivos sobre a elaboração de projetos de intervenção local. 
Acordou-se que os conteúdos serão trabalhados na perspectiva da metodologia problematizadora. 

Os seis tópicos do Manifesto da Paz e seus respectivos eixos temáticos são: ouvir para compreender 
(Cultura da Paz e da Não-Violência), respeitar a vida (área verde e biodiversidade), rejeitar a violência 
(convivência saudável com os animais/desarmamento), preservar o planeta (solos, lixo e consumo 
responsável), ser generoso (água e energia) e redescobrir a solidariedade (redes estratégicas de 
intervenção).

São resultados esperados do projeto: reconhecer e abordar questões socioambientais relacionadas 
à saúde; mobilizar a população; propor e priorizar projetos de intervenção a serem desenvolvidos 
no âmbito do projeto; oferecer conhecimento sobre meio ambiente para Agentes Comunitários de 
Saúde, agentes de controle de zoonoses e agentes de proteção social; gerar espaços de co-gestão para 
a identificação e o enfrentamento dos riscos ambientais para a saúde; favorecer o desenvolvimento e a 
consolidação de ações integradas da agenda de promoção de ambientes verdes e saudáveis; sistematizar 
e validar metodologias de gestão compartilhada de saúde e de ambiente que possam servir de parâmetro 
para outras/novas atuações nesse campo de ação intersetorial.

Por último, é preciso ressaltar que há uma tendência da Saúde de “capturar” os agentes comunitários 
para as unidades básicas, na tentativa de criar uma hegemonia técnica de trabalho, descaracterizando, 
assim, a sua função de agente de intervenção, que atua in loco na comunidade, além de ser o ponto de 
interlocução da intersetorialidade entre a comunidade e as políticas públicas. É preciso atentar para 
essa questão, pois uma das possibilidades de trabalho para se promover a intersetorialidade na Saúde 
encontra-se na atuação do agente comunitário. 
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Escolas Promotoras de Saúde: Co-Gestando a Rede 

Regiane Rezende

A discussão para implantação de uma proposta de integração entre saúde e educação no sentido de 
promover a saúde e a qualidade de vida, no Brasil, seja qual for a denominação para esse processo, requer 
uma ampla discussão sobre como essa integração pode influenciar a questão da Promoção da Saúde nos 
estados e municípios e sobre a compreensão do papel da escola como um espaço capaz de contribuir 
para o fortalecimento e efetivação dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Outra questão importante é a compreensão sobre de que forma ou em que medida as políticas e 
setores de saúde e educação se comprometem com a transformação da sociedade, tornando-a mais 
justa.

Em relação à articulação entre saúde e educação, há uma tendência histórica de tomar como base para 
ações, as datas comemorativas e campanhas, aspecto que incentiva ações pontuais, descontextualizadas 
e com caráter normativo, prescritivo e de fundamentação acentuadamente biológica, influenciando 
o olhar segmentado de um setor em relação ao outro e gerando mal-estar entre saúde e educação. 
Faz-se necessária uma leitura dos vieses dessa tendência histórica bem como das demandas, a fim de 
compreender os conceitos de saúde e educação que figuram nessa relação entre os setores.

O conceito de saúde assumido pelo Estado e pela sociedade influencia o Modelo de Atenção à 
Saúde, que, em consequência, influencia a forma de cuidado e possibilidades de acesso, a oferta e o 
consumo de serviços e tecnologias, a formação profissional, a percepção da necessidade em relação à 
saúde e o processo de educação em saúde, que se dá tanto nas situações de educação formal quanto não 
formal.  A opção por determinado Modelo de Atenção à Saúde gera impacto em termos de equidade 
e integralidade e pode reforçar um modelo hegemônico, em que a saúde pode contribuir para o 
fortalecimento do complexo médico-industrial e, em consequência, para a produção e o consumo de 
tecnologia, influenciando uma formação profissional centrada nas superespecializações e na percepção 
da necessidade focada nas consequências (tratamento e cura), sem  a devida abordagem e atenção às 
causas e ao direito à saúde a partir da melhoria das condições de vida que a determinam.

Tomando essas considerações, torna-se importante conhecer qual conceito de saúde e, em 
consequência, qual Modelo de Atenção à Saúde a Promoção da Saúde e Qualidade de Vida requer.

Da mesma forma, o conceito de educação assumido influencia as opções pedagógicas, que também 
não estão isentas de intencionalidades e, dessa forma, alcançam e podem se prestar a várias “ideologias”. 
Entre as opções pedagógicas que encontramos na relação entre saúde e educação, destacam-se: a 
Pedagogia da Transmissão, caracterizada pela transmissão e entrega de conhecimentos sem esforço 
para desenvolver habilidades intelectuais; a Pedagogia do Condicionamento, que enfatiza os resultados 
comportamentais mediante a associação estímulo-reposta-reforço e condiciona o educando a emitir 
respostas desejadas; a Pedagogia da Problematização, que toma como importante o desenvolvimento 
da capacidade de olhar a realidade, identificando o que contribui para a existência de um problema e os 
recursos que poderão ser utilizados para solucioná-lo, bem como da capacidade de localizar e produzir 
tecnologias e encontrar formas de organização para buscar soluções originais e criativas e alcançar os 
objetivos desejados; e a Educação Popular, que vai além da problematização e assume um caráter político 
na formação de cidadãos críticos e éticos e no resgate da capacidade de interação com o meio também 
em suas dimensões ideológicas e políticas, influenciando as relações de poder instituídas.
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Diante do exposto, torna-se também importante conhecer qual opção pedagógica a Promoção da 
Saúde e Qualidade de Vida requer, qual opção pedagógica predomina como referência na formação 
de profissionais, educadores e educandos no Brasil e quais tipos de desenvolvimento e modelos de 
sociedade essas opções pedagógicas podem fortalecer. 

Para uma transformação individual e social, faz-se necessário um processo educativo que seja 
comprometido com o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos, aspecto central também para a 
promoção da saúde e desenvolvimento social e humano, resgatando-se então o paradigma da educação 
para a liberdade, em que somente se educa no diálogo e a análise dos distintos pontos de vista é essencial 
para formar um juízo e transformar concepções e atitudes que sustentam crenças e visões de mundo. Um 
processo pedagógico que permita que o ato educativo transforme a maneira de entender a realidade, que 
implique uma ação colegiada que leve os estudantes e docentes a desenvolverem um projeto escolar que 
envolva toda a escola e que promova a mediação da co-responsabilidade entre a comunidade educativa.

Nesse processo, o reconhecimento da escola como um espaço formal onde se dá o processo educativo, 
também como um espaço institucional, social e político, permeado pela cultura, é fundamental para o 
suporte e sustentabilidade de estratégias voltadas para minimizar os efeitos dos determinantes sociais e 
promover a saúde, compreendendo a escola como eixo de um processo de transformação comunitária.

A consolidação do SUS, a partir de seus princípios, diretrizes e ideologias, requer conhecimentos, 
habilidades, competências e atitudes, considerando também o saber das comunidades e de quem vivencia 
os problemas, para que não sejam perpetuados os modelos de atenção e gestão que reproduzem e são 
reproduzidos por um modelo de sociedade excludente, reforçando a iniquidade. Requer, outrossim, 
um processo educativo emancipador e libertador, que estimule e ofereça espaço para a participação, 
reforçando o aspecto político do papel da educação na sociedade. Dessa forma, a reconstrução do 
significado da educação em saúde e a orientação do processo educativo nas escolas podem fortalecer 
o protagonismo na produção e promoção da saúde e na formação de cidadãos em defesa do SUS, 
tornando-se perceptível a inter-relação e interdependência entre os setores, as políticas e os espaços.

Dentro desse contexto, configuram-se os desafios para a Saúde e Educação com o intuito de: 
encontrar e instituir objetos de investimento comuns em face dos determinantes econômicos, políticos 
e sociais; assumir a gestão e ação intersetorial, co-gestão (compromisso partilhado); ampliar o sentido 
da escola – interação com o território; formar redes de apoio social; e promover uma atuação sinérgica 
e complementar entre as equipes de saúde e de educação.

Apresentam-se, assim, alguns pressupostos teóricos e metodológicos que embasam a estratégia para 
integração entre saúde e educação, denominada de Escolas Promotoras de Saúde, desenvolvida no 
Estado do Tocantins. A Estratégia no Tocantins tem como desafios ampliar a capacidade de advogar 
e de desenvolver uma política de promoção da atenção à saúde escolar com base em evidências sociais 
e fazer com que a gestão e o planejamento assumam como compromisso a formação de pessoas e de 
coletivos organizados. Nesse processo, promover a integração entre o serviço de saúde e a escola tornou-
se uma meta a ser cumprida nas bases das políticas de saúde e de educação.  

A Estratégia toma como eixos estruturantes a gestão (gestão estratégica, co-gestão, gestão participativa 
e gestão de organizações que aprendem), a formação (educação permanente) e o processo de ensino-
aprendizagem (educação popular, sócio-interacionismo), a serem observados para o desenvolvimento 
das ações. 

Como forma de superar os desafios da gestão intersetorial, busca-se um modelo de gestão que seja 
capaz de: (a) ampliar a capacidade de advocacia por uma política intersetorial e a capacidade de análise 
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e de intervenção dos sujeitos e grupos; (b) promover a descentralização e horizontalização da gestão 
e o desenvolvimento da autonomia local; (c) estimular o compromisso e a co-responsabilidade; (d) 
provocar a percepção sobre a necessidade da integração e transformação; (e) contribuir para a construção 
de objetos de investimento comuns entre os dois setores; (f ) desenvolver sentimentos de pertinência e 
pertencimento, de forma que a subjetividade também possa subsidiar a gestão estratégica. 

Para tanto, a gestão deve mediar a criação de espaços, situações e cenários que proporcionem uma 
reflexão contínua sobre a realidade, estimulando a aprendizagem significativa e contextualizada.

A co-gestão da Estratégia Escolas Promotoras de Saúde envolve: (a) em âmbito estadual, a Secretaria 
Estadual de Educação, a Secretaria Estadual de Saúde e a União Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação (Undime); (b) em âmbito municipal, as Diretorias Regionais de Ensino, as Secretarias 
Municipais de Educação e as Secretarias Municipais de Saúde; (c) em âmbito local, as Equipes de Saúde 
da Família e os coordenadores das escolas, formando um sistema de co-gestão. Essa forma de gestão 
possibilitou a realização do planejamento ascendente, resultando na elaboração e pactuação intersetorial 
de metas, agendas e planos de trabalho para 2005 e 2006.

O Sistema de Informação de Saúde Escolar (SIS Escola) também contribui para esse processo, 
subsidiando a gestão integrada e o planejamento estratégico intersetorial, bem como o desenvolvimento 
da educação permanente, tanto para a gestão integrada quanto para os agentes escolares. Dessa forma, a 
utilização das informações não se restringe à vigilância e detecção de problemas e enfermidades. 

O Sistema oferece informações por meio de: dados demográficos e sociais, detecção dos riscos à 
saúde no território da escola (estrutura sanitária da escola); identificação dos problemas na escola na 
ótica dos estudantes, dos professores e corpo administrativo (convívio de crianças com pessoas que 
fumam e fazem uso de bebida alcoólica no ambiente familiar); e registro diário e consolidação mensal 
das queixas e ocorrências, atividades educativas.

No âmbito local, as escolas são referenciadas à unidade de saúde responsável pelo território onde 
estão inseridas e contam com o agente escolar em saúde como co-responsável pela articulação entre 
educação e saúde, buscando o envolvimento também da comunidade.

No processo de educação permanente das Equipes de Gestão Integrada, os profissionais da saúde e da 
educação buscam desenvolver em conjunto, habilidades e competências para os desafios identificados, 
por meio de um processo de ensino-aprendizagem que tem como base a educação popular. 

O processo envolve a subjetividade, como, por exemplo, o trabalho com os desejos e sonhos, por 
meio de uma técnica chamada de “Costurando os sonhos”, na qual as pessoas representam seus sonhos 
em uma colcha de retalhos. Essa técnica tem como propósito também representar a interligação dos 
desejos individuais e coletivos, particulares e sociais e os sonhos e desejos voltados para a articulação 
entre saúde e educação em cada município.

O processo envolve, ainda, a construção coletiva de conceitos e a compreensão de como eles se 
operacionalizam em nossas vidas no aspecto pessoal e profissional e que sentimentos as dificuldades 
e conquistas provocam. Por exemplo, a identificação do conceito e da função gerencial e da gestão, a 
partir da prática profissional e do cotidiano, e dos sentimentos que a complexidade de operacionalização 
provoca. Ampliando para a gestão intersetorial, onde nos deparamos com outras intencionalidades e 
visões de mundo, quais são os desafios? Que habilidades isso requer? 

Em uma outra técnica, “Como nos vemos?”, o conceito de saúde é construído pelas equipes da 
educação e o conceito de educação pelas equipes de saúde, com o intuito de promover a construção 
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coletiva dos conceitos a partir da explicitação do olhar e da visão inicial de um setor em relação ao outro, 
possibilitando o esclarecimento de dúvidas e a resolução de conflitos.

Nas oficinas, são discutidas, ainda, questões relacionadas às imagens e representações construídas 
ao longo do tempo nessa inter-relação entre saúde e educação. No decorrer das discussões, foi possível 
perceber o quanto a “Saúde Escolar” está voltada para o modelo biomédico, para a pedagogia da 
transmissão, influenciada também por estereótipos da sociedade, como, por exemplo, a representação 
de uma criança saudável (forte, gordinha...) e de uma criança educada (não dá trabalho, não questiona, 
não argumenta... não participa). 

Esse processo de formação também é comprometido com a socialização do Sistema Único de Saúde, 
ou seja, com a apropriação das informações e formas de participação e acesso a esse sistema, pelos diversos 
sujeitos que permeiam a relação entre saúde e educação, tendo como objetivos: promover uma releitura 
do SUS, a partir das representações das pessoas e setores e da compreensão da escola como um espaço 
para o fortalecimento e efetivação dos princípios e diretrizes desse sistema, enfocando a participação e o 
controle social; promover uma reflexão sobre a participação popular; ampliar os espaços de participação 
dos estudantes nos processos decisórios e na vida da escola; e possibilitar esse movimento de reflexão 
nas equipes de saúde e respectivas unidades de trabalho.

As estratégias adotadas para a formação das equipes buscam desenvolver dinâmicas de direção 
que potencializem o diálogo gerador de compromisso e estimulem mudanças, a partir do exercício 
da reflexão, indagação, argumentação e colocação autêntica como suporte para a governabilidade e 
desenvolvimento de fluxos para a comunicação ampliada e a negociação de compromissos.

Um dos objetivos que se pretende alcançar com a formação das equipes é a efetivação da 
intersetorialidade tendo como catalisador a gestão da Estratégia, na perspectiva da criação coletiva de 
uma rede, estabelecendo-a também como um instrumento de gestão, com vistas a ampliar os resultados 
e impactos da integração das políticas públicas.

A Gestão Integrada entre a saúde e a educação, além de permitir uma interação entre as esferas, 
possibilitou participação em outros estudos, como o estudo multicêntrico, para validação do Guia de 
Avaliação Participativa para municípios e comunidades saudáveis a partir do qual foram construídos os 
Domínios de Avaliação da Estratégia, fortalecendo, assim, os pilares da gestão e ação intersetorial. 

Em 2006, a Estratégia estava implantada em dez municípios, onde atendia cerca de 32% das crianças 
matriculadas nas séries iniciais da Educação Básica da rede pública de ensino, distribuídas em 205 
escolas. Essas escolas contavam com o suporte de agentes escolares de saúde e 96 Unidades de Saúde 
como referência. A ampliação da Estratégia está sendo avaliada.

A promoção da saúde considerada como ação educativa e política deve ser assegurada pela gestão, 
formação e, de forma subjetiva, pelo processo ensino-aprendizagem, envolvendo a necessidade 
de constituição de um espaço de valorização do subjetivo e do social, comprometido com a co-
responsabilidade e com a produção de sujeitos e da saúde. 

Por meio da dialogicidade, a promoção da saúde torna-se elemento intrínseco aos setores saúde e 
educação, favorecendo a intersetorialidade em prol da qualidade de vida. Com esse intuito, saúde e 
educação conformam pilares capazes de validar mudanças, com a apropriação de conhecimentos e 
habilidades para promover a saúde, estimulando o empoderamento, o desenvolvimento de competências 
e a adoção de estratégias e decisões voltadas para as necessidades e de acordo com as condições materiais 
e subjetivas locais, construindo compromissos e solidariedade, ampliando a capacidade de reflexão e 
possibilitando a “co-gestação” e a co-gestão da Estratégia Escolas Promotoras de Saúde do Tocantins.
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Rede de Atenção a Mulheres, Crianças e Adolescentes em Situação 
de Violência: A Experiência de Goiânia 

Maria Luiza Moura 

Para discorrer sobre a questão da intersetorialidade na experiência de Goiânia (GO), é necessário 
conceituar o trabalho em rede e entender a sua dinâmica, pois, dada a ação coletiva, o trabalho tem de 
ser ágil e eficiente, tanto na esfera pública quanto na privada. A proposta do trabalho em rede perpassa 
os canais de comunicação estabelecidos no cotidiano com os sujeitos em instâncias diferenciadas de 
atuação profissional. Então, como manter esse diálogo e, ao mesmo tempo, minimizar as tensões que surgem 
no âmbito das políticas públicas?

A rede que se constituiu em Goiânia, em 2000, é fruto de uma articulação entre o Fórum Goiano 
de Mulheres e o Fórum Goiano pelo Fim da Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Esses movimentos 
agrupavam entidades, instituições e órgãos ligados às políticas públicas, como a assistência social, a 
defesa dos direitos, a educação e a saúde, além de agregar outros atores da sociedade civil. Esse trabalho 
em rede abrangeu tanto a violência de gênero quanto a infanto-juvenil, dado o entrelaçamento das 
tipologias, porém com nuanças diferenciadas na abordagem do tema. 

Historicamente, mulheres e crianças são vítimas da forma desigual de regulamentação das relações 
sociais, sendo a violação dos direitos, uma manifestação. Essa violência desencadeou uma articulação 
entre os trabalhadores que integravam os movimentos sociais de defesa e de proteção, tanto das crianças 
e adolescentes quanto das mulheres, em torno de um objetivo comum: o de garantir os direitos desses 
grupos sociais. Atualmente, essa rede é composta por mais de 30 organizações governamentais e não 
governamentais de Goiânia e do estado de Goiás. Em decorrência dessa configuração, essa articulação 
foi designada como Rede de Atenção a Mulheres, Crianças e Adolescentes em Situação de Violência. 

A Rede se propõe a: (a) promover a articulação dos atores sociais, governamentais e não 
governamentais, envolvidos na elaboração das estratégias de enfrentamento da violência; (b) capacitar 
profissionais para atendimento especializado das pessoas que enfrentam situações de violência física, 
psicológica e/ou sexual; (c) ampliar e implantar os serviços na área do atendimento, como delegacias, 
hospitais, etc.; d) otimizar recursos humanos e materiais na construção do referencial de atendimento 
em rede, expandindo-a para outras áreas do estado e do país. 

A capacitação remete à intersetorialidade, visto que abrange tanto os trabalhadores da saúde quanto os da 
educação. A formação, que deve ser contínua, pode ser feita por meio de cursos, seminários, supervisões, etc.

Participam da Rede de Atenção a Mulheres, Crianças e Adolescentes em Situação de Violência, entre 
outras entidades: a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Núcleo de Prevenção à Violência e 
Promoção da Saúde, onde também funcionam a Rede, a Secretaria Municipal de Goiânia e a Secretaria 
Municipal de Educação; a Universidade Federal de Goiás (UFG), por via do projeto Aldeia Juvenil; a 
Fundação Municipal de Desenvolvimento Comunitário (Fumdec); o Conselho Regional de Assistência 
Social; os Núcleos de Educação Comunitária; o SOS criança e o SOS Criança Desaparecida; o Conselho 
Tutelar; a Superintendência da Mulher; o Hospital Materno-infantil, que é o hospital de referência 
no atendimento das situações de violência; o Ministério Público; a Delegacia de Proteção à Mulher; a 
Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente; o NCASA/UFG; o Centro de Apoio à Vítima de 
Violência; o Juizado da Infância e da Adolescência; o Hospital de Urgência (Hugo); o Fórum de Entidades 
Negras de Goiás; o Movimento Nacional de Meninas e Meninos de Rua (MNMMR). 
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A rede atende mulheres, crianças e adolescentes de qualquer idade que se encontram em situação 
de violência. As situações comumente encontradas são de violência física, psicológica, sexual e de 
negligência. Atualmente, a rede também está direcionada para o atendimento às vítimas do tráfico, 
porque Goiânia integra a rota internacional do tráfico de mulheres. 

Para orientar as vítimas da violência, foi publicado um guia que contém as informações relativas aos 
locais de atendimento (delegacias, conselhos, hospitais, etc.) com os respectivos telefones. Essa ação 
também é uma forma de promover a cidadania e de capilarizar os direitos humanos.

Em relação às ações efetuadas, de 2002 a 2004, foram distribuídos 5 mil exemplares de cartilhas e 
10 mil folderes da Rede de Atenção a Mulheres, Crianças e Adolescentes em Situação de Violência e 
capacitados 900 profissionais das áreas de educação, segurança pública, assistência social, saúde, dos 
conselhos tutelares e ONGs. 

A supervisão se dá por meio do acompanhamento e do apoio aos profissionais que prestam atendimento 
às vítimas da violência, com o intuito de fomentar a troca de experiências e desburocratizar o fluxo 
dos encaminhamentos. A rede, além de realizar estudos de caso e de prestar atendimento psicossocial 
nas situações de violência, promove oficinas temáticas laborativas regionais, visando à mobilização das 
redes regionais.

Os desafios da rede são vários, entre eles os relacionados à gestão e ao controle social. No que 
tange à gestão, torna-se desafiador implementar e priorizar a política de atendimento: organizando 
o fluxo, de forma a garantir a referência e a contra-referência do atendimento às mulheres, às crianças 
e aos adolescentes; enfatizando a notificação (espera-se que os atores notifiquem os casos atendidos); 
priorizando a comunicação, para promover a interface entre a Rede e a rede primária. 

A educação permanente se foca em dois pontos: (a) na formação acadêmica, com vistas à inclusão da 
temática da violência nas diretrizes curriculares nos cursos de graduação das áreas de assistência social, 
educação, saúde e direito; (b) na conscientização dos profissionais, para que adiram à formação das 
temáticas propostas. 

No controle social, as ações estão voltadas para o reconhecimento e legitimação dos protagonistas, 
ou seja, dos gestores, dos trabalhadores e dos usuários, tendo como foco o fortalecimento da rede. 

No que tange ao financiamento, o objetivo é implantar uma agenda intersetorial de recursos. 

O processo de mobilização da sociedade ocorreu concomitantemente à divulgação de cartazes 
voltados para a notificação dos casos de violência. Foram promovidas campanhas e seminários, nos quais 
foram discutidos os aspectos éticos e legais do atendimento às mulheres, às crianças e aos adolescentes em 
situação de violência. Recentemente, foi desenvolvido, em parceria com a Secretaria Especial de Direitos 
Humanos, um projeto, em forma de campanha, pelo fim da exploração sexual, junto aos trabalhadores 
rodoviários, tendo como público-alvo caminhoneiros, taxistas, motoboys, donos de motéis e hotéis, etc., 
que foram abordados diretamente nos locais de trabalho, nas rodovias ou nas hospedagens. 

Essa abordagem exigiu uma ampla discussão na rede, envolvendo não só os profissionais da saúde, 
como os da assistência, da Segurança Pública e da imprensa. Para a divulgação, além da linguagem 
verbal, foram utilizados adesivos, panfletos e camisetas. Na oportunidade, também foi divulgado e 
estimulado o uso do disque denúncia, o Disk 100, sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, que 
atende às denúncias de violência e de exploração sexual. Merece ênfase, ainda, a articulação efetuada 
junto à Polícia Rodoviária Federal, que teve papel preponderante para o sucesso da campanha. Nas 
abordagens realizadas, dada a receptividade do material de divulgação, foi possível perceber que houve 
uma boa aceitação da campanha pelos profissionais.
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Projeto Adolescer na Escola: Prevenção e Promoção à Saúde dos 
Adolescentes no Município de Olinda 

Márcia Cavalcante Marcondes

O município de Olinda (PE) possui cerca de 487 mil habitantes. Desse total, 77 mil são adolescentes e 
jovens. A rede de ensino público de Olinda possui 44 escolas e destas 13 possuem o Ensino Fundamental 
II. Atualmente, estão matriculados na rede pública cerca de 28 mil jovens, sendo 5 mil no Ensino 
Fundamental II. 

O Projeto Adolescer na Escola, realizado pela Prefeitura do município, é uma parceria entre as 
Secretarias de Saúde e Políticas Sociais. É coordenado pela Diretoria de Vigilância em Saúde, em 
parceria com o Ministério da Saúde, e voltado para os jovens e adolescentes. Esse é um projeto inovador 
que visa à prevenção da violência. O trabalho desenvolvido é um projeto piloto que funciona no espaço 
de uma escola pública de Olinda. Esse projeto teve início em 1999, a partir do diagnóstico de violência 
e das taxas de mortalidade, afetando sobremaneira os jovens, em torno de 84% dos óbitos. Esses óbitos 
são provocados por causas externas e atingem, na questão do gênero, o sexo masculino, com 90% dos 
índices de mortalidade, sendo 86% das mortes provocadas por homicídios e 95% por arma de fogo. 

No período de 1999 a 2005, do total de nascidos vivos, em média 5,5 mil nascimentos por ano, 
29% possuem mães adolescentes. O número é alarmante se for feita uma correlação com a incidência 
de DST/AIDS no período. Dessa forma, teríamos 311 novos casos de DST/AIDS, dos quais 40% 
incidem sobre jovens e adolescentes. 

Quando se fez a opção pelo trabalho com o jovem e o adolescente, foi concebido o eixo da violência 
voltado para a Promoção da Saúde. Outros temas também são trabalhados com os adolescentes, como 
a DST/AIDS, o direito reprodutivo e o planejamento familiar, tendo em vista o problema da gravidez 
precoce.

Para a concretização do projeto, foi escolhida uma escola piloto para a realização das oficinas temáticas, 
com a participação dos representantes e vice-representantes de turma da escola, os professores e pais dos 
alunos. O trabalho tem como foco o resgate da cultura popular, visto que Pernambuco e o Nordeste, de  
modo geral, têm essa questão como referência. A cultura popular foi o elemento catalisador para atrair 
os adolescentes e mantê-los no processo. A primeira oficina temática realizada centrou-se nas discussões 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Posteriormente, outros temas foram abordados, como 
violência e oficina de produção cultural, sendo trabalhados elementos da arte e da música (percussão, 
dança, produção de mosaicos, etc.).

No Projeto Adolescer na Escola, os representantes e os vice-representantes de turma participaram 
de atividades realizadas em conjunto com os agentes jovens redutores de danos. Em outro projeto da 
Prefeitura, o Estação Futura, voltado para a profissionalização, em parceria com o Governo Estadual, 
os jovens também mantêm intercâmbio com os adolescentes do Projeto Adolescer na Escola. Essa 
troca de experiências se dá do ponto de vista cultural e na discussão de temáticas, como a violência. 
Recentemente, houve uma exposição de arte no Centro Histórico de Olinda, tendo as Secretarias de 
Política Social e de Saúde a oportunidade de expor os trabalhos realizados pelos jovens nas oficinas. 

O Município de Olinda, por meio das políticas sociais, possui uma rede de proteção contra a 
violência, voltada para a criança e o adolescente, a mulher e o idoso, mas a população desconhecia estas 
iniciativas, visto que não havia um trabalho integrado entre as secretarias. Então, o objetivo do trabalho 
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foi o fortalecimento das parcerias, inclusive com as associações de moradores, no intuito de divulgar a 
rede, seja entre os adolescentes ou na comunidade.  

Nesse trabalho, os adolescentes que têm perfil de liderança tornam-se agentes multiplicadores. A fim 
de compreender os fluxos desta rede, além de tomarem conhecimento das políticas sociais e da rede de 
proteção existente, eles visitam as instituições, a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente e 
o Conselho Tutelar, entre outros. 
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Mesa 4 - Participação Social e Empoderamento

Coordenadora: Jacinta de Fátima Senna da Silva – secretaria de Gestão Participativa (sGeP/Ms)

Madalena Almeida – secretaria Municipal de saúde de natal (rn)

Francisco das Chagas – secretaria Municipal de saúde de Parnaíba (Pi)

Vera Lúcia da A. Dantas – secretaria Municipal de saúde de Fortaleza (Ce)

Maria Angélica de Oliveira – Centro de segurança alimentar e nutricional sustentável 
(Cesans) – extrema (MG)

Arte, Promoção da Saúde e Geração de Emprego e Renda: Atitudes 
de Inclusão Social 

Madalena Almeida

O trabalho comunitário Valorizarte é realizado na planície das Mangueiras, na zona norte de Natal, sob 
a coordenação de Madalena Almeida, servidora da Secretaria Municipal de Saúde de Natal.

O Projeto é baseado no empoderamento, que é o poder da população de decidir o seu destino através 
de uma participação efetiva e espontânea.

As reuniões tiveram início a partir do convite da coordenadora a instituições como comércio, escola, 
igreja, conselhos comunitários, conselhos de mães e a todos que quisessem aderir, como participantes 
ou voluntários, para ser instrutores de cursos (por exemplo, professores de informática, engenheiros, 
encanadores e outros profissionais).

Assim, em um espaço cedido pela própria escola, duas vezes por semana, foram formadas três equipes 
que envolviam a coordenação, médicos, auxiliares, agentes comunitários de saúde e a comunidade. Esta 
última, já saturada de palestras e repetidos eventos comemorativos, foi mobilizada a participar, tendo 
seu interesse despertado pela criação de um espaço onde podia não apenas ouvir, mas também ter voz 
própria. Ser protagonista desse processo elevou a auto-estima das populações, gerando um sentimento 
de pertencimento ao grupo.

Nascia aí o Projeto Valorizarte, que defendia a “arte pela vida” e tinha como proposta trabalhar com 
a arte para promover a saúde, por meio da inserção social. Baseava-se num novo conceito de Promoção 
da Saúde, que transcendia a idéia de ensinar, repetir, como se só uma das partes detivesse o saber; era na 
verdade uma troca de experiências e sabedoria muito enriquecedora para todos.

Nos encontros, eram desenvolvidas atividades oriundas do saber popular e os problemas coletivos ou 
particulares eram discutidos e resolvidos com soluções propostas pela própria comunidade, além de ter sido 
feito todo o planejamento a partir das necessidades por ela levantadas, com o apoio da equipe técnica.
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A idéia de valorizar a arte teve sua origem quando das visitas domiciliares, pois verdadeiras obras 
de arte eram descobertas nas casas de famílias que se sustentavam através de pequenos empregos, 
aposentadorias, bolsa família, etc. Os artistas eram pessoas sem qualquer qualificação profissional e com 
aptidões que culminavam em produções que ficavam escondidas, sem reconhecimento e sem valor. 

Daí a proposta de promover esses artesãos, criar um espaço para mostrarem o seu talento, e valorizar 
o trabalho como gerador de renda. Isso demandava, com toda certeza, um patrocínio que cobrisse os 
custos basicamente do material e do transporte. Assim, o papel da coordenadora era procurar as pessoas 
para conseguir adesão e levantar recursos financeiros. A primeira estratégia para conseguir adesão 
foi o convite aos agrupamentos sociais para as oficinas operativas oferecidas, sem remuneração, onde 
o participante era ora aluno, ora professor. Aos que podiam pagar eram pedidos os insumos para a 
realização do trabalho.

No processo de identificação dos talentos, revelaram-se escultores, pintores, cantores, grupos 
folclóricos, artesãos; desde então, eles passaram a contar com uma vitrine para expor seus trabalhos, que 
se tornaram fonte de renda.

A partir das habilidades e das qualificações profissionais dos participantes, foram formadas as oficinas 
operativas e oferecidos cursos profissionalizantes em grupos abertos, sem distinção de sexo, faixa etária 
ou profissão. 

Os funcionários da unidade de saúde se envolveram de tal maneira no projeto que passaram a achar 
seu trabalho muito mais prazeroso e gratificante. No horário de almoço, tornou-se rotina ver médicas, 
dentistas e agentes comunitários de saúde aprendendo trabalhos manuais com a comunidade, num 
exercício de socialização e cidadania.

Para atrair a população masculina, investiu-se em cursos profissionalizantes com a adesão de 
voluntários para ministrá-los. São ensinados os ofícios de encanador, pedreiro e outros, além de haver 
cursos de informática, para os quais a escola disponibiliza 10 computadores e um professor voluntário.

As lideranças comunitárias e as equipes técnicas de saúde são incentivadas a decidirem os eventos em 
parceria com a comunidade, desenvolvendo-se, assim, uma co-responsabilidade e autonomia em relação 
ao coordenador, que se concentra atualmente na divulgação da programação e na captação de recursos.

Nas reuniões, além das noções de saúde e cidadania, é discutido o cotidiano, ilustrado com os 
casos reais vividos pela população, como, por exemplo, problemas decorrentes de separação, morte e 
aposentadoria, dentre outros. Ali são tomadas as iniciativas, desde a programação de visitas para prestar 
solidariedade até o encaminhamento para ações jurídicas, numa total integração entre os membros do 
grupo e suas diferentes “bagagens”.

Vale ressaltar que o Projeto Valorizarte tem como premissa básica a Promoção da Saúde através de 
atividades lúdicas e laborativas, utilizando-se do potencial humano e dos instrumentos socioculturais 
da comunidade.

É, sem dúvida, um trabalho comunitário comprometido com a redução da incidência dos agravos 
mentais e das complicações das doenças crônico-degenerativas. Pretende melhorar a qualidade de vida 
e, sobretudo, a auto-estima, através da socialização e realização dos potenciais artísticos, divulgando e 
valorizando os talentos.

O Valorizarte tem um caráter gerador de emprego e renda, na medida em que investe na capacitação 
profissional advinda de cursos e oficinas e também na venda dos trabalhos, revertidos em renda para os 
artesãos.
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Nas oficinas são passadas noções de educação e saúde relacionadas ao trabalho executado. Na oficina 
de sais de banho, por exemplo, são enfatizadas as noções de higiene e, na oficina de fuxico, noções sobre 
a estrutura e importância das células.

É importante ressaltar a valorização da cultura nesse trabalho, mediante a exploração de atividades 
teatrais e musicais para sensibilizar as populações nas campanhas de vacinação, saúde da mulher e outras 
ações exitosas.

Depois de nove meses de gestação, é possível fazer uma análise positiva do impacto do Valorizarte 
nas comunidades. Há que se reconhecer uma significativa mudança no ânimo da população a partir do 
empoderamento; novos paradigmas permitiram às pessoas serem protagonistas da sua história.

Através de uma perspectiva lúdico-pedagógica, num processo de humanização e socialização 
intenso, tem sido possível vencer o isolamento social, a falta de identidade, a baixa auto-estima e a falta 
de oportunidades, que predispõem aos distúrbios mentais. 

Há hoje um crescente bem-estar mental, físico e social, traduzindo-se este último como “bem-estar 
de estar no grupo”. A geração de emprego e renda tem possibilitado o resgate da cidadania e da qualidade 
de vida.

Finalmente, a Promoção da Saúde, meta primordial desse Programa, se expressa de maneira otimista 
e se impõe na redução dos problenas de pressão arterial, das taxas de colesterol e glicose, do uso de 
medicamentos em geral, dos psicotrópicos, das queixas de saúde, das doenças psicossomáticas, das 
doenças mentais e também das crônico-degenerativas. Sem dúvida alguma, essa é uma experiência bem-
sucedida.

 

Promoção da Saúde com Arte: Teatro de Agentes Comunitários de 
Saúde (TACS): Promoção da Saúde como Personagem Principal 

Francisco das Chagas 

A Prefeitura da cidade de Parnaíba, no estado do Piauí, juntamente com a Secretaria Estadual e a 
Secretaria Municipal de Saúde, desenvolve um projeto de educação em saúde, de forma lúdica, através 
das artes. 

Essa iniciativa se consolidou a partir do treinamento de um grupo de Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS), com a missão de repassar as informações de educação em saúde, utilizando-se das artes 
cênicas, junto às famílias e comunidades.

O Projeto visa atender às populações em suas demandas, esclarecendo temas por ela solicitados, 
sobretudo aqueles que se impõem como urgentes, graves ou essenciais para a Promoção da Saúde.

A educação em saúde do TACS integra os vários assuntos pertinentes à Promoção da Saúde e 
prevenção de doenças, isso sem falar nas mensagens de desmistificação de mitos, tabus e preconceitos. 
Pelo viés do riso e do lúdico, se possibilita uma maior integração entre os profissionais de saúde e a 
comunidade. Essa é uma abordagem bem mais produtiva do que as cansativas palestras, em que apenas 
um dos lados é detentor do conhecimento. Com o teatro, existe a troca, a interação, a participação.
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Assim, temas como Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), dengue, vacinação, alcoolismo, 
tabagismo, aleitamento materno, pré-natal e outros são abordados pelo grupo de teatro dos Agentes 
Comunitários de Saúde.

A difusão de conceitos e atitudes e a conscientização de que “prevenir é melhor do que remediar” são 
feitos através da encenação de histórias conhecidas, como Chapeuzinho Vermelho e A Bela Adormecida, 
e também de histórias do folclore da cultura local, como A Festa do Boi Estrela, com o uso de todo o 
aparato teatral necessário para chamar a atenção da população.

Para as crianças, foi desenvolvido, com sucesso, um trabalho educativo, com utilização de músicas 
folclóricas infantis, nas quais são abordados temas como combate a doenças, alimentação saudável, 
educação no trânsito, preservação da natureza e noções de higiene. O trabalho pretende transmitir 
alguns hábitos relacionados à Promoção da Saúde, como a consciência da importância dos cuidados 
com os dentes (escovação) e cabelos (prevenção e combate aos piolhos), higienização do corpo (lavar 
as mãos, tomar banho), enfim, noções que, na maioria das vezes, não são devidamente passadas pela 
família.

O teatro dos Agentes Comunitários de Saúde tem como proposta realizar um trabalho de educação 
em saúde, focando diagnóstico, prevenção e tratamento e também a Promoção da Saúde. Esse formato, 
bem mais produtivo do que palestras e cursos, tem se mostrado eficiente na conquista da auto-estima e 
da qualidade de vida.

As Cirandas da Vida e o Protagonismo Popular no Enfrentamento 
de Situações-Limite a Partir das Culturas Sociais 

Vera Lúcia da A. Dantas 

Considerando que para realizar ações transformadoras da realidade é preciso compartilhar os saberes, 
as cirandas populares apresentam para o Sistema de Saúde uma rica perspectiva de articulação. No 
processo de construção de práticas de educação, é possível trazer o olhar popular para a saúde, através 
das cirandas.

Nesse sentido, é importante ressaltar a contribuição que abordagens populares, como a farmácia 
viva, a massoterapia e outras terapias comunitárias, que possam ser legitimadas pelo Sistema Municipal 
de Saúde, possuem como práticas de Promoção da Saúde. Para tanto, há que se potencializar o papel das 
culturas locais como estratégia de promoção e cuidado à saúde, dentro de um novo conceito, no qual os 
atores possam também ser sujeitos.

Para pensar a Promoção da Saúde de forma participativa, é preciso enfatizar o papel dos movimentos 
sociais.

Para quem trabalha na saúde, é preciso à comunidade chegar, aprender outros saberes e verdades, 
para a saúde poder se efetivar, e o SUS no Brasil se implementar.

É no coletivo que se aprende como a realidade mudar, a educação popular se propõe a lutar 
contra a opressão, para que o sujeito-cidadão possa outros caminhos trilhar, para o SUS no Brasil se 
implementar.
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O saber que vem da experiência, nosso grande Paulo Freire já dizia, é forjado no cotidiano, para 
enfrentar as questões do dia-a-dia, transformando em realidade a utopia, para a saúde poder se 
efetivar, e o SUS no Brasil se implementar.

A Ciranda é um projeto exitoso em Fortaleza, cidade com 2,5 milhões de habitantes, formada por 
seis subprefeituras, ou seja, seis regiões administrativas. Crianças, jovens e adultos são coordenados 
nesse trabalho não por um técnico de saúde, mas por uma pessoa que possua grande articulação de 
práticas populares com as comunidades, vindo trazer o olhar popular para dentro dos serviços de 
saúde.

No entanto, a Ciranda não conversa apenas com a saúde; os gestores das regionais – secretário 
regional e chefes de distrito – também se envolvem, fazendo a reconstituição da história de luta e 
resistência das pessoas e dos movimentos populares.

Por isso é importante trabalhar a escuta coletiva a partir de narrativas diferenciadas. A linguagem 
das crianças é o desenho; a dos jovens, o hip-hop, a música, o teatro, a poesia; os adultos se expressam 
nas artes, narrando, com uma grande riqueza de detalhes, suas lutas para conquistar água, energia 
elétrica, etc.

Assim, a articulação e participação dos diversos atores define, através da história de lutas e 
resistências, a situação-limite que esta população enfrenta, ou seja, aquilo que ela percebe que pode 
ser transformado na comunidade. E isso transcende as necessidades básicas de saneamento, luz, 
água, indo ao encontro dos sonhos, como, por exemplo, o lazer ou qualquer outro que expresse o 
desejo coletivo. Portanto, as potencialidades locais para trabalhar com as situações-limite exigem a 
construção de processos interdisciplinares e a articulação de políticas intersetoriais.

Considerando que, em quatro sub-regionais, a principal situação-limite apontada foi a violência, 
seguida pela moradia em área de risco e dificuldade de acesso aos serviços de saúde, é preciso 
problematizar, ou seja, indicar caminhos a quem não tem condições de sanar, ou mesmo amenizar, 
isoladamente o problema. Isso significa que o caminho é o da articulação para a construção de 
estratégias de enfrentamento.

É fundamental tal articulação para que, a partir da escuta à população, possa haver o 
compartilhamento de saberes, na perspectiva da integralidade. Há que se potencializar o protagonismo 
popular e o fortalecimento do controle social, envolvendo todos e não apenas as lideranças ou 
técnicos, pois estes, apenas com o seu olhar, possuem uma visão fragmentada do processo.

Então, como é que no espaço da Ciranda, que é institucional, mas que possui uma perspectiva popular, 
se tem tentado esta proposta de construção através das culturas locais? 

Em primeiro lugar, a partir da visão de multiculturalidade, defendida por Paulo Freire, da 
compreensão do processo histórico que implica decisão, vontade política, mobilização, ajudando os 
grupos a crescer e fortalecer a sua organização.

Em segundo, compartilhar o saber é cuidar da questão da exclusão social, com a criação de políticas 
públicas que buscam articulação para superação da situação-limite.

Assim, a Ciranda se articula com outros setores, como Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Meio Ambiente, Orçamento Participativo e Planejamento, além de estreitar seu vínculo com a 
Política de Humanização Municipal, com a Área Técnica de Saúde da mulher, Atenção Básica, Saúde 
Mental e outras.
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Finalmente, a crítica que se faz é à idéia que reduz a arte a apenas um instrumento dos projetos 
de Promoção da Saúde. Ela é muito mais do que isso, já que a expressão artística, como produtora de 
saberes, ajuda as pessoas simbolicamente na recriação da realidade. Em sua essência, a arte é o espaço da 
reconstrução criativa das experiências sensíveis e imaginativas do povo e da possibilidade de socialização.

Promovendo a Saúde Através da Segurança Alimentar e 
Nutricional

Maria Angélica de Oliveira

O Centro de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Cesans) foi inaugurado em agosto de 
2006, no município de Extrema, localizado ao sul de Minas Gerais. 

O Cesans tem buscado conscientizar o poder público e a sociedade da importância da segurança 
alimentar, e o trabalho desenvolvido já apresenta resultados significativos.

Os objetivos do Cesans são: promover ações intersetoriais de segurança alimentar e nutricional 
sustentável, através de oficinas teóricas e práticas, visando incentivar a adoção de hábitos alimentares 
saudáveis, incorporar a cultura regional, combater o desperdício e viabilizar a Promoção da Saúde.

Outro objetivo desse trabalho, que, por si só, justifica a sua existência, é a possibilidade de geração de 
renda, como resultado da aplicação da tecnologia de processamento de alimentos.

Dentre as diretrizes do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (Consea), está a divulgação da 
Lei de Segurança Alimentar, assinada no início do ano, para que, com o envolvimento do poder público 
e trabalhando de forma intersetorial, com a participação de vários atores, como a Regional de Saúde de 
Pouso Alegre e a sociedade civil, se constitua o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, a partir de 
um trabalho de conscientização da população que transcenda a imposição do decreto.

Estão participando do projeto que vem sendo desenvolvido pela entidade a Regional de Saúde de 
Pouso Alegre e seus vários departamentos, o Serviço Social da Indústria (Sesi), o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar) e os “setores” educação, desenvolvimento social e meio ambiente. A 
sociedade também participa através das entidades sociais do município, das associações de bairros, dos 
conselhos municipais, do Sindicato dos Produtores Rurais de Extrema, da Associação dos Artesãos e 
Artistas de Extrema e dos Consea Regional e Estadual. 

O trabalho é realizado em parceria. Um exemplo disso é que as pessoas atendidas na Unidade Básica 
de Saúde e no Programa Bolsa Família também são atendidas no projeto.

O documento de referência utilizado é o Guia Alimentar da População Brasileira. Atualmente, 
inúmeras ações estão sendo implementadas, como: cursos; campanhas com a participação de 
funcionários públicos municipais, professores e alunos das escolas estaduais e municipais; formação e 
treinamento de manipuladores de alimentos (proposta associada ao turismo); entre outras. 

O programa de apoio às compras é um incentivo à agricultura familiar e à fruticultura, com a 
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perspectiva de que, num futuro próximo, a merenda possa ser preparada com os alimentos produzidos 
na cidade. 

Portanto, a nutrição é o eixo de ligação na construção e apoio das atividades realizadas nesse programa, 
que envolve vários outros departamentos do município. 

O programa pretende desenvolver a prática de uma alimentação saudável e saborosa, além do 
aproveitamento e preparação adequados dos alimentos, com capacidade de atender às demandas de 
funcionários da prefeitura e de outros setores.

Para 2007, existe uma proposta que será apresentada ao Ministério da Saúde, de territorialização 
do município, através do mapeamento das 900 famílias que participam do programa. Os Agentes 
Comunitários de Saúde vão dar o suporte necessário para o desenvolvimento de atividades que visam 
promover a segurança alimentar das famílias.

Além de serem ministrados cursos de alimentação saudável, de economia do lar e organização 
doméstica, estão sendo formados grupos de reeducação alimentar, que, atualmente, já apresentam 
resultados positivos. Eles contam com 82 participantes, sendo a maioria encaminhada pelo PSF (as 
entidades sociais também realizam encaminhamentos) e constituem-se em ponto de referência deste 
programa, em torno do qual se unem o Cesans, uma creche e uma escola. Dessa forma, essa parceria é 
desenvolvida integrando e multiplicando as ações. 
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Mesa 5 - Promoção de Equidade e Qualidade de Vida

Coordenadora: Maria Cristina Boaretto – diretora do departamento de ações Programáticas 
estratégicas (daP/sas/Ms)

Jorginete de Jesus Damião – instituto de nutrição annes dias (inad) secretaria Municipal de 
saúde do rio de Janeiro (rJ)

Ana Rosa Oliveira Poletto Palácios – secretaria Municipal de saúde de Maringá (Pr)

Rosavina dos Santos – secretaria Municipal de saúde de Pedrinhas (se)

Márcia Cristina Krempel – secretaria Municipal de saúde de Curitiba (Pr)

Estratégias de Promoção de Saúde na Cidade: Promoção de 
Alimentação Saudável

Jorginete de Jesus Damião

Para iniciar esta discussão é preciso lembrar o direito humano à alimentação e as Diretrizes da Política 
Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN).

As transformações urbanas, socioeconômicas, culturais e tecnológicas afetam de forma diferenciada 
os indivíduos, as famílias e os grupos, de acordo com sua história e aprendizagem. A alimentação do 
ser humano não é instintiva, é um conhecimento aprendido, construído nas relações sociais, pois “não 
comemos somente nutrientes, comemos afetos, prazeres, saúde, ansiedades, lembranças”.     

Algumas experiências estão sendo realizadas na cidade do Rio de Janeiro, visando à promoção da 
alimentação saudável, como a Estratégia Global cinco vezes ao Dia (incentivo para o consumo de frutas 
e legumes), Rio Saudável – Gastronomia e Agita Rio (prazer e saúde juntos).

Algumas ações estão sendo realizadas na rede de saúde, como a educação permanente dos profissionais 
de saúde, pois é preciso “cuidar de quem cuida da saúde”. 

Além disso, a proposta da alimentação saudável apenas será viabilizada se essa discussão for ampliada 
para os profissionais, inclusive para a rede hospitalar, pois é necessário rever a questão da “comida de 
hospital” e adotar um cardápio restritivo, porém saboroso. 

Quanto à promoção de alimentação saudável nas escolas, existem várias iniciativas, como o Programa 
de Alimentação Escolar, o Projeto Com Gosto de Saúde (rede pública), o decreto sobre regulamentação 
das cantinas e a Semana de Alimentação Escolar.

Na promoção da alimentação saudável nas escolas e creches, é escolhido um tema para subsidiar 
a discussão, com a distribuição do material a ser usado, possibilitando o acesso a informações que 
contribuam para a melhoria da qualidade de vida. São temas trabalhados: a alimentação e cultura, a 
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alimentação saudável, a obesidade e desnutrição, entre outros.

Outro trabalho realizado como estratégia de Promoção da Saúde são as oficinas de culinária, nas 
quais são divulgadas algumas idéias, realizando-se o resgate do hábito de cozinhar, que era passado de 
geração a geração e vem se perdendo ao longo do tempo. Porém, isso ocorre de maneira diferenciada 
(algumas famílias ainda mantêm esse ritual e são menos vulneráveis ao papel da mídia e da indústria). 

Outra questão relevante trabalhada nas oficinas de culinária se refere à praticidade, envolvendo a 
discussão de como as pessoas lidam no cotidiano com o tempo e sua relação com a alimentação saudável. 
Isso significa que, mesmo considerando o excesso de demandas do dia-a-dia, não existe incompatibilidade 
entre o ritmo atual de vida e o conceito de alimentação saudável, o “caseiro”, o prazeroso, o criativo, ou 
seja, tudo é possível se planejado com praticidade, valendo-se de algumas inovações. 

Outro ponto é a questão de gênero e a culinária, que se perdeu por ter sido vista como uma tarefa 
menor, essencialmente feminina, com uma conotação negativa dentro do contexto do mercado de 
trabalho. A discussão do gênero na culinária possibilita uma abordagem problematizadora da questão 
da promoção de uma alimentação saudável. A reflexão sobre a experiência pessoal e profissional frente 
às práticas alimentares e de saúde é que, partindo da proposta de experimentar, as pessoas possam trazer 
questões da própria vida, que sempre permeiam essa experiência profissional. 

A culinária como arte, criatividade, saúde e prazer possibilita a incorporação no cotidiano de 
conceitos de alimentação saudável e, como habilidade, permite autonomia até para fazer escolhas mais 
saudáveis no dia-a-dia, promovendo o cuidado consigo e com o outro.

No planejamento de oficinas são considerados os objetivos, que variam em função dos contextos 
sociais, dos hábitos alimentares e das diferentes etapas do curso da vida. É muito comum o distanciamento, 
sobretudo das crianças, dos alimentos, das cadeias de produção, perdendo-se totalmente essa referência. 
Por isso é tão importante trabalhar a questão do alimento nas diversas fases da vida.

Para desenvolver esse trabalho, têm sido envolvidos parceiros, como a Secretaria Estadual de Saúde 
– área técnica de nutrição –, que vai utilizar essa mesma abordagem para as áreas técnicas de nutrição 
dos diversos municípios do estado.

E, para finalizar poeticamente, os versos da canção dos Titãs: “a gente não quer só comida, a gente quer 
bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer”.

Academia da Terceira Idade (ATI)

Ana Rosa Oliveira Poletto Palácios

Maringá (PR) conta com 318.952 habitantes, dos quais 28.592 são idosos. Com um Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,841, é considerado um município de alto desenvolvimento 
humano pelo PNUD, ocupando a 63ª posição entre os municípios do Brasil, com esperança de vida ao 
nascer de 72,2 anos (2000).

O governo municipal tem como missão fazer de Maringá uma cidade agradável, segura para se viver, 
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alegre e saudável para criar os filhos e cuidar dos idosos, uma cidade progressista, boa para trabalhar e 
fazer negócios e, para quem não tem o privilégio de viver nela, uma cidade que vale a pena conhecer.

A saúde é um recurso para a vida diária, um conceito positivo que enfatiza os recursos pessoais e 
sociais bem como as capacidades físicas. São seus determinantes: paz, moradia, educação, alimentação, 
renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade.

Cidade saudável é aquela que, tendo alcançado um pacto social entre as organizações representativas 
da sociedade civil, as instituições de vários setores e as autoridades políticas locais, compromete-se com 
a Promoção da Saúde, visando à melhoria da qualidade de vida da população (OMS/Opas).

O Programa Maringá Saudável conta com um Grupo de Trabalho Intersetorial e desenvolve projetos 
intersetoriais que visam melhorar a qualidade de vida da população. Trata-se de um trabalho articulado 
entre as secretarias que tem, entre seus projetos prioritários, a Academia da Terceira Idade (ATI). 

A ATI tem como objetivos: incentivar a prática regular de atividade física entre os idosos; alterar suas 
condições de saúde; promover a sociabilidade e; consequentemente, melhorar a qualidade de vida.

As Academias da Terceira Idade são o antídoto encontrado pelo poder público municipal local contra o 
sedentarismo e todos os males provocados pelo comodismo e pela ausência da prática de atividades físicas.

Participam desse projeto: as Secretarias Municipais de Saúde, de Esportes, de Desenvolvimento 
Urbano e Planejamento e de Serviços Públicos; instituições de ensino de nível superior, como a PUC/
PR, Uningá e Cesumar; e os patrocinadores Unimed e CR Almeida.

Vale lembrar que, no Brasil, os idosos representam cerca de 10% da população geral. Projeções 
apontam um crescimento desse grupo populacional para 18 milhões até 2010, 25 milhões até 2025, 
chegando a dois bilhões em 2050.

Diante da realidade inquestionável das transformações demográficas, evidencia-se a importância de 
garantir aos idosos não só uma sobrevida maior, mas também uma boa qualidade de vida (Vecchia et 
al, 2005).

O envelhecimento leva a uma perda progressiva das aptidões funcionais do organismo, aumentando 
o risco do sedentarismo que, por sua vez, é um importante fator de risco para as doenças não 
transmissíveis. Essas alterações ameaçam a qualidade de vida do idoso, por limitar a sua capacidade de 
realizar as atividades do quotidiano e colocar em risco sua saúde.

A atividade física proporciona inúmeros benefícios para a saúde, como: proteção contra várias doenças 
crônicas não transmissíveis, inclusão, socialização, bem-estar e saúde mental, sendo recomendada no 
tratamento de várias doenças.

Maringá conta com oito academias instaladas, sete ao lado de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 
uma no Parque do Ingá. Há 30 unidades planejadas.

Os dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab) que direcionam a implantação das 
ATIs referem-se ao número de idosos, diabéticos, hipertensos e portadores de dants. Deve ser observada 
a localização da ATI, para facilitar o vínculo atividade física/saúde e a participação dos profissionais da 
UBS/PSF.

É muito importante, nesse processo, o acompanhamento dos profissionais de saúde, a realização de 
estágios e a continuidade e expansão do monitoramento dos frequentadores idosos, diabéticos e hipertensos 
(Projeto MS). Uma grande ênfase é dada na prevenção de agravos e na Promoção da Saúde.
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Dentre as atividades de saúde desenvolvidas, com ênfase nos grupos de idosos e hiperdia, estão o 
acompanhamento das taxas de glicemia, o monitoramento da Pressão Arterial (PA), as medidas 
antropométricas, a orientação nutricional, os encaminhamentos e a busca ativa dos faltosos pelo PSF.

Quanto à prática de esportes, é importante garantir a presença de monitor estagiário e, ainda, de um 
coordenador de esportes na ATI, para orientação da prática da atividade física.

A Rede de Municípios Potencialmente Saudáveis foi criada a partir da parceria OMS/Opas, 
Universidade de Campinas (Unicamp) e Instituto de Pesquisas Especiais para a Sociedade (Ipes). Em 
31 de outubro de 2005, Maringá formalizou sua adesão a essa rede, que visa incentivar a elaboração de 
políticas públicas saudáveis e a troca de experiências entre os municípios.

Acompanhamento realizado na ATI Parigot de Souza, de julho a novembro de 2006, revelou que os 
frequentadores do sexo feminino correspondiam a 65,9% e os do sexo masculino a 34,1%, 21,2% tinham 
acima de 70 anos, 55,4% se encontravam acima do peso, 23% consumiam pouca fibra e possuíam dieta 
pouco fracionada (média de duas refeições/dia) e  cerca de 40% praticavam atividade física de duas a 
mais vezes por semana.

À pesquisa feita nessa mesma ATI, nos dias 24, 25 e 27 de novembro de 2006, os entrevistados 
responderam que: a ATI mudou algo na sua vida (95%), melhorou a disposição (63,6%), aliviou as 
dores (28,4%), melhorou os relacionamentos (19,3%) e contribuiu para a perda de peso (18,2%).

Em última análise, não resta a menor dúvida de que esse programa vem apresentando expressivos 
resultados nos processos de empoderamento, cidadania, sociabilidade, vínculos, estado de ânimo, auto-
estima, alívio de dores e disposição. 

Reisado: Idosos Recuperam Tradição e Alegria

Rosavina dos Santos

O trabalho desenvolveu-se a partir da equipe do Programa Saúde da Família (PSF), em Pedrinhas, 
focaliza a ação social e conta com a participação de aproximadamente 80 idosos.

O contato com essa população permitiu a identificação de talentos e habilidades para trabalhos 
manuais, pinturas, artesanato, danças e outros, além do incentivo ao resgate da tradição do Reisado.

O Reisado é uma dança popular dramática, que acontece na véspera do Dia de Reis e foi muito 
cultuada no passado de Sergipe. Esquecido nos dias de hoje, o Reisado foi então resgatado pelo 
grupo de idosos, que se empenhou na realização de várias tarefas, como planejamento dos acessórios, 
indumentárias, patrocínios, parcerias, colaborações, treinamento da dança (quem iria ensinar e ensaiar), 
espaços para ensaios, tocadores, etc.

Com as pequenas cotas dos participantes foram arrecadados os parcos recursos necessários para 
pagar os tocadores que não faziam parte do grupo e o sanfoneiro, que se sustentavam com esse ofício, 
dando, finalmente, partida ao projeto.

Num segundo momento, com a pequena verba que a Secretaria da Ação Social disponibilizou, foram 
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comprados os materiais para as roupas, confeccionadas com a ajuda da comunidade. O objetivo dessa 
atividade é elevar a auto-estima da terceira idade, trocando as “mazelas” da saúde pelo entusiasmo da 
dança, tradição que se perdia ao longo do tempo, tal qual a alegria dessas pessoas.

Pelos resultados obtidos no envolvimento do grupo com a dança, pode-se concluir que o lazer é um 
fator de elevação da auto-estima, capaz de promover a saúde e melhorar a qualidade de vida na terceira 
idade. Os idosos se apresentaram mais bem-dispostos, ativos e conscientes de seu papel na família e na 
sociedade. No Reisado, houve um engajamento tamanho que hoje essa população vive na expectativa de 
agendar suas apresentações em público, de preferência mediante o pagamento de cachês, que conferem 
valor às atividades desses “atores e atrizes do palco da vida”.

Curitiba: Cidadãos da Terceira Idade têm Atenção de Primeira 

Márcia Cristina Krempel

A equidade em saúde ganha força no debate setorial como objetivo a se alcançar para a efetiva melhoria 
das condições de saúde do conjunto da população brasileira em todo o território nacional. A partir da 
discussão sobre a equidade tem sido possível implementar ações efetivas para a Promoção da Saúde.

Na discussão sobre equidade e qualidade de vida três conceitos devem ser lembrados: igualdade, 
equidade e iniquidade. 

Igualdade é a distribuição dos bens, oportunidades e acesso igual para todos. Equidade pressupõe 
forma de reduzir os efeitos nocivos das desigualdades e propõe tratar de forma diferente os diferentes. 

Portanto, equidade em saúde significa que idealmente todos devem ter a justa oportunidade de obter 
seu pleno potencial de saúde e ninguém deve ficar em desvantagem de alcançar o seu potencial, se isso 
puder ser evitado.

Já a iniquidade em saúde é quando os diferentes grupos com suas características sociais e demográficas, 
como renda, educação e etnia, têm um acesso diferenciado a serviços ou condições de saúde. A iniquidade 
se expressa na distribuição espacial de oferta de recursos humanos, na capacidade instalada, acesso e 
utilização dos serviços públicos e privados, na qualidade da atenção, na condição de vida e saúde da 
população em diferentes localidades. Essas diferenças são consideradas iníquas se elas ocorrem porque 
as pessoas têm escolhas limitadas, acesso diferenciado a recursos para a saúde ou exposição a fatores que 
afetam a saúde, resultantes de diferenças que expressam desigualdades injustas. 

Dentro dessa perspectiva, a idade pode ser considerada um fator de iniquidade, já que o idoso 
destituído dos mesmos acessos disponibilizados para as outras faixas etárias era tratado de uma forma 
diferenciada. Tal distorção provocou uma inversão dessa ótica, tentando transformar a idade em um 
fator capaz de produzir equidade. 

Considerando o boom de crescimento de idosos no Brasil, onde se projeta cerca de 26 milhões de idosos 
em 2020, é preciso reconhecer a importância das políticas públicas voltadas para essa faixa etária. 

Essa necessidade se confirma no histórico da longevidade, pois a expectativa média de vida da humanidade 
aumentou com a passagem dos séculos. O Império Romano tinha uma expectativa de 22 anos; no final do 
século XX, a expectativa de vida foi elevada para 75 anos, em média, e a projeção para 2092 é de 116 anos. 
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A expectativa de vida média do brasileiro é de 68 anos, chegando a 75 anos nas regiões mais 
desenvolvidas. Estima-se que o Brasil apresentará a sexta maior população de idosos no mundo em 
2025, com aproximadamente 32 milhões de pessoas nesse grupo.

Esse é, sem dúvida, um panorama que reforça a demanda da criação das políticas públicas específicas para 
idosos, visando à Promoção da Saúde e ao bem-estar físico, social, econômico e psicológico. A população 
idosa merece ter, junto com o incremento dos seus anos de vida, a melhoria da sua qualidade de vida.

Nesse sentido, foi regulamentada, em 1966, a Política Nacional do Idoso, que tem por objetivo 
assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover a sua autonomia, integração e 
participação efetiva na sociedade. 

A promoção do envelhecimento saudável como garantia da melhoria da qualidade de vida visa à 
melhoria das habilidades funcionais, mediante a adoção precoce de hábitos de vida saudáveis, como 
alimentação adequada e balanceada, prática regular de exercícios físicos, convivência social, atividade 
ocupacional, combate ao stress e eliminação dos comportamentos nocivos à saúde (fumo, alcoolismo, 
automedicação, etc.).

Portanto, a Promoção da Saúde é a grande ferramenta para se chegar a esses objetivos, sendo a meta, 
a qualidade de vida. Seus princípios norteadores são a equidade, a paz e a justiça social. Especificamente 
em Curitiba, essas questões se confirmaram através dos índices de declínio da natalidade e aumento da 
esperança de vida ao nascer. A pirâmide etária de Curitiba mudou no período de 1980 a 2000. As políticas 
que evitam que as pessoas venham a adoecer e morrer precocemente e promovem o prolongamento da 
vida com qualidade (“viver mais e melhor”) prevêem diversas ações de atenção ao idoso.

Hoje, as unidades de saúde contam com: piscinas para o idoso, onde ele faz hidroterapia e 
hidroginástica; práticas de ginástica oriental vitais para o equilíbrio; ginásticas convencionais e 
alongamento, normalmente realizados no “espaço saúde”, integrado à unidade, onde também são 
desenvolvidas outras atividades comunitárias; danças circulares, folclóricas e bailões da terceira 
idade. Nas unidades de saúde, são organizados grupos de caminhada, é feita a avaliação física e no 
acompanhamento das atividades físicas, promovem-se discussões em grupo sobre nutrição, fitoterapia 
ou qualquer outro tema pertinente, escolhido pelo idoso.

As atividades se estendem para oficinas de artesanato, campanhas de vacinação, campanhas voltadas 
para o caminhar saudável pela cidade (visando à mobilidade e acessibilidade com segurança, o que 
envolve a prevenção de quedas e acidentes, a segurança no trânsito, a orientação no uso do calçado e de 
protetor solar, o porte de carteira de identificação para possibilitar a identificação em caso de acidente, 
etc.), atividades, enfim, com um caráter educativo. Dentro da perspectiva da equidade, é desenvolvido 
um projeto de educação para alfabetização, praticado por voluntários treinados e capacitados pela 
Secretaria Municipal de Educação, nos espaços das unidades de saúde, nos horários pós-atendimento 
e com material didático, criado pela Secretaria de Saúde, que aborda temas totalmente voltados para a 
área de saúde. 

Para finalizar, os conceitos de equidade e igualdade são, muitas vezes, utilizados de uma forma 
equiparada, quando, na realidade, são bastante distintos. A equidade tem a ver com a justiça e tem 
uma dimensão ética relacionada com a redistribuição de algo; é um conceito relativo. A igualdade é um 
conceito mais absoluto e não tem necessariamente essa conotação ética.

A partir do conceito de equidade, são construídas políticas públicas com ações voltadas para a 
terceira idade, para que essa faixa etária tenha os mesmos direitos de acesso, não apenas ao serviço de 
saúde, ao tratamento e medicamento, mas também à qualidade de vida, informação, educação, à pratica 
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de atividade física, a uma alimentação saudável, enfim, aos direitos de todo cidadão.

Mesa 6 - Atenção básica

Coordenação: Carmem de Simoni – departamento de atenção Básica (daB/sas/Ms)

Sávio Pinheiro – secretaria Municipal de saúde de Cariús (Ce) 

Paulo César Oliveira – secretaria Municipal de saúde de olinda (Pe)

Enilda Lara Weigert 

Elizabeth Kobata Yamaguchi

Literatura de Cordel como Instrumento de Educação Popular para 
a Saúde 

Sávio Pinheiro

O município de Cariús, localizado no centro-sul do Ceará, possui 19 mil habitantes e seis Equipes de 
Saúde da Família (ESF).

A equipe é composta por médico, enfermeira, dentista (um para duas equipes), dois auxiliares de 
enfermagem, um Auxiliar de Consultório Dentário (ACD) e 12 Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS). 

A Literatura de Cordel sempre foi apreciada pelo grande público, por isso é definida como uma poesia 
popular, narrativa impressa. Ela emana do povo e narra fatos extraídos do cotidiano da pessoa, é como 
um “fuxico” que passa de mão em mão. Chegou ao Brasil no século XVII, trazida pelos portugueses, 
mas já existia na Alemanha desde o século XV.

É importante lembrar a existência de alguns preconceitos: o Programa Saúde da Família (PSF) como 
saúde de pobre para pobre e a Literatura de Cordel como forma literária de analfabeto para analfabeto.

O objetivo do Projeto Recitando o Cordel na Saúde Coletiva é capacitar profissionais da saúde e 
de outros setores, estudantes e entes não governamentais para promover um melhor intercâmbio da 
comunidade com os gestores, utilizando a Literatura de Cordel como instrumento de educação popular 
para a saúde no processo educativo do país.

Esse trabalho está sendo desenvolvido no município de Cariús desde o início de 2005, com a utilização 
da Literatura de Cordel nas ações de educação em saúde, em parceria com as Secretarias de Ação Social 
e Educação, sendo possível realizar um bom trabalho intersetorial com essa forma de expressão. 

Esta experiência, de trabalhar com a Literatura de Cordel, pode ser realizada de várias formas, como 
a informação oral declamada, a informação oral cantada e a informação escrita.

Estes versos, por exemplo, foram utilizados no trabalho de conscientização comunitária sobre a 
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hanseníase:

“Antigamente o suspeito

De sofrer essa doença

Carregava em sua vida

A humilhante descrença

Quem fosse hanseniano

Tinha certa a diferença.”

Após orientação, a própria comunidade constrói os versos, como estes que foram criados sobre a dengue: 

“Feche a sua caixa d’água

Pote, balde e tambor

As garrafas do quintal

Revire-as por favor

Faça tudo direitinho

Oriente o seu vizinho

Quando ele se dispor.”

Outra forma de utilização do Cordel é a realização de oficina de saúde comunitária com os 
profissionais de saúde.  Este verso foi feito na oficina sobre a história da Promoção da Saúde:

“Marck Lalonde observou

Que a morte acontecia

Não só por simples doenças

Que cresciam dia-a-dia

Existiam outras causas

Que o povo não sabia.”

Outra forma de trabalho é a interação com o grupo, por meio da leitura coletiva de cordel e a discussão 
não necessariamente sobre o tema saúde.

Na experiência de trabalho desenvolvido, também merece destaque o que pode ser chamado de 
“informação-impacto”, como os versos anexados ao cartão da gestante, após várias outras tentativas para 
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incentivar o aleitamento materno (estrofe forte e agressiva, porém necessária).

“Gostando bem do seu filho

Dê-lhe o peito pra mamar,

Se o amor não for tão grande

Leite em pó pode ofertar,

Porém, a mãe que não ama

Fará sempre melodrama

Mamadeira vai lhe dar.”

Como resultados do trabalho, podem ser ressaltados: a discussão da problemática do estigma da 
hanseníase com todas as equipes da ESF; o incentivo das lactantes à prática do aleitamento materno; a 
orientação à população, num trabalho intersetorial, sobre as medidas preventivas e curativas da dengue; 
a capacitação dos professores e estudantes do Ensino Fundamental em ações de saúde coletiva.

Todas essas ações foram conduzidas de forma contínua e programada. 

Observando os resultados obtidos, conclui-se que a Literatura de Cordel desempenha uma 
importante função como forma pedagógica no processo ensino-aprendizagem, por conseguir tornar 
mais atrativas as atividades de educação em saúde e por ser um método prático, divertido, econômico, 
popular e facilitador no processo de fixação das idéias. 

O Projeto Recitando o Cordel na Saúde Coletiva, além de apresentar resultados bastante positivos, 
possui boa aceitação dos usuários e dos profissionais de saúde.

Para encerrar, utilizando a sistemática do cordel, um “recado amigo”:

“O bom profissional

Da saúde, que é vital,

Não precisa ser o tal

Nem um gênio de doutor.

Basta ser um ser normal,

Tornar-se amigo leal,
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Ser combatente do mal

E aliviar sempre a dor.”

Promoção de Saúde é Tema do Teatro de Mamulengo “Para Ser Feliz”

Paulo César Oliveira

Esta experiência vem sendo desenvolvida pela equipe do Jardim Fragoso, em Olinda (PE), há quatro 
anos, e tem sido um eficiente instrumento de Promoção da Saúde. 

O mamulengo é construído com jornal amassado, fita crepe e cola branca, utilizando-se uma técnica 
bastante simples.

A realização do trabalho com o teatro de mamulengo só foi possível graças à ajuda de todos os 
participantes da equipe, principalmente dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), pois, como 
dentista tradicional, atraído inicialmente apenas pelo salário, eu não tinha a menor noção, quando 
entrei no PSF, de como era esta experiência de trabalhar na comunidade. 

A concepção de ensino-aprendizagem que tinha até então, quando cheguei ao PSF, era simplesmente 
“Eva viu a uva” e, após a primeira ação educativa, a sensação de mal-estar era enorme, pois percebi que 
havia reproduzido o que havia criticado durante toda a vida. Era preciso buscar outros caminhos.

Aproveitando minha experiência de construção de bonecos e o pendor dos ACS para o teatro, 
enveredei por esse caminho, sendo criado o Teatro de Mamulengo Para Ser Feliz. 

A questão inicial era mudar a percepção que a comunidade tinha sobre o PSF, já que dispunha de 
uma unidade tradicional e havia o receio de realizar uma ruptura do modelo antigo, ainda que fosse 
caracterizado pela fila às quatro horas da manhã, pelo check-up, pelo excesso de medicamentos, etc.

O teatro de bonecos foi uma maneira de quebrar o gelo, de promover a aproximação, conhecer 
as pessoas, começar a trazê-las para dentro da equipe e estabelecer parcerias com as lideranças que 
frequentemente ameaçavam chamar a televisão para denunciar que o médico não queria solicitar 
exames, que o dentista só queria restaurar em vez de arrancar os dentes, etc.

Foi nesse contexto que os mamulengos começaram a ser feitos. No entanto, era preciso fazer mais, 
pois uma questão é a participação das pessoas na unidade de saúde em uma relação tradicional paciente-
doutor e outra é a deste usuário na sua microárea, vivenciando a sua realidade. Não era suficiente 
chamar a comunidade e dizer que os membros da ESF eram bonzinhos. Fazia-se necessário mudar de 
fato algumas coisas.

Era preciso discutir a percepção de mundo de cada um, reunir pessoas simpáticas e antagônicas 
ao PSF para debater os problemas vivenciados, a realidade daquele universo, e também extrapolar as 
discussões para o modelo de sociedade existente e a que desejávamos construir, pois, do contrário, 
haveria eternamente  duas classes antagônicas: a de trabalhadores e a de capitalistas. Muitas perguntas 
começaram a ser feitas. O que a gente quer conseguir? Onde a gente quer chegar?

Na oficina de criação de bonecos, surge algo novo que vai além da própria produção teatral, novas 
relações entre profissionais e equipe são estabelecidas. O ambiente da oficina é extremamente favorável 
para suscitar essa discussão, pois, no processo de montagem dos bonecos, as pessoas vão relaxando, 
brincando, tornando-se mais naturais, desarmando-se e colocando para fora todo o amálgama de 
opressão e de ressentimento que se acumulou com o tempo. Nesse contexto, o grupo discute, busca 
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seus conhecimentos, escreve textos e traduz o SUS para a linguagem da comunidade. Uma coisa é o 
profissional abordar, com o seu linguajar, um determinado assunto e outra é a própria comunidade 
discuti-lo, pois é mais fácil o entendimento quando se escuta a si mesmo.

A proposta é que a ação simulada no palco possa ser levada à ação real e cotidiana da comunidade pela 
incorporação de práticas saudáveis, contribuindo para a conquista da saúde como direito da cidadania.

Foi aprovada a proposta de que os bonecos tivessem traços de pessoas representativas da comunidade 
e, pela facilidade da técnica, foi possível moldar as feições. Alguns líderes tiveram suas características 
físicas presentes nos bonecos, o que foi bastante interessante para a realização do trabalho comunitário e 
para elevar a auto-estima da comunidade. Os líderes comunitários vislumbraram que a equipe dedicaria 
outro tempo para o trabalho realizado e estar no Mamulengo era positivo, assim como emprestar a sua 
imagem, já consolidada na comunidade.

Os temas apresentados são escolhidos de acordo com a característica do grupo a ser abordado, o 
perfil epidemiológico das microáreas, as demandas da comunidade e as necessidades da ESF. O texto 
é elaborado a partir de algumas informações selecionadas. Há ensaios, mas o mais fantástico é que, em 
razão de as regras serem bastante flexíveis, os textos acabam sendo alterados durante as apresentações, 
o que as torna mais engraçadas e interessantes. Isso, porém, não altera o significado do texto, pois, no 
processo de discussão, o tema é amplamente discutido e incorporado pela comunidade. Logo após a 
apresentação, os espectadores participam de uma reflexão sobre o tema abordado.

Construir coletivamente a saúde, por meio do teatro de mamulengo, mostra que é possível trabalhar 
as ações e intervenções com base em um momento crítico-pedagógico, utilizando um diálogo aberto, 
ativo e interativo entre a ESF e a comunidade.

Por outro lado, também era tempo de a equipe reagir à fragmentação do usuário, do paciente 
dicotomizado de acordo com os programas existentes. Era difícil romper com essa realidade, devido 
ao interesse do gestor na captação de recursos financeiros e na produção da ESF. Era preciso discutir 
a questão de ter de prestar assistência e também fazer a Promoção da Saúde. Diante da necessidade de 
atingir a cota da assistência, a Promoção da Saúde eventualmente ficava em segundo plano, já que as 
atividades a ela relacionadas levam tempo, exigem que a equipe pare, reflita e construa suas estratégias.

O usuário precisa ser visto como ser social, que tem múltiplas participações, já que ocupa variados 
papéis no contexto social. A mulher, por exemplo, em um momento é a líder comunitária, em outro é a 
mãe que sofre. Por outro lado, é necessária a percepção da comunidade de que os profissionais também 
vivenciam esta realidade: eles sofrem por ter que parar o seu trabalho na comunidade às cinco horas e ir 
para o consultório exercer outros papéis.

É preciso mostrar e discutir com as pessoas as questões que permeiam essas relações, pois, apenas a 
partir do momento em que houver um entendimento dos vários papéis exercidos por estes atores sociais 
(os membros da comunidade, os profissionais e os gestores), é que será possível acreditar na perspectiva 
da mudança, como começa a acontecer, nestes últimos anos, na equipe.

A opção pelo Teatro de Mamulengo se deu pelo fato de os bonecos serem uma expressão artística 
de raiz nordestina, fazendo parte da memória cultural da comunidade e da equipe. Olinda é a cidade 
dos bonecos; as pessoas já se identificam com eles. É importante mencionar que esse não é o modelo 
perfeito para todas as realidades, porque o modelo mais favorável é aquele que respeita e promove um 
resgate da cultura, da identidade local.

 É importante registrar, também, que, com o uso do mamulengo, as pessoas têm inclusive mais 
liberdade para discutir as questões mais fortes relacionadas ao campo da saúde. O fato de os bonecos 
possuírem identidade própria torna todas as discussões mais fáceis de serem realizadas.



109

Anais - i seminário sobre a Política nacional de Promoção da saúde 

Em Promoção da Saúde, é necessário contextualizar o ser social na prática educativa. Também é 
importante ressaltar a importância do brincar, pois através do lúdico, as pessoas se remetem à infância, 
que é mais espontânea, e terminam por exteriorizar o mundo real.  

O teatro de mamulengo como momento mágico pode ser ilustrado pelo depoimento de um líder 
comunitário, já idoso: ”O Mamulengo me traz lembranças de infância, um momento mágico em que eu ia 
ter roupa e sapato novo; hoje, após quase sessenta anos, fico feliz novamente por ver dentista se preocupando 
em fazer as pessoas felizes, e não apenas em tirar os dentes”.

Quando fui chamado de Paulinho Mamulengo, tive a clara percepção do sucesso do trabalho que 
vem sendo desenvolvido, pois tinha perdido a “identidade” do dentista clássico e contribuído de fato 
para as mudanças das práticas que existiam até então.

Alguns resultados já podem ser percebidos. A equipe do Jardim Fragoso viveu uma experiência muito 
significativa, no inverno passado, relacionada à qualidade de vida e ao lazer. Havia um problema no 
transporte, já que, após as 22 horas, o ônibus não mais circulava ou não tinha um horário regular. Esse 
problema, inicialmente relacionado ao transporte coletivo, gerou uma forte ação da comunidade. Um dia, 
durante um atendimento, senti um cheiro de borracha queimada e fui ver de onde vinha. A comunidade, 
cansada de não ser ouvida, havia partido para uma ação efetiva, queimando a traseira de um ônibus. Essa 
pode ser considerada uma forma inadequada de protesto, mas, quando a televisão chegou, a justificativa 
dada foi que estava chegando o inverno, o rio estava sujo e ia transbordar, impedindo a circulação pela 
comunidade. Em apenas um movimento, realizaram toda uma contextualização, pois perceberam que 
precisavam de coleta de lixo, de dragar o rio e também de resolver o problema do transporte coletivo.

Resumindo, eles descobriram que era preciso estar mobilizados, organizados para buscar a solução 
para os seus problemas, ou seja, precisavam ser de fato atores, conquistar seus direitos e construir a sua 
história. 

Atenção Primária à Saúde no Arquipélago do Lago Guaíba – Porto 
Alegre (RS) 

Enilda Lara Weigert

Trata-se de uma parceria da Associação Hospitalar Moinhos de Vento com a Secretaria Municipal de 
Saúde de Porto Alegre, que propiciou a implantação de duas equipes nos moldes do PSF, seguindo as 
diretrizes e políticas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Coube à Associação Hospitalar Moinhos de Vento fazer-se aceita na comunidade, mostrando que 
um outro modelo de atenção à saúde é possível.

São duas Unidades de Atenção Primária à Saúde: a Unidade Básica Ilha Grande dos Marinheiros e a 
Unidade Básica Ilha da Pintada. As atividades começaram em julho de 2004.

A equipe foi ampliada, possuindo um médico de família, uma enfermeira, um cirurgião-dentista, 
dois técnicos de enfermagem, quatro agentes comunitários, dois auxiliares administrativos, um auxiliar 
de consultório dentário e um auxiliar de serviços gerais. Conta também com um assistente social, um 
nutricionista e um pediatra em alguns turnos.

Na Ilha Grande dos Marinheiros, a unidade foi uma conquista da comunidade através do orçamento 
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participativo.

A população cadastrada é de 4.280 pessoas, e sua área de abrangência inclui a Ilha do Pavão, a Ilha 
Grande dos Marinheiros e a Ilha das Flores. 

Quanto ao perfil do território, é preciso ressaltar que se trata de uma população excluída. A principal 
fonte de renda das famílias é a separação do lixo para reciclagem, a pesca e o comércio.

Na Ilha do Pavão, a situação também é de total exclusão, existindo famílias que lá vivem há mais de 
40  anos, mesmo inexistindo água potável.

Nesse contexto, um desafio é imediatamente colocado: como trabalhar a saúde e o meio ambiente, 
considerando que o lixo é fonte de renda das famílias?

Na Ilha da Pintada, foi realizado um convênio, num primeiro momento, por cinco anos. Quando 
comparada com a Ilha Grande, possui melhores indicadores, no entanto, na sua ponta, os indicadores 
são ruins e as famílias vivem em situação de vulnerabilidade social.

A população cadastrada é de 3.680 pessoas, e sua área de abrangência inclui a Ilha da Pintada, a Ilha 
da Conga e outras (menores). As principais fontes de renda das famílias são a pesca, o comércio e o 
artesanato.

Desafios também estão colocados no “campo específico da saúde”, como a existência de apenas um 
dentista. Sendo assim, “como dar conta de uma comunidade que nunca tinha tido dentista”?

Como eixo do trabalho realizado é preciso destacar a responsabilidade social. A Associação Hospitalar 
Moinhos de Vento aporta uma visão de responsabilidade social organizada em torno de cinco esferas 
integradas entre si: educação, meio ambiente, saúde, gestão social e proteção social.

No eixo saúde, são realizadas consultas médicas e de odontologia, atendimentos em nutrição e 
enfermagem, procedimentos médicos, procedimentos de enfermagem, procedimentos de odontologia 
e atividades na comunidade.

No eixo educação, são feitas palestras, oficinas, capacitações, treinamentos e apresentação de pesquisas 
científicas. 

Existem alguns convênios tanto na Ilha Grande dos Marinheiros como na Ilha da Pintada, como com a 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e com a Pontifícia Universidade Católica (PUC). 

É preciso ressaltar que esses parceiros também contribuem para avaliar as ações que estão sendo 
realizadas.

No eixo proteção social, é preciso destacar a participação em reuniões de Rede Social (é preciso 
acreditar na construção desta rede), na Comissão Regional de Assistência Social, nos conselhos locais, 
distritais, municipais e nas redes comunitárias. Também são realizadas pesquisas de satisfação visando 
avaliar a atuação dos profissionais da Associação Hospitalar Moinhos de Vento e foi feito um censo na 
Ilha Grande dos Marinheiros e na Ilha da Pintada.

O eixo proteção social também trabalha com avaliação do risco nutricional, com grupos, atendimentos 
realizados por assistente social, visitas domiciliares, programa de planejamento familiar, orientação 
familiar, cursos e oficinas da rede comunitária e, ainda, com o Projeto Habitat para as Ilhas. Também 
existe uma parceria junto ao Programa Bolsa Família, com a participação dos líderes comunitários locais.

No eixo meio ambiente, são realizadas palestras sobre educação ambiental, foi instalado o sistema de 
tratamento de esgoto nas Unidades da Ilha da Pintada e na Unidade da Ilha Grande dos Marinheiros e 
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também foram instaladas miniusinas de tratamento de esgoto em algumas casas na Ilha da Pintada.

Em todo o trabalho realizado, é preciso destacar a intersetorialidade, hoje enfatizada nesta mesa, e a 
transdisciplinaridade.

O acolhimento, processo no qual os trabalhadores de saúde e a organização tomam para si, a 
responsabilidade de intervir em uma dada realidade, presente no seu território de atuação, é um 
ponto forte do trabalho. Com a identificação das principais necessidades sociais de saúde, busca-se a 
Promoção da Saúde através de uma relação humanizadora e acolhedora tanto no nível individual como 
no coletivo. São palavras-chaves: recepcionar, atender, escutar, dialogar, aceitar, admitir, tomar decisão, 
amparar, orientar, negociar e elogiar.

É preciso acolher todos que chegam aos serviços de saúde, sendo que, muitas vezes, os usuários 
apresentam demandas não relacionadas diretamente à saúde, o que exige ações intersetoriais e 
interinstitucionais.

Muitos são os desafios cotidianamente enfrentados. Por exemplo, como realizar o trabalho visando à 
segurança alimentar de forma participativa?

Para enfrentar esse desafio, Núcleos de Fome Zero foram implantados na Ilha das Flores, na Ilha da 
Pintada e na Ilha Grande dos Marinheiros.

É importante ressaltar o trabalho de vigilância nutricional realizado com as crianças do arquipélago, 
visto que 39,2% delas apresentam risco nutricional.

Por outro lado, ainda relacionado à segurança alimentar, são realizados trabalhos com grupos de hipertensos 
e diabéticos, sendo que 90,4% dos membros da população apresentam sobrepeso ou obesidade. 

Como resultados do trabalho realizado, alguns indicadores melhoraram tanto na Ilha da Pintada 
como na Ilha Grande dos Marinheiros.

A média mensal de atendimentos em Atenção Primária à Saúde aumentou: em 2004, foram realizados 
4.819 atendimentos; em 2005, 7.306; em 2006, 9.176. A mortalidade geral caiu no período de 2003 a 
2005. O percentual de acompanhamento do pré-natal com quatro ou mais consultas aumentou.

A gestação na adolescência diminuiu, assim como o número de nascidos vivos com menos de 2,5 mil 
gramas na Ilha Grande dos Marinheiros.

Como perspectivas e projetos, a Promoção da Saúde exige um conceito positivo e multidimensional, um 
modelo participativo de saúde direcionado à população no seu ambiente total, o que envolve uma rede de 
questões de saúde, estratégias diversas e complementares, abordagens facilitadoras e integradoras, medidas 
incentivadoras oferecidas à população, sendo que mudanças no status dos homens e de seu ambiente são 
buscadas nos programas. Merece ênfase o fato de que as organizações não profissionais, os grupos cívicos e 
todas as esferas do governo são necessários para atingir as metas de Promoção de Saúde.

A Promoção da Saúde parte de uma concepção ampla do processo saúde-doença e de seus 
determinantes, refletindo uma reação à crescente medicalização da vida social. Como resposta setorial 
articuladora de diversos recursos técnicos e posições ideológicas, procura integrar saberes técnicos 
e populares bem como mobilizar recursos institucionais e comunitários, públicos e privados, para o 
enfrentamento e resolução dos problemas de saúde (BUSS, 2000).
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O trabalho realizado é um rico aprendizado e visa contribuir com o SUS e com a Estratégia Saúde 
da Família. É preciso não esquecer que o “PSF precisa a todo momento trocar o pneu com o carro 
andando”.

Saúde Integrativa: Projeto Corpo em Movimento Lian Gong 18 Terapias 

Elizabeth Kobata Yamaguchi

O Município de Campinas fica a apenas 90km de São Paulo (SP), possui 1.050.000 habitantes em uma 
área de 801Km² e é dividido em cinco distritos sanitários: norte, leste, noroeste, sudoeste e sul.

O município possui gestão plena do Sistema de Saúde. Dispõe de 49 centros de saúde, 14 serviços 
de referência, três policlínicas, três pronto-atendimentos, 1 Samu, 1 hospital municipal, 1 laboratório 
municipal e quatro outros serviços.

O Projeto Corpo em Movimento teve início em 2001, a partir da identificação da baixa qualidade 
de prevenção, diagnóstico e tratamento dos transtornos músculo-esqueléticos e do uso inadequado 
e indevido dos fármacos no tratamento dessas patologias. Com o envelhecimento da população e a 
mudança da diretriz do PSF – Paidéia, criou-se um Grupo responsável pela elaboração e o grupo gestor 
do Projeto, o Grupo de Estudos e Trabalho em Terapias Integrativas (Getris).

O Projeto Corpo em Movimento trabalha as seguintes práticas: ginástica postural, Lian Gong 18 
Terapias e atualização terapêutica. São três frentes de trabalho com suas respectivas coordenações.

O projeto tem como objetivos: propiciar ao usuário o conhecimento do próprio corpo e a percepção 
de si mesmo; melhorar a compreensão da relação entre tensão física e mental; proporcionar maior 
autonomia, levando à adoção de atitudes de autocuidado; promover abordagem ampliada das pessoas 
com dor crônica; aumentar o vínculo e a co-reponsabilização; contribuir para o uso adequado no 
consumo dos fármacos; reduzir os efeitos iatrogênicos com o uso crônico de medicações; qualificar 
e adequar os encaminhamentos para os ambulatórios de especialidades; promover a socialização, 
através de atividades prazerosas e não medicalizantes; e melhorar a qualidade de vida, física, mental e 
de energia.

Lian significa treinar, exercitar, e Gong, refinar, trabalho persistente, atingir nível elevado da 
habilidade.

 O Lian Gong 18 Terapias constitui-se em exercícios terapêuticos, baseados nos conhecimentos da 
medicina tradicional chinesa, nos princípios das artes marciais e na fisioterapia. São três séries de 18 
movimentos que estimulam a prática disciplinar de movimentos ritmados, promovendo a melhora da 
circulação sanguínea e o equilíbrio do fluxo energético.

Foi criado em 1974 pelo médico ortopedista e traumatologista Dr. Zhuang Yuen Ming. No Brasil, 
foi introduzido em 1987 pela professora de filosofia e de artes corporais chinesas Dra. Maria Lúcia Lee. 
Em Campinas, pelo professor de artes marciais e economista, Nelson Iba.

Na primeira parte, trabalham-se o alongamento e a circulação da energia da musculatura da coluna 
cervical, ombro, punho, mãos, coluna torácica, lombar, sacral, quadril, joelhos, tornozelos, pernas e 
pés. Na segunda parte, trabalha-se a prevenção/tratamento das articulações dolorosas e o equilíbrio da 
função dos órgãos internos, da energia, estimulando os pontos da acupuntura. Na terceira, trabalha-se 
o fortalecimento das funções dos pulmões e do coração, circulando e renovando o QI. São 24 minutos 
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de exercícios terapêuticos na 1ª e 2ª partes e 13 minutos na 3ª parte.

Quanto às ações desenvolvidas, ocorreram, em 2002, a implantação do programa e o início da 
capacitação na Secretaria Municipal de Saúde de Campinas (SMS); em 2003, foram capacitados os 
profissionais, havendo grande aceitabilidade por parte dos trabalhadores e dos usuários; em 2004, 
houve a descentralização para os Distritos de Saúde da capacitação e supervisão dos instrutores, 
o aprimoramento da primeira parte Lian Gong com os instrutores e a capacitação da 1ª e 2ª partes 
nos respectivos distritos; em 2005, promoveu-se a qualificação dos instrutores, já que a maior parte 
são agentes pelos Distritos, através de sete encontros teórico-práticos com abordagem de conteúdos 
de anatomia, fisiopatologia dos transtornos músculo-esqueléticos e energéticos mais frequentes e 
grupalidade; em 2006, está sendo realizado um aprimoramento da 2ª parte do Lian Gong 18 Terapias 
para os instrutores e uma capacitação da 1ª, 2ª e 3ª partes. Já foram capacitados 216 instrutores, sendo 
formados 157 grupos.

Em 2004, foi realizado um estudo e pesquisa no Distrito Leste, pela FCM-Unicamp, com grande 
adesão de usuários com doenças crônicas e, em 2005, um estudo e pesquisa no Distrito Sul, pelos alunos 
do segundo ano de Medicina (FCM–Unicamp), dos benefícios do Lian Gong no Centro de Saúde São 
Vicente e Santa Odila. 

Quanto aos impactos, foi criado um instrumento de avaliação e realizado um levantamento sobre o 
uso de anti-inflamatórios. As avaliações feitas pela universidade também têm dado um grande feedback 
ao projeto.

A prática tem trazido benefícios em saúde mental, como a redução da depressão e a melhora da auto-
estima. Além disso, merece destaque a socialização do paciente que ocorre nesses grupos. Enfermidades 
diversas, como a diabetes e a hipertensão arterial, também podem ser tratadas com o auxílio do Lian 
Gong.

 A atual condição de vida, marcada pelo estresse, competitividade, violência, medo, tristeza, raiva, 
insegurança, preocupação obsessiva, desemprego, etc., faz com que adoeçamos com maior facilidade. O 
Lian Gong 18 Terapias, na simplicidade de seus exercícios ao ritmo da música, trabalhando os músculos 
e tendões juntamente com a respiração, a concentração, o equilíbrio e a postura correta, com a intenção 
de circular e renovar as energias internas, integrando-as com a energia externa do meio ambiente, 
proporciona uma vida saudável.

Os encontros semanais desses grupos terapêuticos, promovendo a mudança de estilo de vida e de 
atitudes, fazem com que tenhamos maior ação de prevenção, promoção e tratamento da doença, tanto 
na esfera física quanto na mental e energética.
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Mesa 7 - Ação Integrada no Controle do Tabagismo no brasil

Coordenador: Gulnar Azevedo e Silva – instituto nacional do Câncer (inCa)

Deborah Carvalho Malta – Coordenação Geral de doenças e agravos não transmissíveis 
(CGdant/dasis/sVs/Ms)

Adriana Gregolin – assessora do departamento de assistência técnica em extensão rural da 
secretaria de agricultura Familiar do Ministério do desenvolvimento agrário (Mda)

Paula Johns – Coordenadora da aliança de Controle do tabagismo (aCt)

Diversificação de Culturas de Fumo em Arapiraca: O Papel da Saúde

Deborah Carvalho Malta

No contexto mundial da fumicultura, a produção do tabaco tem declinado nos países desenvolvidos 
(Estados Unidos e Europa) e se ampliado nos países em desenvolvimento. Atualmente, a China é a 
maior produtora de tabaco do mundo, mas com uma característica peculiar: consome a maior parte da 
sua produção. A segunda posição no ranking mundial cabe ao Brasil, contudo o país se destaca como 
o maior exportador do mundo (U$1,6 bilhões – 1,3% das exportações no país). Do ponto de vista 
da macroeconomia, isso se torna um limitante para a diversificação de culturas como política pública 
(VARGAS; CAMPOS, 2005).  

Quanto ao contexto da fumicultura no Brasil, a produção concentra-se nos três estados da Região 
Sul, que detêm 97% da produção do tabaco, produzindo fumo claro para cigarros. Os outros 3% da 
produção centram-se no Nordeste, nos estados de Alagoas e Bahia, com a plantação do fumo em folha 
escuro, destinado à fabricação de charutos e cigarros. A produção de fumo envolve cerca de 160 mil 
pequenos produtores, espalhados em cerca de 600 municípios no país. Minas Gerais também concentra 
uma pequena parcela da produção, em especial do fumo de corda. O quadro apresentado revela a 
dimensão do trabalho integrado que deve ser realizado visando à diversificação de culturas. O ganho 
médio da cultura do fumo é relativamente baixo, em torno de U$4.880 anual, por família. O preço de 
mercado oscila em torno de U$ 2 por kg (VARGAS; CAMPOS, 2005). 

Para entender a hegemonia da fumicultura no sul do país, é preciso compreender a complexidade 
da cadeia produtiva e os interesses econômicos envolvidos. Podemos destacar três grandes obstáculos 
para a diversificação de culturas: o financiamento das culturas pelas companhias de tabaco; o papel dos 
governos locais; e o retorno financeiro da produção do fumo (VARGAS; CAMPOS, 2005). 

Existe uma relação de dependência dos produtores para com as companhias de tabaco, já que elas 
financiam a cultura do produto. Ocorre o controle do processo produtivo, desde a assinatura do 
contrato (raramente lido pelo produtor), passando pela assistência técnica e supervisão prestada, até 
a venda de toda a produção. Isso, além de acarretar o controle da linha de produção e do processo de 
trabalho, cria dependência do mercado externo para a definição de preços. Estabelece-se, assim, um 
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papel assimétrico na cotação dos preços, sempre a favor das indústrias. Por outro lado, as associações 
de fumo, como a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) ou o Sindicato da Indústria do Fumo 
(Sindifumo), também reforçam o papel da indústria em detrimento do trabalhador. Assim, o peso do 
tabaco na economia regional impede a implementação de políticas públicas locais e a produção de 
culturas alternativas (VARGAS; CAMPOS, 2005). 

Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, é um exemplo dessa dependência que se estabeleceu entre o 
governo local, a companhia e os produtores, afetando sobremaneira a economia da pequena cidade. A 
Prefeitura de Santa Cruz, além de promover a infra-estrutura necessária para a instalação da indústria, 
oferece uma série de incentivos, entre eles o fiscal, contribuindo para o aumento dos lucros da indústria 
do tabaco. O Governo Federal também incentiva a produção do tabaco. Em 1998, destinou 38% dos 
recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf ) à fumicultura. O 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) repassou o montante de U$167 
milhões para investimentos na área (VARGAS; CAMPOS, 2005). 

Em 2001, foi proibido o repasse de recursos do Pronaf para aplicação na cultura do tabaco. Em 2006, 
o Ministério do Desenvolvimento Agrário investiu o montante de R$ 5 milhões visando à diversificação 
de culturas, indicando, assim, uma mudança de paradigma.

O lucro da fumicultura vem caindo nos últimos anos, mas continua sendo um ponto fundamental a 
ser equacionado com vistas à diversificação. Os custos da produção da fumicultura são seis vezes mais 
elevados que os da produção de outras culturas, como milho, feijão, etc., mas os lucros excedem em 
muito o obtido na cultura de produtos da cadeia alimentar (VARGAS; CAMPOS, 2005). 

O impacto da indústria do tabaco no desenvolvimento de estratégias locais é negativo tanto na 
questão ambiental quanto na socioeconômica. No meio ambiente, pode-se destacar a degradação do 
solo, por meio da erosão, a destruição da flora e do lençol freático, além do uso abusivo de pesticidas 
altamente tóxicos. Em relação aos impactos socioeconômicos, o modelo de agroexportação não 
privilegia o desenvolvimento sustentável da região, além de criar uma alta dependência dos municípios 
e dos estados dos impostos recebidos na produção do tabaco, dificultando políticas para a diversificação 
das culturas. Esse tipo de produção cria ainda, uma relação de dependência do mercado externo para 
sua comercialização. 

No Nordeste, existem 10 municípios produtores do tabaco, com destaque para Arapiraca, que já 
ostentou o título de capital do fumo, mas apresenta declínio nos últimos anos. Esse declínio se deu em 
virtude da crise da fumicultura do Nordeste, considerando os fatores internos e externos, como: (a) 
aumento do consumo de cigarros industrializados em detrimento do fumo de corda entre as décadas de 
70 e 80; (b) competição da produção no mercado internacional, por exemplo, de países como a Indonésia; 
(c) forte retração das exportações; (d) queda acentuada de consumo de cigarros escuros no Brasil e, (e) em 
menor escala, redução geral do consumo, em nosso país, de produtos do tabaco (NARDI, 2004). 

Vigilância de Doenças Crônicas 

A Vigilância de Doenças Crônicas é importante para o monitoramento de tendências de 
morbimortalidade e fatores de risco de DCNT.  Um dos instrumentos da Vigilância de DCNT foi 
organizado pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), trata-se do 
Sistema de Vigilância de Fatores de Risco para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel). 
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Foram realizadas 54 mil entrevistas nas 27 capitais em 2006. Cidades como Porto Alegre, apresentam 
maior prevalência entre as capitais, em homens, 26,3% (2007), em mulheres 17%. Em Maceió, a 
prevalência de tabagismo nos homens, foi de 18%, e em mulheres 10%.  Observa-se ainda um declínio 
da prevalência do tabagismo em relação ao inquérito domiciliar Inca/SVS de 2003, caindo de19,4% 
para 16,6%. 

Outra iniciativa da Secretaria de Vigilância em Saúde consiste no monitoramento dos óbitos por 
suicídio. Análise realizada pelo Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), publicada no Saúde Brasil 
(2006), mostra que no Brasil, de 1980 a 2004, houve um aumento na taxa padronizada de mortalidade 
por suicídio por 100 mil habitantes, de 5,3/100.000 para 7,1/100.000 no sexo masculino. Entre as 
mulheres passou de 2,2/100.000 para 1,9/100.000. O Rio Grande do Sul apresentou elevadas taxas de 
suicídio, em especial do sexo masculino (12,7/100.000 em 1980 e 15,5/100.000 em 2004), destacando-
se uma de suas cidades, Santa Cruz do Sul (Brasil, 2006). Os meios comumente utilizados pelos homens 
na faixa etária de 20 a 59 anos para cometer suicídio no município de Santa Cruz, em 2004, foram 
enforcamento (60%) e disparos de arma de fogo (16%). A ingestão oral dos pesticidas apresenta maior 
índice de ocorrência entre mulheres (cerca de 12%) do que em homens, 5,6%. No Nordeste, as taxas 
de suicídio nas cidades fumageiras se assemelham às do Sul produtoras de fumo, sendo que Alagoas 
apresenta maiores taxas no sexo masculino (4,1/1.000 habitantes). Em Arapiraca (2004), os óbitos por 
suicídio se dão por causas variadas, como: ingestão de medicamentos, estrangulamentos, pesticidas, 
arma de fogo, etc.

O nexo causal entre suicídios e o uso de agrotóxicos já foi registrado na literatura em outros 
países, mas ainda não no Brasil. Estão já estabelecidos os danos na utilização dos agrotóxicos no meio 
ambiente e na saúde do trabalhador.  No Brasil, desde a década de 90, tem crescido o uso de agrotóxicos, 
aumentando a venda na ordem de 160%. Dados da literatura apontam que são usados, em média, 3,2kg 
de agrotóxicos por hectare. Isso é grave, considerando que há 12 milhões de trabalhadores rurais nas 
plantações expostos diariamente ao uso desse produto, com a possibilidade de adquirir intoxicações 
agudas e crônicas, além de agravos diversos, como neoplasias e problemas neurológicos, dentre outros. 
A SVS está propondo aprofundar junto a universidades este tema, buscando aprofundar o nexo causal, 
entre suicídios e uso dos agrotóxicos. Os dados secundários (SIM) apontam claramente um excesso de 
mortalidade por suicídio nas regiões produtoras do fumo, chamando atenção para o tema e a necessidade 
de aprofundar estudos e investigações sobre suicídios na região produtora de fumo.

Análises do Sistema Nacional de Agravos Notificáveis (Sinan) detectaram surtos de intoxicação 
aguda de ocorrência sazonal, elevando-se o número de casos no mês de agosto (2001 a 2006) na região 
de Arapiraca, período que corresponde à coleta do fumo. Chamando atenção ainda, o grande número 
das internações ocorridas no período em que os pesticidas são menos utilizados, ou seja, no período de 
coleta do fumo. 

O grande número de intoxicações diagnosticadas atribuídas aos agrotóxicos gerou uma ação integrada 
entre a Saúde, a Delegacia Regional do Trabalho (DRT) e o Meio Ambiente, com vistas a capacitar os 
fumicultores e os trabalhadores da saúde a respeito tanto da utilização dos agrotóxicos como dos danos 
por ela provocados na região de Arapiraca. Para tal, promoveu-se uma ação educativa, mediante a 
mobilização e a distribuição de folhetos, com orientações sobre o uso responsável dos pesticidas. Ocorreu 
ainda parceria entre a Universidade Federal de Alagoas e a Secretaria estadual de Saúde, a fim de investigar 
e diagnosticar as possíveis causas da intoxicação. Outras hipóteses ainda necessitam de investigação, como, 
por exemplo, a da contaminação pela folha do tabaco (também chamada de doença da folha do tabaco), 
devido à liberação dos alcalóides, ou seja, da nicotina no processo de coleta. Essa contaminação ocorreria 
por via cutânea. Esta hipótese foi levantada pela SVS em visita à Arapiraca em 2007.
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Arapiraca tem desenvolvido um trabalho integrado, com vistas ao fortalecimento da intersetorialidade, 
por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), da atenção às vítimas da intoxicação, da 
coordenação do tabagismo, da saúde do trabalhador, da Promoção da Saúde e do meio ambiente, entre 
outros. A DRT promove a fiscalização e a capacitação dos agricultores, visando ao uso responsável dos 
agrotóxicos e à investigação de surtos de intoxicação na época da coleta.

A Secretaria de Agricultura tem trabalhado no sentido da diversificação das culturas, dando apoio 
aos pequenos agricultores, mediante: (a) apoio técnico para a diversificação das culturas; (b) incentivo 
à agricultura familiar; (c) orientação a respeito do uso responsável dos agrotóxicos. 

Em relação à conscientização dos agricultores sobre o uso de agrotóxicos e os seus malefícios, é preciso 
ressaltar as iniciativas dos sindicatos e das ONGs, no sentido de orientar e mobilizar agricultores sobre 
a utilização de produtos agroecológicos. Nesse ponto, foi imprescindível a parceria efetuada com o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), por meio de dois projetos agroecológicos, e com 
o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que propiciou a capacitação 
dos envolvidos no projeto. Os agricultores de Arapiraca vislumbraram a possibilidade de transformar 
a cidade num cinturão verde, por meio da diversificação das culturas, mediante o plantio de frutas, 
verduras, legumes, etc.

Também merecem destaque os projetos educativos e de caráter social, por intermédio do Ministério 
do Desenvolvimento Social (MDS), que apóia 120 agricultores na produção e distribuição local de 
alimentos, visando ao abastecimento das creches, das escolas, das comunidades carentes, etc. Atualmente, 
Maceió consome grande parte da produção local de verduras da região. Porém, esse tipo de agricultura 
ainda exige o uso de agrotóxicos, contribuindo para a contaminação do lençol freático. 

O tema da diversificação de culturas é desafiador, inicialmente torna-se necessária a integração entre 
os três níveis de gestão, com vistas ao fortalecimento da intersetorialidade e das parcerias, e, segundo, 
a busca de mobilização com a sociedade civil para diversificação de culturas e buscas de alternativas 
para a sua comercialização. A liderança deste processo cabe ao Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA), apoiado por outros órgãos como o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), ONGs, 
Ministério da Agricultura e incentivado pelo Ministério da Saúde, dentre outros. Outro desafio 
é a fiscalização, pela Delegacia Regional do Trabalho e da Saúde do Trabalhador, quanto ao uso de 
agrotóxicos, no sentido de investigar, diagnosticar e prevenir o uso. Cabe ao setor Saúde, apoiado pelos 
parceiros intersetoriais a organização da vigilância em saúde, aprofundando investigações sobre os casos 
de suicídio, as intoxicação provocados pela doença da folha verde, dentre outras. 

O Ministério da Saúde irá em parceria com a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde investigar no 
próximo ano, a hipótese de as intoxicações agudas na época do coleta do fumo ocorrerem em função da 
contaminação pela cotinina (doença da folha do tabaco). Serão realizadas investigações em Arapiraca e 
região na época da ocorrência dos surtos. Em relação à vigilância do suicídio, importante salientar que 
os dados analisados são provenientes do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), dados, portanto, 
de base secundária. Deve-se avançar nas investigações, buscando explicar a ocorrência das maiores taxas 
nas regiões apontadas e confirmar, ou não, a relação causal entre suicídios e o uso de agrotóxicos. É 
preciso adotar novas abordagens metodológicas que possibilitem avançar nestes estudos. 

Por outro lado, é necessário selar parcerias, visando o financiamento das ações e pesquisas envolvendo 
os centros colaboradores e as universidades, para o apoio à pesquisa e avaliação de serviços. Também é 
preciso treinar os profissionais, capacitá-los para a identificação correta, o tratamento e o manejo das 
ocorrências. É necessário, finalmente, fortalecer a mobilização local e o controle social. As ONGs e o 
movimento de trabalhadores devem exercer um papel ativo (empoderamento local) nesse processo. 
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Apoio à Diversificação Produtiva em Áreas Cultivadas com Tabaco

Adriana Gregolin

A problemática da produção do fumo envolve a questão da saúde dos agricultores e de seus familiares. Por 
outro lado, o sistema de produção do tabaco é controlado pelas multinacionais. As indústrias fornecem os 
insumos e recolhem a produção. Os agricultores enfrentam a pressão das indústrias quanto à produção e 
à comercialização do produto fumo. É preciso considerar, ainda, o peso do tabaco na economia regional. 
Dessa forma, é preciso buscar alternativas de produção que gerem renda e, ao mesmo tempo, integrem as 
organizações, as instituições e os profissionais, com vistas à diversificação das culturas. 

O Brasil ratificou a Convenção-Quadro Internacional para o Controle do Tabaco, da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), em outubro do ano passado, tornando-se oficialmente o 100º país, entre os 
168 signatários do Tratado, a confirmar sua participação. Trata-se de um compromisso internacional 
pela adoção de medidas de restrição ao consumo de cigarros e outros produtos derivados do tabaco. 
Dessa forma, o Brasil poderá usufruir de apoio internacional, técnico e financeiro para o fortalecimento 
de uma política agrícola de alternativas ao fumo. O Ministério do Desenvolvimento Agrário Participa da 
Comissão Nacional para Implementação da Convenção Quadro para Controle do Tabaco (Conicq).

O Programa de Apoio à Diversificação Produtiva em Área Cultivada com o Tabaco vem sendo 
desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário há bastante tempo. 

O Brasil possui a sua interpretação a respeito das questões relativas ao apoio das atividades alternativas 
ao fumo economicamente viáveis. 

O Brasil a respeito das questões relativas ao apoio a atividades alternativas ao fumo economicamente 
viáveis,  propostas pela Convenção-Quadro,  faz a seguinte declaração interpretativa: não há proibição 
à produção do tabaco ou restrição às políticas nacionais de apoio aos agricultores que atualmente se 
dedicam a essa atividade. Além disso, declara ser imperativo que a Convenção seja um instrumento 
efetivo para a mobilização dos recursos técnicos e financeiros internacionais, para auxiliar os países em 
desenvolvimento a viabilizarem alternativas econômicas à produção agrícola do tabaco, como parte 
de suas estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável. Também está posto que não apoiará 
propostas que visem utilizar a Convenção-Quadro para o Controle do tabaco, da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), como instrumento para práticas discriminatórias ao livre comércio.

Nesse contexto, a Conferência das Partes da Convenção da Biodiversidade do Controle do Tabaco 
(COP), em Genebra, propõe que haja apoio aos países emergentes e empobrecidos. O Brasil se faz 
presente nesse contexto mundial da aplicação da COP. A articulação dos países produtores ocorre nos 
diversos fóruns e eventos, em nível nacional e internacional. Alguns questionamentos são importantes. 
Qual vai ser a articulação dos países produtores nesses eventos? Haverá efetiva participação? O próximo 
evento internacional, o I Seminário Internacional de Países Produtores de Tabaco, acontecerá em 
fevereiro de 2007.

O Programa de Diversificação nasceu de uma consulta aos movimentos sociais, às universidades, às 
instituições de pesquisa, às Organizações Não Governamentais (ONGs) e às Prefeituras, entre outros, 
com vistas a formar uma rede de interesses, voltada para a diversificação das culturas, criando, assim, um 
espaço alternativo de troca de experiências para os agricultores e os fumicultores. 

Um dos objetivos do Programa de Diversificação é o de ampliar o nível dos diagnósticos e dos estudos, 
a fim de identificar as potencialidades, para superar os obstáculos. No momento, fomenta uma ação 
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articulada, em cinco territórios (Centro Serra, Vale do Rio Pardo, Sul do Rio Grande do Sul, Paraná 
e Santa Catarina) e conta com o envolvimento de diversos setores (Ministério do Desenvolvimento 
Agrário – MDA, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde – MS, Comissão Nacional para 
Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco – CONICQ, etc.).

 São diretrizes do Programa de Diversificação: o financiamento, o acesso à tecnologia, a agregação 
de valor à produção local, o apoio à comercialização e a produção sustentável. Essas questões mantêm 
interface não apenas com a qualidade de vida das famílias no campo, mas também com a saúde, a 
economia, o social e o meio ambiente. 

Quanto ao financiamento, há uma diversidade de fontes de apoio para os participantes do Programa 
de Diversificação, por via do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf ) 
florestal, jovens, agroindústrias, microcrédito, mulher). O acesso à tecnologia e a agregação de valores à 
produção local mantêm vieses com a capacitação. 

Com relação à comercialização, será destinado ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) o 
montante de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para apoiar as instituições partícipes do Programa 
de Diversificação. Porém, ainda não foi definido se o repasse se daria por meio das cooperativas, em 
parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou das organizações que atuam diretamente 
com os agricultores. Essa proposta sinaliza um trabalho de assistência técnica e de extensão rural, 
destinado aos trabalhadores, com vistas ao acompanhamento das questões produtivas, voltadas para a 
diversificação. Isso propiciará mudanças na produção, na comercialização, na avaliação e na geração de 
renda. Inicialmente, participarão do programa 45 instituições, que, após a seleção e análise dos projetos, 
serão encaminhadas para contratação. 

O processo de diversificação produtiva deve contribuir para uma alternativa de produção, de 
comercialização e de organização da agricultura familiar dos fumicultores. Esse Programa de 
Diversificação e o apoio às organizações faz-se necessário porque, além de conscientizar a respeito 
da problemática do fumo, traz à tona as consequências da produção para a saúde do trabalhador. 
Vinculadas a essa questão, estão as altas taxas de suicídio (diretamente associado aos organoflorados e 
aos carbamatos) e de câncer. No sul do país, outro problema é o câncer de próstata (associado ao uso dos 
pesticidas na produção). Para finalizar, deve ser destacada a importância da formação de rede, visando à 
troca de informações e à implementação dos projetos no cotidiano. 
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A Integração do Controle do Tabagismo no Brasil

Paula Johns

A Aliança de Controle do Tabagismo (ACT) reúne várias organizações não governamentais (ONGs), 
como sociedade médica, organização de agricultores e organização de mulheres, entre outras. A ACT 
surgiu para articular as iniciativas na área de combate ao tabaco, visto que no Brasil não existia uma 
organização dedicada exclusivamente a esse fim. Como o tabagismo é um tema intersetorial, que possui 
ligação com várias áreas, como a Saúde, o Meio Ambiente e os Direitos Humanos, a criação dessa 
rede tem como proposta reunir entidades com peso político para atuar em prol do fortalecimento do 
controle social, a fim de promover mudanças nas políticas públicas. Esse trabalho de articulação em 
rede está focado no contexto e não no autocuidado. 

O controle do tabagismo no Brasil ocorreu, primeiramente, em nível federal, por via de lideranças 
governamentais. A mobilização da sociedade se deu posteriormente. Por quê nos mobilizamos? Por quê 
o Governo federal quer se envolver com as ONGs se já logrou a implementação da legislação e o Programa 
do Tabagismo é considerado um sucesso? Primeiro, para manter as conquistas alcançadas e buscar o apoio 
da sociedade, sem o qual as políticas públicas são mais vulneráveis. Além disso, é preciso implementar 
novas leis (ex.: preço) e manter o ambiente livre do fumo. Entre os exemplos bem-sucedidos de combate 
ao fumo, Brasília merece destaque. 

A indústria do fumo trabalha de forma estratégica, aliada a instituições e organizações como a 
Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), o Sindicato da Indústria do Fumo (Sindifumo), a 
Philip Morris, a Souza Cruz, etc. Essas empresas, ainda que sejam concorrentes, formam parcerias para 
implementar medidas de combate à redução do consumo ou da comercialização dos cigarros. É esse 
tipo de estratégia que se deve adotar em relação à aprovação das leis e na cobrança de impostos no Brasil, 
em especial na taxação dos cigarros. 

Um exemplo bem-sucedido desta parceria entre o governo e a sociedade civil é o processo de 
ratificação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT).

A CQCT foi o primeiro Tratado Internacional de saúde pública que ficou estagnado à espera da 
ratificação. A expectativa era de que o Brasil fosse um dos primeiros países a ratificar o tratado, dada 
a liderança mundial que teve no decorrer das negociações. No entanto, no momento da ratificação, o 
projeto ficou preso no Senado, devido ao lobby dos produtores de fumo, liderados pela Associação dos 
Fumicultores do Brasil (Afubra). 

O argumento usado para não ratificar o tratado foi a suposta perda de 2,4 milhões de empregos, 
o que provocaria o êxodo rural. Além disso, há um mito de que plantar fumo é lucrativo. De certo 
modo, a afirmação é correta, pois os agricultores dispõem de toda a infra-estrutura necessária desde a 
plantação, contam com assessoria técnica e existe a garantia da comercialização da produção. Em face 
dos subsídios oferecidos pela indústria do tabaco, os agricultores são cooptados a produzir o fumo em 
detrimento de outras culturas. 

No decorrer do processo de ratificação do Tratado, a Aliança de Controle do Tabagismo promoveu 
uma mobilização no Distrito Federal, no âmbito da Secretaria de Saúde, realizando caminhadas e 
colhendo assinaturas para o abaixo-assinado, que totalizaram 170 mil. A ratificação se deu após um 
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ano e meio de luta. Deve ser destacada a cooperação do governo e da sociedade civil na ratificação da 
Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT).

A questão da responsabilidade social está atrelada ao comportamento das indústrias do tabaco. 
Ocorre que há décadas a indústria do fumo tem conhecimento dos malefícios do cigarro, porém usa o 
marketing de que, se o produto fosse prejudicial, seria retirado do mercado. Então, a responsabilidade 
social empresária mudou o foco, passando a centrar-se nas ações realizadas e não no produto 
comercializado. Houve uma quebra do padrão tradicional de compra e venda e existe uma nova face da 
indústria do tabaco.

Dessa forma, as empresas passam a ser reconhecidas como cidadãs, engajadas culturalmente e 
ecologicamente corretas. Assumem a postura de que o consumo do produto envolve riscos, mas que a 
escolha de fumar é do adulto consciente. A Souza Cruz, por exemplo, além de investir, desde 2000, em 
programas ditos sociais, de acordo com os seus interesses coorporativos, apóia programas de prevenção 
do uso do fumo por crianças e adolescentes. 

Essa nova estratégia de marketing utilizada pelas empresas promove o consumo do produto com outra 
conotação. A Souza Cruz, por exemplo, reconhece que fabrica um produto cujo consumo envolve riscos 
e, por isso, deve haver moderação. Porém, as empresas sempre encontram uma brecha na legislação para 
fazer a propaganda do cigarro, seja pela identidade visual ou pela distribuição de brindes, como o Lucky 
Strike, que oferece bônus na compra para trocar por I-pod. Essas são situações que a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) não tem como autuar. 

No que tange à responsabilidade social e empresarial, algumas iniciativas podem ser citadas, como 
os eventos chamados de Portal Universitário (Diálogos Universitários) que estão sendo realizados em 
algumas capitais do país. As empresas promovem, em parceria com as universidades, palestras com 
pessoas de renome, como Bernardinho (do vôlei), Paulo Henrique Amorim, Arnaldo Jabor, etc., mas 
o assunto em discussão nem sempre é o cigarro, visto que fumar é uma escolha e as pessoas são adultas 
para discernir o certo do errado. 

As empresas buscam parcerias para se legitimarem, como com o Instituo Ethos, por exemplo. O 
Instituto Ethos é uma entidade sem fins lucrativos e não governamental, que reúne empresas como 
associadas e tem como missão mobilizar e sensibilizar o setor empresarial para que adote práticas e 
políticas socialmente responsáveis. Segundo o presidente desse instituto, se a empresa tem aval para 
operar, seja do governo ou da sociedade, eles nada podem fazer. 

Alguns exemplos demonstram a necessidade de mobilização da sociedade. No momento, tramita no 
Supremo Tribunal Federal (STF) uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), promovida pela 
Confederação Nacional das Indústrias (CNI), alegando que a atual restrição à publicidade no Brasil é 
inconstitucional. As empresas podem, dependendo do resultado dessa ação, ter liberada, no futuro, a 
publicidade dos cigarros. 

Em outros países, como a Lituânia, a publicidade se vale da imagem de mulheres espancadas que 
afirmam preferir apanhar a ficar sem fumar. O contexto da publicidade e do marketing usado para 
vender o produto no mercado, seja no Brasil ou no mundo, não pode ser esquecido. 

As iniciativas a respeito da publicidade do cigarro, voltadas para o público jovem, giram em torno de três 
temas: (a) o marketing responsável; (b) apenas os adultos devem fumar; (c) redução do acesso aos cigarros. 
O marketing realizado não é para os jovens, mas para adultos “informados”, reforçando a tese do livre arbítrio 
entre fumar ou não fumar. Assim, as campanhas publicitárias atuam como excelente forma de relações 
públicas e fazem uma média com a mídia e com os políticos. Isso, além de deixar os críticos desorientados, 
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abre uma porta de diálogo com o governo. Porém, os resultados indicam que os programas patrocinados 
pela indústria do tabaco não funcionam, ao contrário, pois aumentou o número de jovens fumantes. 

As empresas estão criando uma rede com os varejistas em todo o Brasil. Segundo o presidente da 
Souza Cruz, existem cerca de 400 mil pontos de venda no mercado.

Resumindo, o cigarro é o único produto de consumo que mata um em cada dois usuários regulares 
que continua sendo produzido e comercializado de forma irresponsável, sendo capitaneado por um 
negócio globalizado. Os lucros da comercialização do produto não ficam no Brasil, são divididos entre 
os acionistas das grandes empresas multinacionais. É possível mudar essa questão do uso do fumo sem 
demonizar o usuário. É preciso ressaltar que essa não é uma disputa entre fumantes ou não fumantes, 
tampouco é uma questão de liberdade. É, sim, uma questão de saúde pública, de direitos humanos, de 
ética e de desenvolvimento sustentável. Então, o ponto em discussão não é a proibição da venda dos 
cigarros, mas os limites que devem ser impostos na publicização do produto, bem como na indução ao 
consumo, com vistas à sociedade saudável. 

Importante ressaltar que, para mobilizar o jovem em torno do tabagismo, não bastam palestras. 
Como exemplo de iniciativas criativas, visando canalizar a indignação, pode ser citado o Projeto do Hip 
Hop na Linha de Frente Contra o Tabaco, com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS). O 
Projeto teve a parceria de um grupo de Hip Hop e essa ação resultou na produção de um CD, voltado 
para o público jovem. O CD contém cinco faixas, cujas letras foram compostas pelos jovens e arranjadas 
por MC’s. As letras e o ritmo traduzem os vários aspectos do tabagismo em linguagem espontânea, 
voltada para o público jovem e adepto da cultura Hip Hop. Esse projeto demonstra que, por meio da 
mobilização, é possível lograr os objetivos propostos.  
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Painel 1 - Pesquisa em Promoção da Saúde no brasil

Coordenadora: Antônia Ângulo Testa – departamento de Ciência e tecnologia em saúde 
(decit/sCtie/Ms)

Márcia Motta – diretora adjunta do departamento de Ciência e tecnologia em saúde (decit/
sCtie/Ms)

Regina Bodstein – Pesquisadora titular do departamento de Ciências sociais da escola 
nacional de saúde Pública (dCs/ensP/Fiocruz)

Eronildo Felisberto – Coordenação de acompanhamento e avaliação do departamento de 
atenção Básica da secretaria de atenção à saúde (daB/sas/Ms)

A Experiência do Departamento de Ciência e Tecnologia em Saúde 
no Fomento à Pesquisa em Promoção da Saúde

Márcia Motta 

A pesquisa em saúde no Brasil representa 30% da produção científica e tecnológica nacional e conta 
hoje com mais de 24 mil doutores nas áreas da Ciência da Saúde e Biológica. O esforço governamental 
para fomentar a pesquisa em saúde é significativo, porém insuficiente. O mapeamento da capacidade 
de Ciência & Tecnologia instalada no país aponta que a pesquisa está presente nas seguintes 
instâncias: (a) Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio de duas agências, o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep); 
(b) Ministério da Educação, por via da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), voltada para a informação e a qualificação dos recursos humanos; (c) Ministério da Saúde, por 
intermédio do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
Instituto Evandro Chagas (IEC) e Instituto Nacional do Câncer (Inca), entre outras; (d) nos estados, 
por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa (FAPs) e dos institutos de pesquisa. 

O Ministério da Saúde (MS) ocupa uma posição de destaque na estruturação da pesquisa em saúde 
no Brasil, com canais próprios de fomento, efetivos e tecnicamente capacitados, capazes de privilegiar 
os temas da Agenda Nacional de Prioridades e aproximar a pesquisa em saúde das necessidades da 
política de saúde. 

Alguns marcos devem ser ressaltados. O primeiro foi a I Conferência Nacional de Ciência e 
Tecnologia em Saúde, realizada em 1994, que apontou a necessidade da criação da Secretaria de Ciência 
e Tecnologia. Em 2000, foi criado o Departamento de Ciência e Tecnologia em Saúde (Decit) e, em 
2003, a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Essa ação propiciou ao departamento um novo status dentro 
do Ministério, introduzindo de fato a ciência e a tecnologia na agenda governamental. 

Em 2004, foi realizada a II Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, Inovação e Saúde, gerando 
dois documentos considerados bíblias. O primeiro, a Política Nacional de Tecnologia e Inovação em 
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Saúde, foi um documento construído de forma conjunta, visto que transitou na Conferência Municipal 
e Estadual, culminando na Conferência Nacional. Por último, a Agenda Nacional de Prioridades de 
Pesquisa em Saúde, também submetida a uma ampla participação, seja por meio de consulta pública ou 
pelas conferências, nos níveis municipal, estadual e nacional. 

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) tem como principais 
competências a formulação, implementação e avaliação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia 
em Saúde. Cabe à SCTIE viabilizar a cooperação técnica a estados, municípios e Distrito Federal, no 
âmbito da sua atuação, e articular a ação do MS, no âmbito de suas atribuições, com as organizações 
governamentais e não governamentais, com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico em 
saúde. É composta por três departamentos: (a) Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit), (b) 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos e, (c) Departamento de Economia 
da Saúde. Pode-se dizer que o ponto em comum desses departamentos é o investimento na inovação, 
na avaliação e no desenvolvimento da pesquisa. O Departamento de Ciência e Tecnologia possui três 
campos de atuação: o primeiro fomenta a pesquisa por meio de duas modalidades de investimento, o 
fomento nacional e o descentralizado. O segundo visa aprimorar a capacidade regulatória do Estado 
no que tange à avaliação das tecnologias em saúde. O terceiro diz respeito à comunicação em ciência 
e tecnologia de saúde. Neste campo, está sendo construído um sistema de informações, em fase de 
consolidação, visando à troca de informações e de comunicação em pesquisa de saúde. 

O departamento lançou mão de alguns instrumentos de gestão em ciência, tecnologia e inovação em 
saúde, como: (a) criação do Conselho de Ciência e Tecnologia e Inovação em Saúde no Ministério da 
Saúde; (b) termo de cooperação técnica firmado com o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), 
envolvendo as agências do CNPq e da Finep; (c) incremento na ordem de 372%, no período de 2003 a 
2004, nos recursos do Decit. Esses recursos aumentaram significativamente (de R$ 14 milhões em 2003 
para R$ 66 milhões em 2004). 

Quanto às modalidades de fomento adotadas pelo Decit, nos editais nacionais, vigora a tradicional 
concorrência pública, por meio da análise de projetos de pesquisa, com a participação das instituições 
de todo o país. Essa estratégia gera uma certa iniquidade no campo da ciência e da tecnologia, dada a 
concentração dos recursos no eixo Rio-São Paulo. Por esse motivo, foi lançada outra estratégia, designada 
de edital descentralizado, lançado por unidade da federação – o Programa Pesquisa para o SUS: 
gestão compartilhada em saúde (PPSUS). Essa modalidade envolve a concorrência entre instituições 
de pesquisa do próprio estado, sendo que a formação de parcerias não é restrita às instituições que 
tenham renome e tradição em pesquisa de saúde. Normalmente, a temática da pesquisa tem como mote 
a problemática do Estado. 

Por último, é importante citar uma exceção: a encomenda direta, que pode ser utilizada com 
características de urgência ou especificidade. Dessa forma, os projetos podem ser encomendados 
diretamente às instituições de renomada competência. 

Os dados em relação aos valores destinados à pesquisa pelo Decit, nos últimos três anos, no período 
de 2004 a 2006, demonstram que o volume de recursos cresceu, pois em 2004 foram lançados nove 
editais, 316 pesquisas foram apoiadas, distribuindo R$ 34,8 milhões. Em 2005, foram 42 editais, 868 
pesquisas, no montante de R$ 134,3 milhões. Em 2006, caiu o número de editais para 34, aumentando 
o número da pesquisa para 986, com recursos na ordem dos R$ 118 milhões. O número apontado em 
2006 é uma estimativa, visto que parte dos editais do PPSUS encontra-se em processo de julgamento. 

Os editais temáticos de 2006 enfatizaram as doenças negligenciadas e os determinantes sociais. As 
doenças negligenciadas, dada a sua importância, tornaram-se a principal linha de pesquisa. Segundo 
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a Comissão de Macroeconomia e Saúde, da Organização Mundial de Saúde, a distribuição geográfica 
das doenças negligenciadas pode ser caracterizada por três tipos de doença: (a) tipo 1, presente em 
países ricos e pobres, com populações vulneráveis em ambos, como o sarampo, a hepatite B, diabete e as 
relacionadas ao fumo; (b) tipo 2, presente em países ricos e pobres, mas com alta prevalência nos países 
pobres, como a AIDS e a tuberculose; (c) tipo 3, presente quase que exclusivamente nos países pobres, 
predominando a doença de chagas, a doença do sono, a oncocercose, a leishmaniose e a hanseníase. 

O estudo demonstra o desinteresse da indústria farmacêutica na produção de fármacos e vacinas para 
as doenças da pobreza (dengue, doença de chagas, hanseníase, leishmaniose, malária, tuberculose). Em 
2000, estavam sendo desenvolvidos nos Estados Unidos, pela indústria farmacêutica e de biotecnologia, 
194 novos medicamentos, no entanto uma única droga contra doenças parasitárias e nenhuma vacina 
contra doenças tropicais.

A pesquisa PPSUS é um programa desenvolvido com várias parcerias, sendo o Ministério da Saúde 
o coordenador nacional, com a responsabilidade de criar os instrumentos de gestão e informatizar o 
sistema, além de definir métodos e eleger as prioridades das ações. Entre os parceiros, destaque para: (a) 
o CNPq, que é o agente administrativo e financeiro do programa; (b) as FAPs, que têm a incumbência de 
lançar o edital, coordenar a seleção e contratar o pesquisador; (c) as Secretarias Estaduais e Municipais 
de Saúde, que devem definir as prioridades da agenda da pesquisa em saúde; (d) o pesquisador, que deve 
prestar contas, por meio dos relatórios técnico-financeiros e participar dos seminários de avaliação.

Para operacionalização do programa, são transferidos recursos financeiros, mediante convênio, 
do Ministério da Saúde ao CNPq, que, por sua vez, os repassa às FAPs,  fundações responsáveis pela 
execução do Programa em cada estado. Na sequência, as FAPs, em parceria com as respectivas SES, 
lançam editais para seleção de projetos de pesquisa em temas considerados relevantes para o sistema 
local de saúde. As SES assumem um papel fundamental no desenvolvimento do programa, devendo 
participar de todas as suas etapas operacionais, desde a definição das linhas prioritárias de pesquisa que 
comporão os editais até a organização dos seminários estaduais de acompanhamento e avaliação dos 
projetos. No período de 2002 a 2005, o PPSUS apoiou 567 pesquisas, distribuídas em vários estados 
da Federação. 

O PPSUS, no período de 2002 a 2003, havia 10 estados partícipes e 52 instituições vinculadas, 
totalizando 148 pesquisas, com recursos em torno de R$3,6 milhões. De 2004 a 2005, o número elevou-
se para 22 estados, beneficiando 100 instituições, no montante de R$ 21 milhões, distribuídos em 
472 pesquisas. Em 2006, o Ministério da Saúde praticamente dobrou o volume de recursos destinados 
ao Programa (R$ 41 milhões) e houve a participação de 25 estados, com a expectativa de apoiar 700 
pesquisas no campo da promoção, beneficiando 150 instituições. 

A Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde possui 24 subagendas, dentre as quais a 
Promoção da Saúde. No período de 2004 a 2006, foram lançados 27 editais com linhas específicas em 
Promoção da Saúde. No período de 2004 a 2005, foram financiados 45 projetos, envolvendo recursos 
na ordem de R$1.731.808,87. A subagenda de Promoção da Saúde possui quatro eixos: (a) magnitude, 
dinâmica e compreensão dos agravos e eventos, com nove linhas de pesquisa; (b) organização e 
avaliação de políticas, programas e serviços, com sete linhas de pesquisa; (c) avaliação, desenvolvimento 
e aplicação de tecnologias, com duas linhas de pesquisa; (d) informação e comunicação em saúde/
sistemas de informação, também com duas linhas de pesquisa. No decorrer do evento, a subagenda de 
Promoção da Saúde será distribuída, com o devido detalhamento das linhas de pesquisa. 

Em Sistemas e Políticas de Saúde, foram contemplados os modelos de atenção e avaliação dos sistemas 
e ações de saúde, abordando: (a) qualidade e humanização, resolutividade, acesso, ações de promoção, 
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prevenção, recuperação e reabilitação; (b) populações em condições diferenciadas, com ênfase nos 
aspectos geográficos, culturais, étnicos e de gênero; (c) avaliação da articulação dos modelos de atenção 
orientados pela epidemiologia e Promoção da Saúde – Vigilância da Saúde, ações programáticas, oferta 
organizada e estratégia de Saúde da Família. O edital de Saúde Bucal foi voltado para o desenvolvimento 
de estratégias para a Promoção da Saúde bucal, incluindo ações interdisciplinares com base nas diretrizes 
da Política Nacional de Saúde Bucal. O de Violência, Acidentes e Traumas foi centrado na magnitude, 
dinâmica e compreensão da violência, acidentes e traumas, com a realização de estudos qualitativos 
e quantitativos das formas de comunicação e educação em saúde, com vistas a prevenir a violência, 
acidentes e traumas. O de Alimentação e Nutrição voltou-se para o desenvolvimento e validação de 
metodologias: métodos de informação, comunicação e educação.

O PPSUS de Alagoas está focado na qualificação da atenção à saúde – Qualisus, comunicação e 
educação. O PPSUS de Santa Catarina aborda a intersetorialidade e a Promoção da Saúde, subdividindo-
se em quatro linhas temáticas: (a) magnitude e dinâmica dos agravos e eventos; (b) organização e 
avaliação de programas, políticas e serviços; (c) avaliação, desenvolvimento e aplicação de tecnologia; 
(d) desenvolvimento de modelos, metodologias e sistema de informação da saúde. O PPSUS da Paraíba 
possui três eixos: (a) saúde bucal; (b) controle de doenças infecciosas e não infecciosas; (c) saúde 
indígena. O PPSUS de Sergipe está focado em saúde, ambiente, trabalho e biossegurança, avaliação 
das políticas regulatórias do estado e implicações do controle social. No Distrito Federal, as duas linhas 
temáticas estão focadas em: (a) sistemas, políticas e produção de bens, insumos e serviços de saúde: 
tecnologias educacionais em saúde; (b) saúde, ambiente, trabalho e segurança ocupacional: meio 
ambiente e vigilância à saúde. O PPSUS de Minas Gerais centra-se na atenção integral à saúde, na 
educação permanente e na mobilização social para a saúde, no âmbito das metodologias educacionais e 
técnicas do sistema de saúde. O PPSUS Piauí focou as linhas temáticas nos fatores de risco, na ótica da 
Promoção da Saúde, considerando: (a) magnitude, dinâmica e compreensão dos agravos e eventos, (b) 
organização e avaliação de políticas, programas e serviços; (c) avaliação e aplicação de tecnologias nos 
sistemas de informação. Por último, na Região Norte, o Pará e o Amazonas possuem uma única linha 
temática, sendo o primeiro centrado na habitação e no meio ambiente e o segundo nos grupos sociais 
em situação de vulnerabilidade. 

Em relação à Saúde Mental, o edital de 2005 priorizou a relação entre os fatores de risco e de proteção, 
vulnerabilidade e prognóstico em segmentos específicos da população. A Assistência Farmacêutica 
foi contemplada com uma linha temática no âmbito da organização, gestão e prática da assistência 
farmacêutica. No edital designado BR 163, que versa a respeito dos problemas acarretados com a 
pavimentação da BR, foram delimitados os temas saúde e ambiente, saneamento ambiental e saúde 
ambiental. No que tange à saúde dos povos indígenas, foram contempladas a magnitude e dinâmica 
dos problemas e agravos à saúde, os impactos ambientais sobre as condições sociossanitárias dos povos 
indígenas e o controle social. 

No edital de 2006, quanto aos determinantes sociais, foram priorizadas as desigualdades sociais, 
regionais, étnico-culturais e acesso aos serviços de saúde. A Comissão Nacional sobre Determinantes 
Sociais (CNDSS), envolvida nesse processo, teve a responsabilidade não só de definir as linhas de pesquisa 
a serem contempladas no edital, mas também participou do julgamento, sendo partícipe do processo. 

A saúde dos portadores de deficiência foi contemplada no edital por meio da construção de 
indicadores de vulnerabilidade à saúde, utilizando como referência a Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. O edital voltado para a população negra priorizou os territórios 
promotores de saúde, contemplando os estudos a respeito do saber tradicional e da autopercepção bem 
como da segurança alimentar e nutricional. O edital também contemplou a epidemiologia, o controle 
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das doenças e agravos, a avaliação das políticas, programas e ações e a mobilização, participação e 
controle social. Na saúde da população masculina, foram contemplados os estudos sobre a atenção a 
este segmento, abrangendo a promoção, a prevenção e a adesão. Na linha temática da saúde do idoso, 
foram focados os estudos sobre a funcionalidade e fragilidade na atenção à saúde da pessoa idosa que 
compreendem estratégias de detecção precoce e prevenção dos agravos. 

Nas doenças negligenciadas, as linhas temáticas deram destaque para a dengue e suas variantes, 
como: os vetores da doença, a vigilância, o controle epidemiológico e o controle do vetor extra-
Amazônia. Outras doenças, como a hanseníase e a leishmaniose, também se fizeram presentes. Na 
contaminação ambiental, o edital concentrou a ação no estudo da avaliação de risco à saúde humana 
e na elaboração de protocolo de vigilância à saúde na população residente na macrorregião ambiental 
cinco – áreas de exploração de petróleo da Bacia de Campos (RJ). Na comunicação e informação em 
saúde, foram priorizados os estudos sobre a divulgação científica em saúde e seu impacto na construção 
de conhecimento e práticas sociais, incluindo as formas de divulgação científica em saúde e as não 
convencionais. A genética clínica teve linhas temáticas abrangendo a deficiência mental, as anomalias 
congênitas e o câncer familiar.

A maioria dos projetos de Promoção da Saúde trabalhou com dados secundários. Tampouco tiveram 
grandes somas investidas, sendo considerados de pequeno vulto de investimentos. O financiamento 
dos projetos por região ainda mantém as iniquidades. Quanto à proporção de recursos financeiros 
investidos por grupo de região, atualmente o Norte, Nordeste e Centro-oeste abocanham juntos 59,7% 
dos projetos financiados, enquanto que o Sudeste concentra 36,6%. Para surpresa, o Sul encontra-se 
com pequeno percentual de recursos (3,6%).  

De um modo geral, as instituições executoras de pesquisa no Brasil são as instituições de ensino 
superior, responsáveis pela execução de 90% das pesquisas. A participação do PPSUS no âmbito da 
pesquisa em saúde é de 30%. A abrangência da pesquisa está centrada no âmbito local e municipal. 

O papel do Decit é fomentar os projetos que tenham maior abrangência e que respondam a demandas 
dos serviços e sistema de saúde. É preciso salientar que o departamento não é uma agência de fomento 
tal qual o CNPq ou a Finep. Seu papel é intermediar a pesquisa e a resolução dos problemas de saúde da 
população, além de aproximar a pesquisa da política do Sistema Único de Saúde. 

A Perspectiva da Academia e os Desafios para a Definição de 
Prioridade da Pesquisa em Promoção da Saúde

Regina Bodstein 

O campo da Promoção da Saúde, no âmbito da pesquisa, está tendo visibilidade e prova disso é esta 
discussão que está sendo realizada neste evento. A Promoção da Saúde aparece atualmente no campo 
internacional como uma terceira revolução na área da saúde pública. A primeira revolução se deu no 
campo do controle das doenças infecciosas. A segunda ocorreu, na metade do século XX, no controle 
das doenças crônicas e degenerativas e, por último, a Promoção da Saúde desponta, no cenário 
internacional, na perspectiva de construção de uma nova agenda. 
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Nessa nova agenda, a saúde é compreendida como um bem público, de recurso universal e vital para 
os indivíduos e a comunidade. A saúde é vista em uma perspectiva ampliada (ecológica, ambiental e 
social), reconhecendo-se a multiplicidade de seus determinantes. A saúde é percebida como qualidade 
de vida, dependente de fatores individuais, sociais, ambientais e políticos. 

A Promoção da Saúde propõe uma abordagem que ultrapasse essa dicotomia entre os fatores 
individuais e sociais, entre o ambiente físico e o social, além de propor políticas de desenvolvimento 
que visem à qualidade de vida e do trabalho. A visão da saúde aparece atrelada à capacidade de agir e de 
fazer escolhas. 

No debate internacional, a Promoção da Saúde aponta a necessidade, e a urgência, de enfrentar as 
disparidades e as desigualdades inaceitáveis entre os países em termos de saúde e qualidade de vida. 
Propõe uma cooperação dos países para enfrentar os novos desafios da saúde pública do século XXI: 
as epidemias globais (como a Aids), as questões ambientais, as doenças negligenciadas, o acesso aos 
medicamentos e aos serviços de saúde. 

No debate internacional, é uma perspectiva que está na base do diálogo e do compromisso entre 
países – setor público, setor privado/empresarial e sociedade civil – onde a saúde é vista como um 
bem e um recurso público fundamental, um direito humano, definindo critérios para as boas práticas 
governamentais e empresariais. 

Embora não se constitua como uma disciplina e seja definida como um campo multidisciplinar, a 
Promoção da Saúde vem reivindicando sua legitimação como um domínio de pesquisa. E, como um 
campo de pesquisa, necessita identificar objetos e temáticas de interesse. Por outro lado, a Promoção da 
Saúde trata de produzir conhecimentos e evidências sobre os Determinantes Sociais da Saúde (DSS), 
por meio das abordagens epidemiológicas. 

Nesse contexto, a maioria das investigações em Promoção da Saúde gira em torno de intervenções 
e práticas voltadas para promover saúde, o que leva à indagação: O que exatamente constitui e como 
reconhecer programas e ações de Promoção da Saúde?  

Um dos desafios da pesquisa no país, no que tange ao conhecimento prático, é o de evidenciar os 
resultados dessa prática.  

As ações da Promoção da Saúde estão voltadas para os determinantes da saúde e da qualidade de 
vida, por meio de múltiplas dimensões: social, ambiental, cultural e econômica. Uma das propostas da 
Promoção da Saúde é a de estabelecer o diálogo interdisciplinar e ações intersetoriais para enfrentar a 
pobreza e as desigualdades sociais. A Promoção da Saúde revitaliza a discussão do modelo de saúde, até 
então, restrito à questão biológica. Junto com práticas e ações intersetoriais, propõe a reorientação dos 
serviços e a redefinição do modelo assistencial.

A Promoção da Saúde aparece associada ao incentivo a um conjunto de práticas baseadas nos 
princípios da participação, da equidade e do empowerment, que visam discutir e promover saúde nos 
mais diversos locais: cidades, bairros, vizinhanças, hospitais, serviços de saúde, escolas, ambientes de 
trabalho, o que implica mobilização e participação social, a fim de lograr políticas públicas saudáveis.

A Promoção da Saúde deve ter o empoderamento e a educação para a saúde como estratégias centrais. 
Por outro lado, a Promoção da Saúde tem o desafio de demonstrar a efetividade de suas propostas e a 
capacidade não só de inspirar políticas e programas, mas de mostrar resultados e mudanças alcançadas. 
Daí a importância da investigação e da pesquisa avaliativa. 
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A avaliação no campo da Promoção da Saúde tem um papel crucial para: (a) produzir conhecimento 
a partir de um conjunto complexo de estratégias e ações; (b) promover o diálogo e o aprendizado 
por meio de uma reflexão sistemática; (c) estimular o debate conceitual e metodológico, mediante 
a disseminação e divulgação de experiências; (d) melhorar o desempenho de programas e ações, 
introduzindo a preocupação com a efetividade das propostas e a busca de evidências; (e) orientar o 
processo decisório. 

Um dos desafios da pesquisa em Promoção da Saúde é o de criar evidências, a partir da problematização 
das atividades, ações e serviços. No Brasil, há um interesse particular no sentido de que haja a aproximação 
da pesquisa em Promoção da Saúde com o SUS, articulando a academia e os serviços. 

As estratégias de Promoção da Saúde estão presentes nos inúmeros programas sociais e de combate à 
pobreza do Governo Federal, em diversas iniciativas do SUS e na concepção e no desenho do Programa 
Saúde da Família (PSF). O PSF foi desenhado na vertente da Promoção da Saúde, com o objetivo de 
reorientar o modelo de atenção. Esse é um viés de pesquisa a ser recuperado no âmbito do PSF.

A ENSP iniciou, desde 2000, um conjunto de atividades, através da proposta de Universidade Aberta, 
voltada para as comunidades em torno do seu campus. O projeto visa incentivar a reflexão e a produção 
de conhecimento sobre essas práticas inovadoras em saúde e ações intersetoriais, aperfeiçoando 
estratégias e criando metodologias que provoquem a redução de desigualdades em saúde. 

Esse projeto se deu por meio do convênio firmado com a Associação Canadense de Saúde Pública 
(CPHA), em parceria com a Ensp. A duração do projeto foi de três anos. O convênio propiciou a 
disseminação dos princípios da Promoção da Saúde, tendo impacto significativo na Ensp. No decorrer 
da parceria, foi criada a disciplina Promoção da Saúde e, posteriormente, o curso de especialização.

O objetivo do convênio era promover a articulação entre o saber técnico e o popular, mobilizando 
recursos institucionais e comunitários, públicos e privados, com o intuito de enfrentar os problemas 
de saúde e seus determinantes. No momento, encontra-se em curso um novo projeto de cooperação 
técnica com o Canadá, agora em uma perspectiva nacional. O projeto tem o propósito de ampliar e 
consolidar os núcleos regionais e criar centros colaboradores em Promoção da Saúde nas cidades de 
Sobral, Recife, Goiás, Campinas e Curitiba. 

Essa proposta de cooperação técnica com o Canadá visa: (a) criar um marco conceitual para apoiar as 
intervenções de Promoção da Saúde e ação intersetorial; (b) incentivar a capacitação em pesquisa e formação em 
Promoção da Saúde; (c) criar e executar estratégias de disseminação de experiências em Promoção da Saúde. 

A disseminação de experiências em Promoção da Saúde é crucial para dar visibilidade e permitir o 
acesso às informações e aos conhecimentos produzidos na área. 
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Pesquisa em Promoção da Saúde: Articulação entre Academia, Ser-
viços de Saúde e Comunidade para a Promoção da Saúde

Eronildo Felisberto

O tema que será abordado na ótica da Promoção da Saúde está correlacionado com o trabalho realizado 
à frente da Coordenação de Acompanhamento e Avaliação do Departamento de Atenção Básica 
(DAB/SAS/MS). O objetivo da apresentação é refletir sobre a definição das prioridades da pesquisa em 
Promoção da Saúde, tendo em vista o fomento da pesquisa e a possibilidade de utilização e apropriação 
de seus resultados pelos serviços de saúde e comunidade. Nesse sentido, o Saúde da Família constitui-
se em uma estratégia para a organização e o fortalecimento da Atenção Básica (AB) à saúde no SUS. 
Tal estratégia procura o fortalecimento da atenção por meio da ampliação do acesso e da qualificação e 
reorientação das práticas de saúde embasadas na Promoção da Saúde.

A Atenção Básica tem na Promoção da Saúde o eixo de intervenção que perpassa todos os níveis de 
atenção à população no território adscrito: (a) a prevenção e controle de doenças; (b) o cuidado; (c) o 
tratamento; (d) a reabilitação; (e) a atenção às pessoas fora de possibilidade de cura. 

As características das práticas desenvolvidas na AB exigem: (a) o desenvolvimento de novas tecnologias 
de intervenção e ações interdisciplinares para atenção a problemas complexos, como violência, drogas 
e desnutrição; (b) a integralidade da atenção por meio de ações intersetoriais (escolas, creches, asilos, 
igrejas, associações, etc.); (c) humanização e vínculo com redes sociais de apoio. 

Nesse contexto, surgem algumas perguntas, como: As novas tecnologias são efetivas? São pertinentes? Em 
que medida estão implantadas? Com que qualidade estão sendo desenvolvidas? Há estrutura necessária para 
a sua implementação? Onde estão sendo desenvolvidas as práticas resolutivas? Em que contexto e quais são as 
evidências? Essas perguntas são pertinentes tanto na avaliação normativa quanto na pesquisa avaliativa.

Institucionalizar a avaliação no âmbito da Atenção Básica no SUS é uma forma de contribuir para a 
institucionalização da avaliação da Promoção da Saúde. Para tal, faz-se necessário entender a avaliação, 
do mesmo modo que a intervenção, no âmbito da Promoção da Saúde. Nesse sentido, a avaliação não 
pode ser estanque e pontual, visto que objetiva o aprimoramento da prática. Por outro lado, a intervenção 
não pode ser dissociada da prática, já que trabalha com os resultados. A avaliação é simultaneamente 
um dispositivo que garante a produção de uma intervenção cientificamente válida e uma atividade que 
permite às pessoas elaborarem um julgamento sobre uma intervenção para tomada de decisão. Essa 
ação, além de possibilitar o conhecimento, permite a mudança de curso da intervenção, de forma a 
aprimorar o programa. É preciso, portanto, institucionalizar a política de avaliação.

A institucionalização da avaliação da Atenção Básica está focada em quatro pontos. O primeiro foco 
é o municipal e tem como uma das estratégias mais importantes os estudos da linha de base, aplicados 
em municípios com população acima de 100 mil habitantes (231 municípios brasileiros), os quais, 
entre janeiro de 2005 e julho de 2006, passaram por um processo de avaliação no âmbito da Atenção 
Básica. Esse estudo foi contratado pelo Ministério da Saúde, mediante licitação internacional, sendo 
selecionadas instituições brasileiras de ensino e pesquisa.  O estudo teve várias etapas, envolvendo a 
contratação das instituições e a mobilização de pesquisadores e técnicos da área de saúde, no âmbito 
municipal e estadual, de forma a construir e aplicar as metodologias. Os resultados preliminares do 
estudo foram divulgados no vol. 11, nº 3, da revista Ciência & Saúde Coletiva, editada pela Abrasco e 
lançada durante o Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva.
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O Projeto de Expansão e Consolidação do Saúde da Família (Proesf ) tem o objetivo de destinar 
investimentos para expansão e qualificação do processo de trabalho e desempenho da Estratégia Saúde 
da Família. Trata-se de um acordo de empréstimo efetuado entre o Governo Federal e o Banco Mundial, 
que contemplou três componentes, entre eles o componente 1, que visa estimular a estruturação do 
Saúde da Família como porta de entrada do sistema e  viabilizar rede de serviços de suporte, englobando 
outros níveis de complexidade, para assegurar assistência integral aos usuários. Isso se deu mediante o 
recebimento de recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) pelos municípios, visando à ampliação 
da Estratégia Saúde da Família e à organização da Atenção Básica. Os recursos foram liberados no final 
de 2003 e, a partir daí, houve um processo de monitoramento do cumprimento das metas, por meio de 
uma parceria entre o Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais e Municipais. A prática de monitorar 
a intervenção, via Proesf, foi fundamental para o crescimento técnico das equipes. 

Nessa mesma linha, outro Projeto, chamado de Avaliação para a Melhoria da Qualidade (AMQ), 
teve o município como objeto principal de qualificação na área da saúde. Trata-se de uma metodologia 
de gestão interna ou autogestão dos processos de melhoria contínua da qualidade desenvolvida 
especificamente para a estratégia Saúde da Família (SF). Esse é um projeto específico, com a finalidade 
de qualificar o trabalho das equipes de Saúde da Família, possibilitando a autoavaliação da gestão 
municipal, no âmbito da promoção. O instrumento de avaliação, voltado para o gestor municipal e o 
profissional da Unidade de Saúde da Família, foi dividido em cinco estágios de qualidade: elementar, 
regular, bom, consolidado e avançado. 

No foco estadual, foi desenvolvido um projeto mais estruturado, do ponto de vista da gestão, designado 
Projeto de Fortalecimento das Secretarias Estaduais de Saúde em Monitoramento e Avaliação. Cerca de 
R$ 50 milhões de reais foram investidos nas 27 unidades da Federação. Esse processo de mobilização 
permitiu que as secretarias estaduais promovessem a capacitação dos profissionais, de forma integrada, 
no âmbito da Atenção Básica.  

O estabelecimento de pressupostos conceituais, diretrizes e critérios técnicos para o financiamento 
das Ações Estaduais de Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica permitiu o fortalecimento das 
secretarias estaduais de saúde do ponto de vista estrutural. 

Atualmente, são 21 instituições contratadas com os recursos das secretarias estaduais, formando 
os Centros Colaboradores em avaliação, no âmbito da Atenção Básica em Saúde. Essa estratégia visa 
resgatar o papel do gestor estadual como gestor do SUS, seja para desenvolver a capacidade de avaliação 
ou para assessorar os municípios. 

No âmbito federal, o foco foi a qualificação da equipe de gestores e dos coordenadores bem como do 
Departamento de Atenção Básica (DAB), a fim de promover a articulação intersetorial. 

O quarto foco está centrado nas Instituições de Ensino e Pesquisa. Nesse contexto, os Estudos de 
Linha de Base propiciam às instituições o acompanhamento e a apresentação das metodologias, visando 
o consenso de determinadas intervenções no decorrer da pesquisa. Objetivando a troca de experiências 
e a construção de metodologias qualitativas, foi criado um grupo de acompanhamento dos Estudos de 
Linha de Base, composto por profissionais com formação específica na área.

A Rede de Centros Colaboradores, cujo intuito é promover a cooperação mútua, é formada por 
21 instituições. Estão em andamento 84 pesquisas avaliativas no âmbito da Atenção Básica no Brasil. 
O acompanhamento desses estudos vai além do financeiro. Objetiva, outrossim, a aproximação do 
pesquisador e da instituição com o gestor e a execução da pesquisa. 
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Esse projeto pode ser monitorado na página da Coordenação de Acompanhamento e Avaliação no 
que tange à região, ao tema da pesquisa e ao valor financiado, entre outros. 

As pesquisas avaliativas em Atenção Básica deverão fortalecer a interação e a articulação entre 
Instituições de Ensino e Pesquisa, Gestão Estadual e Municipal, serviços de saúde e todos os demais 
setores públicos e privados, no sentido de contribuir para a compreensão das diversas dimensões da 
avaliação da Atenção Básica no Brasil, por meio de abordagens interdisciplinares e intersetoriais.

Foi criado o Grupo de Trabalho de Avaliação (GT Avaliação), oficializado no último Congresso 
Brasileiro de Saúde Coletiva. Essa ação trabalha com o conceito de comunidade de prática, envolvendo 
tanto a rede de centros colaboradores quanto as instituições de ensino e pesquisa. 

A comunidade de prática pode ser entendida como um grupo de pessoas que compartilham um 
interesse ou uma paixão por algo que fazem e passam a interagir regularmente para aprimorar o 
aprendizado, com o propósito de desenvolver a capacidade entre os membros (apreender como fazer 
isso melhor) de construir e de trocar conhecimentos. Os membros escolhem participar com base em 
uma expertise ou paixão por um tópico. O que os une é a paixão, o compromisso e a identificação com 
a expertise do grupo. A permanência no grupo depende do próprio interesse. 

Algumas ações estão sendo conduzidas pela Coordenação de Acompanhamento e Avaliação, 
tendo como eixo central o fortalecimento da SES, voltado para a institucionalização da Avaliação da 
Atenção Básica. Faz-se necessária a implementação de algumas ações, como: a articulação intersetorial, 
a capacitação em avaliação, a contratação dos Centros Colaboradores, a avaliação para a melhoria da 
qualidade das ESF, a dinamização do Pacto, o aperfeiçoamento do Sistema de Informação da Atenção 
Básica (Siab), os estudos de Linha de Base e o monitoramento do Componente 1, entre outras. 

Nesse processo, deve ser destacado o Projeto de Formação de Avaliadores, por meio da estratégia de 
educação à distância. Esse projeto é desenvolvido por uma instituição internacional, a Universidade 
de Montreal, em parceria com a ENSP/Fiocruz, o Instituto de Saúde Coletiva da Bahia e o Instituto 
Materno-Infantil de Pernambuco. Os cursos objetivam a formação dos profissionais que atuam com a 
avaliação no âmbito municipal e estadual. A formação prevê cursos intermediários para os concluintes 
do curso básico, estendendo-os para os pesquisadores e coordenadores das instituições de ensino e 
pesquisa. 

São resultados esperados na articulação entre a academia e os serviços: (a) o fortalecimento e 
oficialização da cooperação (os serviços não precisam saber fazer pesquisa avaliativa, mas precisam 
saber encomendá-la à academia); (b) o fortalecimento da identidade dos grupos de pesquisa na área de 
avaliação; (c) o desenvolvimento de avaliações participativas que aumentem a utilização da avaliação 
e o emponderamento dos envolvidos; (d) o fortalecimento de uma comunidade de práticas em 
monitoramento e avaliação com o apoio da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco). 

Os projetos, termos de referência, resultados preliminares, relatórios, links e publicações encontram-
se à disposição do público na página da coordenação: www.saúde.gov.br/caadab 
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Painel 2 - Medidas de Promoção da Saúde Relativas ao 
uso do Tabaco, Álcool e outras Drogas

Coordenador: Francisco Cordeiro (Coordenação de saúde Mental - Ms)

Ricardo Henrique Sampaio Meirelles – Coordenação de Prevenção e Vigilância (Conprev) – 
divisão de Controle do tabagismo – instituto nacional de Câncer (inca/Ms)

Fernanda G. Moreira – Coordenação do setor de ensino – Programa de orientação e 
atendimento a dependentes do departamento de Psiquiatria da escola Paulista de Medicina 
(Proad – ePM/ Unifesp)

Tarcísio Andrade – Professor da Faculdade de Medicina de danos – Universidade Federal da 
Bahia (UFBa)

O Controle do Tabagismo no Brasil

Ricardo Henrique Sampaio Meirelles

Inicialmente, é preciso ressaltar a importância desta discussão sobre a prevenção das drogas no país. 
A abordagem que será realizada refere-se ao controle do tabaco no Brasil, sob a ótica da Promoção em 
Saúde, e às medidas adotadas para controlar a epidemia de tabagismo no país. 

Em 1963, uma frase foi dita por Addison Yeaman, funcionário da empresa de tabaco nos Estados 
Unidos, Brown & Williamson: “Nicotina causa dependência. Portanto nosso negócio é vender nicotina, 
uma droga que causa dependência e é efetiva no alívio do estresse”1. 

Essa frase resume o trabalho a ser realizado pelo controle do tabagismo no Brasil, ou seja, lidar 
com uma droga, reconhecida como tal, há 40 anos, pelas empresas que a produzem, sendo que, para a 
comunidade científica, esta verdade – tabaco é droga – se consolida apenas nos anos 80. Certamente, 
até então entendia-se que as pessoas fumavam por desejo próprio ou não abandonavam o fumo por 
ausência de força de vontade. 

Esta visão mais recente, de que nicotina é droga, resultou em alteração nas ações e programas para o 
controle dessa doença.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) o tabagismo pode ser classificado como doença 
pediátrica, crônica, contagiosa (atinge fumantes passivos), transmissível através da propaganda e 
publicidade, um fator de risco para cerca de 50 doenças e a maior causa isolada evitável de mortes 
precoces em todo o mundo. Além disso, o tabagismo agrava a fome e a pobreza, concentra-se na 
população de baixa renda e baixo nível de escolaridade e mata cerca de 5 milhões de pessoas por ano no 
mundo, sendo 200 mil no Brasil.

1 Frase de addison Yeaman, funcionário da Brown & Williamson (informação verbal).
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O tabagismo passivo, ou seja, pessoas que não fumam, mas convivem com fumantes, apresenta os 
seguintes aspectos relevantes: aumenta, entre não fumantes expostos, o risco de IAM, câncer de pulmão 
e DPOC; crianças filhas de pais fumantes apresentam risco aumentado de infecções respiratórias e 
do ouvido médio, asma brônquica, síndrome de morte súbita infantil e doença cardiovascular na 
idade adulta; reduz a capacidade respiratória em não fumantes expostos por 20 anos, semelhante à de 
fumantes de 10 cigarros por dia; garçons não fumantes expostos apresentam chance duas vezes maior 
de câncer de pulmão; e é considerado risco ocupacional em ambientes de trabalho.

Dessa forma, faz-se necessário trabalhar intensamente para que os ambientes fiquem livres da fumaça 
do cigarro, principalmente o ambiente de trabalho, evitando-se o risco ocupacional e a exposição do 
trabalhador.

O tabagismo é considerado uma doença pediátrica porque 90% dos fumantes começam a fumar 
antes dos 19 anos. O tabagismo começa na infância e na adolescência, sendo raro um fumante começar 
a fumar a partir dos 20 anos de idade.  A idade média de iniciação é 15 anos. No mundo, 100 mil jovens, 
dos quais 80% vivem em países pobres, começam a fumar a cada dia. Esse é o público-alvo da indústria 
tabagista.

A grande diferença em trabalhar no controle do tabagismo, quando comparado com outras doenças, 
recai no fato de que o vetor não é micro-organismo, e sim uma indústria poderosa. 

É considerado fumante regular, pela OMS, aquele que é fumante atual e já fumou mais de 100 
cigarros na vida (em torno de cinco maços).

Em uma pesquisa realizada entre 2002 e 2003, referente à Vigilância de Tabagismo em Escolares do 
Brasil (Vigescola), com crianças de 7ª a 8ª série do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio, 
em 12 diferentes capitais (Curitiba, Porto Alegre, Vitória, São Luís, Campo Grande, Goiânia, Aracaju, 
Fortaleza, João Pessoa, Natal, Palmas e Boa Vista), verificou-se que a percentagem de escolares que já 
experimentaram fumar concentra-se no sexo masculino, com exceção dos municípios de Curitiba e 
Porto Alegre, em que a predominância é no sexo feminino.

Em relação à percentagem de fumantes de cigarros entre os escolares, segundo a localização geográfica, 
nas capitais brasileiras supracitadas, observou-se que a maior prevalência aponta para os municípios de 
Fortaleza (sexo masculino) e Porto Alegre (sexo feminino). Nessa mesma pesquisa, verificou-se que, nos 
municípios de Palmas e Porto Alegre, tem-se a maior prevalência de fumantes regulares.

Observa-se que, na Região Sul, as pessoas estão fumando mais. Coincidentemente, é onde estão 
localizadas as indústrias do tabaco, resultando em maiores índices de câncer de pulmão. Portanto, 
nesses locais devem se intensificar as ações para controlar o tabagismo.

São ações previstas na Política Nacional de Promoção à Saúde em relação à prevenção e controle 
do tabagismo: sistematizar ações educativas e mobilizar ações legislativas e econômicas; realizar ações 
educativas de sensibilização da população para a promoção de “comunidades livres de tabaco” – Dia 
Mundial sem Tabaco e Dia Nacional de Combate ao Fumo; fazer articulações com a mídia; mobilizar 
e incentivar ações contínuas por meio de canais comunitários (unidades de saúde, escolas e ambientes 
de trabalho); articular com o MEC e as secretarias estaduais e municipais de educação a Promoção da 
Saúde no ambiente escolar; e aumentar o acesso aos métodos eficazes para cessação do tabagismo.

Desde 1989, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) coordena o Programa Nacional de Controle do 
Tabagismo (PNCT), que tem como objetivos: reduzir a morbimortalidade causada pelo tabagismo, 
diminuindo a prevalência de fumantes, por via de três linhas de ação: prevenção da iniciação, cessação 
do tabagismo e proteção ao não fumante.
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A dimensão das ações do PNCT é baseada em ações educativas e em ações de cessação do tabagismo, 
com amparo de ações legislativas/políticas e econômicas. 

O PNCT desenvolve ações pontuais e contínuas. O programa iniciou com ações pontuais, como, por 
exemplo, comemoração do Dia Mundial de Combate ao Fumo e do Dia Mundial sem Tabaco, visando 
conscientizar a sociedade da necessidade de prevenção do tabagismo. Além disso, trabalha com eventos 
(como o acima citado) que atraem a atenção da imprensa e da mídia de forma geral, sensibilizando as 
pessoas para o tema. 

As ações contínuas estão voltadas para os ambientes de trabalho, unidades de saúde e escolas, que 
são os três canais escolhidos pelo PNCT. Esse trabalho objetiva tornar o ambiente livre da poluição 
tabagística ambiental e proteger o não fumante.  

A idéia não é apenas proibir, mas conscientizar o fumante a não fumar em ambientes fechados, 
pois estará prejudicando familiares e/ou colegas. A iniciativa do ambiente livre do cigarro visa, ainda, 
conscientizar as pessoas de que o fumante não deve ser visto como uma pessoa desagradável que precisa 
ser rechaçada, mas sob outra perspectiva, como um dependente que precisa de apoio e compreensão 
para que seja tratada a sua dependência nicotínica.  

Uma experiência interessante é a que o Inca tem em algumas escolas, a partir do Projeto Saber Saúde, 
com a inclusão do tema tabagismo no currículo fundamental, utilizando, inclusive, materiais de caráter 
lúdico, desenvolvidos por Ziraldo, com vistas à conscientização infantil. A idéia não é apenas dar 
palestras sobre tabagismo, mas incluir esse tema em qualquer aula desse período.

O Inca é um órgão federal, sediado no Rio de Janeiro, que trabalha com parcerias governamentais e 
ONGs, dentre outras. Atua de forma descentralizada e procura alcançar a intersetorialidade das ações, 
envolvendo outros ministérios do governo. 

Considerando o panorama mundial, o Brasil possui uma legislação avançada para o controle do 
tabagismo, merecendo destaque várias ações legislativas. 

A Lei nº 9.294/96 proíbe o uso de cigarros em recintos coletivos fechados, privados ou públicos, e 
permite o tabagismo somente nos fumódromos (áreas destinadas exclusivamente ao tabagismo). Essa 
lei não estava sendo devidamente respeitada. Ela foi regulamentada em 2001 e está sendo desenvolvido 
um grande trabalho com a vigilância sanitária (dos municípios e estados) para sua plena efetivação. A 
Lei foi elaborada para a proteção dos que não fumam e podem adoecer por ficarem expostos à fumaça 
do tabaco, e não para discriminar o fumante.

A Lei nº 9.782/99 define a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como responsável pela 
regulamentação, controle e fiscalização dos produtos derivados do tabaco. A Resolução da Anvisa nº 
46/01 estabelece os teores máximos permitidos: alcatrão 10 mg/cig; nicotina 1 mg/cig; monóxido de 
carbono 10 mg/cig. Esses são os níveis “razoavelmente aceitáveis”, apesar de não existir um nível seguro 
para o uso do tabaco.

As Resoluções da Anvisa nº 105/01 e nº 346/03 exigem: o cadastro das empresas de produtos 
derivados do tabaco e de seus produtos; a apresentação de relatórios sobre o produto (composição, 
vendas e produção); e o pagamento anual da taxa no valor de R$100.000,00 por marca de cigarro. (Esta 
resolução foi colocada sub judice pelas empresas). 

A Resolução da Anvisa nº 46/01 proíbe a utilização em embalagens ou material publicitário de termos 
enganosos, como baixos teores, suave e light. As indústrias, na tentativa de combater e compensar essa 
proibição, passaram a mudar a cor das embalagens do cigarro, para repassar a suposta visão de “cigarros 
mais saudáveis”.
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A Anvisa determina, ainda, a inserção de advertências nos maços de cigarros, acompanhadas de 
imagens e do número do telefone do “Disque Pare de Fumar”. A partir dessa veiculação, aumentou, 
consideravelmente, o número de pessoas que acessam o referido telefone buscando ajuda para deixar 
de fumar.

A Lei nº 10.167/00 estabelece que a publicidade relativa ao tabaco deve ficar restrita à parte interna 
dos locais de venda, através de pôsteres, painéis e cartazes. Assim, no Brasil, não se pode mais ter 
propaganda de cigarros em jornal, rádio ou televisão. Esta Lei representa mais uma estratégia do PNCT 
para redução do consumo de cigarros entre jovens.

A Lei nº 10.702/03 proíbe a propaganda do tabaco durante a transmissão de eventos esportivos 
internacionais (Fórmula 1 e outros do gênero) e, ainda, a venda de produtos fumígenos derivados do 
tabaco a menores de 18 anos. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente/1990, por sua vez, estabelece a proibição da venda de 
produtos que causem dependência a menores de idade.

A Resolução da Anvisa nº 304/02 proíbe a fabricação e a venda de alimentos na forma de cigarros.

Alguns estudos econométricos, relativos às ações econômicas referentes ao PNCT, concluíram que 
a cada 1% de aumento no preço o consumo cai 0,5%.

Ainda em relação às questões econômicas e às medidas relacionadas a preços e impostos para reduzir a 
demanda de tabaco, a Instrução Normativa de 2002 elevou a alíquota do IPI do fumo, acarretando 11% 
de aumento nos preços dos cigarros brasileiros. No entanto, o cigarro brasileiro ainda é considerado um 
dos mais baratos do mundo, havendo em nosso país os problemas do “cigarro a varejo” e do contrabando, 
que abaixa seu preço no mercado. 

A inclusão da cessação do tabagismo no PNCT justifica-se pela grande demanda de fumantes querendo 
parar de fumar e também pelos resultados mais precoces obtidos na redução da morbimortalidade por 
tabaco em relação apenas à prevenção do tabagismo.

Dentre as ações de promoção da cessação do tabagismo promovidas pelo PNCT, algumas podem 
ser destacadas: informações sobre cessação de fumar (campanhas, mídia); serviço gratuito de telefonia 
(Disque Pare de Fumar); maços de cigarros com imagens de advertência e com o número do Disque 
Pare de Fumar; consenso sobre métodos eficazes para cessação de fumar, realizado em agosto de 2000; 
capacitação para apoio à cessação de fumar: Programa Ajudando seu Paciente a Deixar de Fumar; e 
cessação de fumar na rede do Sistema Único de Saúde (SUS).

O I Encontro de Consenso sobre Tratamento e Abordagem de Fumantes (definição dos métodos mais 
eficazes para abandono da dependência do tabaco), em 2000, estabeleceu diretrizes para abordagem e 
tratamento do fumante, com participantes da sociedade, associações científicas, conselhos profissionais, 
profissionais de saúde e instituições de saúde. O grupo de estudo tomou por base estudos de metanálise 
sobre métodos de cessação de fumar.

Esse encontro chegou à conclusão de que os métodos para os quais existem evidências científicas 
sobre sua eficácia na cessação do tabagismo são a abordagem cognitivo-comportamental e o apoio 
medicamentoso.

A abordagem breve/mínima (PAAP) inclui perguntar, avaliar, aconselhar e preparar. A abordagem 
básica (PAAPA) inclui perguntar, avaliar, aconselhar, preparar e acompanhar. Tais abordagens, que 
duram de três a cinco minutos, devem ser utilizadas por qualquer profissional de saúde, durante as suas 
consultas, estimulando a mudança de comportamento. 
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A abordagem específica/intensiva individual e em grupo deve ser desenvolvida pelos profissionais de 
saúde devidamente capacitados para esse fim para os fumantes que desejam parar de fumar, em consultas 
ou reuniões de 90 minutos, através de quatro sessões semanais, duas quinzenais e uma mensal.

O apoio medicamentoso tem como objetivos minimizar os sintomas da síndrome de abstinência e 
facilitar a abordagem cognitivo-comportamental, devendo ser sempre utilizado junto com a abordagem 
cognitivo-comportamental.

O tratamento considerado mais eficaz é a Terapia de Reposição de Nicotina, através do adesivo 
transdérmico, da goma de mascar, do inalador em aerosol, do spray nasal, dos comprimidos sublinguais 
ou das pastilhas. No Brasil, há apenas o adesivo e a goma. Existem, também, os medicamentos não 
nicotínicos: Bupropiona, Nortriptilina, Clonidina e Vareniclina. No Brasil, no momento desta 
apresentação, tem-se apenas a Bupropiona.

As ações para a cessação do tabagismo na rede pública de saúde (SUS) se consolidaram através da 
Portaria 1.035/04 (MS), que: amplia o acesso do tratamento do tabagismo à atenção básica e média 
complexidade; define a abordagem e tratamento do tabagismo; determina que os materiais de apoio e 
medicamentos (adesivo de nicotina, goma de mascar de nicotina e bupropiona) sejam disponibilizados 
pelo MS; determina que a Portaria seja regulamentada pela SAS; revoga a Portaria 1.575/02, que 
limitava o acesso à alta complexidade.

A Portaria 442/04 (SAS/MS) aprova o Plano para Implantação da Abordagem e Tratamento 
do Tabagismo no SUS e também o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Dependência da 
Nicotina.

O Plano de Implantação foi dividido em: rede de atenção ao tabagista, capacitação, credenciamento, 
referência e contra-referência, medicamentos e materiais de apoio. Fazem parte do Protocolo Clínico 
e Diretrizes Terapêuticas: a consulta de avaliação clínica, a abordagem cognitivo-comportamental e o 
apoio medicamentoso.

É importante ressaltar a demanda nacional para cessação do tabagismo. Existem no Brasil cerca de 
25 milhões de fumantes (19%). Destes, cerca de 20 milhões querem deixar de fumar (80%) e, como 
sabemos que 3% conseguem deixar de fumar sem ajuda, teremos cerca de 19 milhões necessitando de 
tratamento (97%), o que demonstra a necessidade de incluir o tratamento do tabagismo na rede SUS.

No controle do tabagismo, os resultados alcançados são positivos, pois houve uma redução do consumo 
anual per capita de cigarros no Brasil, na população acima dos 15 anos, no período compreendido entre 
1980 e 2003. Houve também redução da prevalência de tabagismo no país, de 32% em 1989 para 19% 
em 2003. 

Para finalizar, a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco é um importante instrumento 
jurídico internacional que limitará a difusão mundial do tabaco e de seus derivados. Merece ênfase o 
fato de que muitas medidas por ela preconizadas já são adotadas no país.

A Convenção-Quadro tem dois grandes objetivos: proteger as gerações presentes e futuras das 
devastadoras consequências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas geradas pelo consumo e pela 
exposição à fumaça do tabaco e reduzir, de maneira contínua e substancial, a prevalência do consumo e 
a exposição à fumaça do tabaco.

São medidas previstas por essa Convenção: a proteção da população da exposição à poluição tabagística 
ambiental; a regulamentação da relação entre comércio e saúde pública; o aumento de impostos e preços; 
o banimento da propaganda e da promoção; a proibição dos descritores light, ultralight, baixos teores; 
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a regulamentação dos produtos do tabaco; o controle do mercado ilegal dos produtos; o aumento do 
acesso para tratamento da dependência de nicotina; a definição de responsabilidade; e o litígio.

É importante, ainda, lembrar que o Brasil liderou o processo de negociação, presidindo o órgão de 
negociação intergovernamental, sendo o segundo país a assinar a Convenção-Quadro, em junho de 
2003. 

A Convenção foi aprovada na Câmara dos Deputados em maio de 2004 e no Senado em 27/10/05, 
após violento lobby da indústria fumageira, e foi ratificada pelo Presidente da República em 03/11/05, 
sendo o Brasil o 100º país a ratificá-la. O controle de tabagismo, nessa perspectiva, passa a ser um 
programa do Estado Brasileiro, e não do Ministério da Saúde.

Considerando que o Brasil vive uma verdadeira epidemia de tabagismo e o fato de o governo brasileiro 
ter tomado à frente desta questão do controle de tabagismo, é importante mencionar que já existe uma 
comissão estudando como implementar as ações preconizadas pela Convenção-Quadro no país.

Redução de Danos e Promoção de Saúde

Fernanda G. Moreira

A Promoção da Saúde é o “processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade 
de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo” (CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL SOBRE PROMOÇÃO DA SAÚDE, 1986).

Na Inglaterra, em 1920, pode ser encontrada a origem do termo Promoção da Saúde, contudo a 
origem do paradigma está no Canadá (1974). A Carta de Otawa data de 1986, o que demonstra o longo 
tempo necessário para a instalação de um paradigma.

Existem diferenças entre o termo promoção e prevenção. A promoção tem como foco a saúde e, a 
prevenção, a doença; a intervenção na promoção é participativa e, na prevenção, é médica (sujeitos 
passivos de uma intervenção); o alvo da promoção é a população em geral no seu ambiente e, na 
prevenção, trabalha-se com os grupos de risco; a abordagem da promoção é focada na facilitação e 
na capacitação (sujeitos como autores do próprio processo), enquanto na prevenção essa abordagem é 
direcionadora e persuasiva.

Existem limitações da abordagem por “grupos de risco”, considerando que estes não são estanques. 
Um exemplo disso é a mutação de grupos de risco para a Aids e a contradição das mulheres casadas 
(supostamente monogâmicas) tornarem-se uma das principais vítimas da doença. 

Redução de Danos é uma política de saúde que se propõe a reduzir os prejuízos de natureza biológica, 
social e econômica do uso de drogas, pautada no respeito ao indivíduo e no seu direito de consumir drogas.

A proposta é melhorar os níveis de saúde dos indivíduos, diminuindo os riscos, e não necessariamente 
interferindo no seu livre arbítrio.

São pressupostos básicos da Redução de Danos (RD): ser uma alternativa de saúde pública para 
os modelos moral/criminal e de doença; reconhecer a abstinência como resultado ideal, aceitando, 
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contudo, alternativas que reduzam os danos; promover o acesso a serviços de baixa exigência como uma 
alternativa (é preciso ajudar pessoas que ainda não estão preparadas para abandonar plenamente o vício); 
desenvolver as ações de “baixo para cima”; e adotar o pragmatismo empático (MARLATT, 1999).

Existem alguns marcos que se referem ao início do movimento sobre RD, dentre eles a epidemia da 
Aids, em meados da década de 80, e a sua associação com o uso de drogas injetáveis na Holanda.

Os usuários de drogas injetáveis estavam preocupados com o “boom” da contaminação por Aids e 
Hepatite B e as drogarias estavam dificultando seu acesso a agulhas e seringas. A partir desse contexto, 
tais usuários exigiram das autoridades sanitárias a facilitação do acesso. Em contrapartida, as autoridades 
sanitárias exigiram o cuidado no descarte das seringas e agulhas em locais públicos (parques, praças, 
dentre outros) ou de fácil acesso para outras pessoas, inclusive crianças. Ficou acordado que as agulhas 
e seringas seriam disponibilizadas pelo Estado em troca de sua posterior devolução.

Esta idéia da troca, na qual as autoridades sanitárias resolveram investir, resultou na redução de 
mais de 80% da infecção por HIV-Aids nesse grupo para menos de 20%, proporcionando um impacto 
positivo a partir de uma proposição dos próprios usuários. Esse é um exemplo de como as ações podem 
se constituir de “baixo para cima”, com participação de todas as partes envolvidas na discussão.

Talvez o mundo ideal fosse um mundo livre de drogas, porém esse mundo nunca existiu. A utilização 
de substâncias psicoativas faz parte da história da humanidade. Nessa perspectiva, e no contexto 
existente, é necessária a opção pelo pragmatismo empático versus o idealismo utópico.

Existe um questionamento sobre se a RD é uma filosofia ou um conjunto de estratégias. 
Indubitavelmente, a RD é um conjunto de estratégias e também um novo paradigma que permeia todos 
os aspectos do trabalho no campo do uso e abuso de substâncias psicoativas.

É preciso incluir a prevenção primária e os programas universais, nos quais o foco deixa de ser a droga 
em si e passa a ser a qualidade de vida, promovendo a interface dos objetivos entre RD e Promoção 
de Saúde. São eles: evitar o envolvimento com o uso de drogas; evitar o envolvimento precoce; evitar 
que o uso se torne abuso; ajudar a abandonar a dependência; e orientar para o uso menos prejudicial 
possível.

É maior a chance de o sujeito que se envolve precocemente ter “um encontro desfavorável” com as 
drogas, o que gera uso abusivo e dependência. Alguns estudos demonstram que, se o indivíduo, antes 
dos 15 anos de idade, experimenta drogas, a chance de se tornar dependente chega a ultrapassar 50%, 
enquanto que, se essa experiência com substâncias psicoativas ocorre acima dos 25 anos, a tendência 
de o indivíduo ficar dependente da droga tende a zero. Isso não significa que há segurança. Não há 
imunidade para o uso de drogas, contudo a tendência aponta no sentido de que quanto mais precoce a 
experimentação, maior a chance de uso problemático.

A Escola Promotora de Saúde tem como foco o conceito de Promoção da Saúde no ambiente escolar 
e se estrutura através do tripé educação em saúde, ambiente saudável e atenção à saúde do aluno.

A educação em saúde compõe-se de transversalidade, multidisciplinariedade e  protagonismo, ou 
seja, tratar de substâncias psicoativas não apenas em disciplinas isoladas, como, por exemplo, ciências e 
biologia, mas em todas as disciplinas. É preciso inserir os temas referentes ao uso de drogas psicoativas 
(tabaco, cocaína, maconha, etc.) no currículo padrão da escola, através de projetos multidisciplinares, 
dos quais os alunos devem ser os protagonistas.

As avaliações em intervenções preventivas em escolas são unânimes quanto à baixa criatividade 
desses programas e, dentre as boas notícias, observa-se que o aprendizado ativo apresenta resultados até 
três vezes superiores aos das abordagens passivas. 
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O conceito de ambiente saudável na escola é abrangente e inclui condições físicas (como existência 
de pátio aberto, ventilação e iluminação adequada da sala e acesso para deficientes) assim como relações 
saudáveis entre os membros do corpo docente e destes com o corpo discente, etc.

A atenção à saúde do aluno não perpassa pela duplicação do sistema de saúde dentro das escolas (por 
exemplo, a construção de ambulatórios), pois os recursos são limitados. Contudo, quanto aos agravos/
doenças, é necessário estabelecer uma ponte entre a Secretaria de Saúde e a de Educação, a partir do 
encaminhamento do aluno e do funcionamento eficaz da referência e contra-referência da escola para 
o ambulatório e vice-versa. 

Cerca de 5% das crianças em idade escolar têm Transtorno de Déficit de Atenção (TDA), com ou 
sem hiperatividade. Cerca de 30% dos portadores do referido transtorno, acrescido de transtorno de 
conduta, se não tratados, evoluem para o abuso de substâncias psicoativas. 

Talvez uma das formas de prevenção efetiva do uso de drogas seja o devido acompanhamento das 
crianças com TDA. É importante salientar a importância do estabelecimento de uma “ponte mais 
privilegiada” entre as unidades escolares e as de saúde, visando a uma atuação mais ágil e simples. 

A Redução de Danos e a Promoção de Saúde se organizam a partir dos seguintes aspectos, segundo 
Moreira, Silveira e Andreoli (2006): objetivos amplos e escalonados; ações inclusivas; parcerias 
intersetoriais; incentivo ao protagonismo e autonomia dos indivíduos; e abordagem do indivíduo em 
toda a sua complexidade, independente do uso.

Outro aspecto que deve ser enfatizado na Escola Promotora de Saúde é a ruptura com o maniqueísmo 
(exemplo: incentivar protagonismo juvenil e a prática de esportes para todos, mesmo para o aluno que 
foi encontrado com maconha no banheiro). O bom vínculo com a escola gera proteção para o aluno no 
sentido de evitar o uso da droga. Por outro lado, a exclusão da criança da escola ou da prática esportiva 
aumenta os fatores de risco para o uso da droga e diminui os fatores ligados à proteção. Faz-se um (des)
serviço. Não se está falando de ausência de regra na escola, mas sim que nem toda intervenção deveria 
passar pela exclusão.

Finalizando, dois casos serão citados, ou seja, duas situações, referentes ao relato de coordenadores 
pedagógicos das escolas públicas da cidade de São Paulo:

Primeira situação:
É, eu tive a história que uma aluna, [...] Ela acabou se envolvendo com álcool, ia realmente alcoolizada para a escola. 
[...] Aí começava a rir, não tinha muito controle sobre suas ações [...] Naquela época ela estava na sexta ou sétima. E, aos 
poucos, os professores conversando com ela, o ano passado ela começou a fazer um trabalho com o grêmio, eu estimulei 
muito ela participar do grêmio [...] A gente percebeu que quando ela se envolveu com as atividades do grêmio, realmente 
diminuiu esse envolvimento com a bebida.” (IC 2) (MOREIRA; SILVEIRA; ANDREOLI, 2006).

Nesse caso, uma medida socioeducativa foi positiva, gerando o aumento do vínculo com a escola e 
com os educadores para competir com o uso abusivo do álcool.

Segunda situação:
(Dona B): Uma garota que estava conosco desde a pré-escola, no segundo ano do ciclo 2 (antes da 6ª série), começou a 
apresentar um comportamento de agressividade e de desrespeito ao professor. E o professor põe para fora, manda para 
o coordenador, e pede:   “Não, se não vier o pai e a mãe aqui eu não vou deixar entrar, porque quero conversar”. E até o 
dia que eu falei com ela: “Escuta, minha querida, pediu para o seu pai e sua mãe virem?”.  - “Ah, eu já pedi, meu pai vem 
hoje, Dona B, meu pai vem hoje”. No dia seguinte ela entrava: “Ah, não, mas ele vem amanhã [...]”.
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A coordenadora em visita domiciliar:

(Avó da aluna): Dona B, eu não sei se a senhora está sabendo, mas, na verdade, o pai dela está preso 
porque ele matou a mãe [...].

Após a visita domiciliar:

(Dona B): Conversei com os professores. Ela se sentiu mais próxima da gente e a gente dela. O 
comportamento dela não foi mais tão agressivo, ela nos procurava mais para conversar [...] (MOREIRA; 
SILVEIRA; ANDREOLI, 2006).

Na realidade, nesse depoimento, tem-se uma situação com a presença de muitos fatores relacionados 
ao risco para o abuso de substâncias, e uma abordagem socioeducativa aumentou os fatores relacionados 
à proteção.

Aliança de Redução de Danos 

Tarcísio Andrade

A exposição será dividida em duas partes: a primeira pretende apresentar a dimensão do serviço realizado 
pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a segunda versa sobre reflexões a partir dessa experiência, 
sob a perspectiva da Promoção em Saúde.

A sua referência básica, teórica e de militância refere-se à Redução de Danos (RD), coordenando um 
serviço de extensão da UFBA, denominado “Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcanti”, que lida 
com usuários de drogas, sobretudo em comunidades desfavorecidas da cidade de Salvador.

Esse trabalho é desenvolvido por uma equipe de 30 Agentes Redutores de Dano (ARD), que 
exercem funções semelhantes às dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) das Equipes de Saúde da 
Família (ESF). Os (ARD), quando comparados aos ACS, apresentam um diferencial relacionado ao 
seu recrutamento, que é mais informal. Não há concurso para o ARD, que, habitualmente, provém 
da própria comunidade, em razão de ações que já desenvolve ou de seu perfil, sendo posteriormente 
capacitado para exercer a função de redutor de dano.

Além da equipe de 30 ARD, esse serviço possui 10 supervisores, 10 estagiários e uma estrutura 
administrativa de apoio.

Os dados que serão apresentados foram gerados no trabalho de campo, ao longo do ano de 2005, e 
foram consolidados em um extenso banco.

Uma das finalidades em expô-los é demonstrar que, a partir de um serviço de rotina e atenção 
cotidiana, é possível gerar dados científicos e de conhecimento.

O mapa de campo compõe-se de dados gerais e pessoais, categorização do tipo de droga consumida e 
atividades desenvolvidas pela equipe de RD (orientações, distribuição de camisinhas e seringas, dentre 
outros).

Durante o ano de 2005, realizaram-se 50.516 atendimentos e 5,6 mil novas pessoas foram incluídas 
no serviço. O programa atua em vários locais da cidade de Salvador e possui cobertura relativamente 
extensa.
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São atendidas pessoas de ambos os gêneros, de todas as faixas etárias, usuários (as) de drogas ou 
parceiros (as) de usuários (as), além de um pequeno número de pessoas não usuárias e não parceiras, 
mas que vivem nas mesmas comunidades.

Quanto ao gênero, como na maioria dos estudos, verifica-se maior prevalência no sexo masculino 
(36.008 usuários, 71,3%), sendo 14.508 do sexo feminino (28.7%). Quanto à faixa etária, 1.333 têm 
de 10 a 15 anos de idade (2,6%); 13. 552, de 16 a 20 anos (26,8%); 12.621, de 21 a 25 anos (25%); 
14.274, de 26 a 35 anos (28,3%); 8.736, 36 ou mais anos (17,3%). Verifica-se o uso crescente de drogas 
na população cada vez mais jovem. 

Quanto ao tipo de droga utilizada, o perfil do usuário masculino/novo usuário (4.215 atendimentos) 
caracteriza-se pelo uso de maconha (45,6%), cocaína cheirada (26,5%), crack (14,8%), outras drogas 
(7,4%), anabolizantes (5,3%) e drogas injetáveis (0,3%). 

O masculino antigo usuário (20.861 atendimentos) caracteriza-se pelo uso de maconha (34,1%), 
cocaína cheirada (35,1%), anabolizantes (5,4%), crack (21,3%), outras drogas (3%) e drogas injetáveis 
(1%).

Do total de atendimentos realizados (50.516), grande parte da população (82,4%) é usuária de álcool 
(72,4% são do sexo masculino e 27,6% do feminino).

Atualmente, o uso de anabolizantes em Salvador é maior do que o uso de cocaína injetável. Para 
compreensão desse fenômeno, a Universidade Federal da Bahia está realizando um estudo em 74 
academias de ginástica da cidade.

Devem ser salientados os seguintes aspectos relevantes, sob a perspectiva dos casos de uso de drogas 
atendidos pela Aliança: 

Entre os 20.861 homens antigos usuários, 516 (2,5%) eram parceiros de usuárias;

Entre as 4.266 mulheres antigas usuárias, 2.138 (51%) eram parceiras de usuários;

Entre os 4.215 homens novos usuários, 142 (3,4%) eram parceiros de usuárias;

Entre as 1.386 mulheres novas usuárias, 587 (42,4%) eram parceiras de usuários.

Esses quatro pontos revelam a importância da atenção à saúde preventiva para o gênero feminino, 
uma vez que tanto os contatos novos como os antigos apresentam um alto percentual de parceiros 
usuários, o que ocorre de forma reduzida para o gênero masculino. 

Redução de Danos é uma prática de prevenção que se desenvolve visando à Promoção da Saúde. 
Ao longo do tempo, vem ocorrendo uma mudança em relação à percepção do tráfico de drogas e ao 
perfil de quem o faz. O uso e tráfico de drogas está relacionado ao desfavorecimento econômico, à 
carência social e à falta de oportunidade de emprego, experimentados por um contingente razoável da 
população brasileira nas periferias da cidade.

Verifica–se, por outro lado, que, mesmo em regiões onde há bons serviços voltados para adolescentes, 
como no Centro Histórico de Salvador, onde atua o Projeto Axé (referência nacional), e no Centro de 
Referência Integral de Adolescentes (Cria), paradoxalmente há um grande consumo de drogas. As ações 
de RD ainda são ações de instituições isoladas e ainda não se tornaram objeto de uma política pública 
integrada nos estados e municípios. É necessário que a prevenção ao uso de drogas se transforme em 
programa de Governo. 
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Inicialmente, a Redução de Danos era confundida, por algumas pessoas, com a troca de seringas. 
A concepção de RD pode ser estendida para várias áreas, sob a perspectiva do respeito ao direito do 
outro em relação a suas práticas, sejam elas quais forem, aplicando esse respeito, inclusive, ao aborto 
na adolescência, prática que, ao ser realizada clandestinamente, desencadeia vários riscos de vida. É 
necessária uma prática de saúde mais condescendente, levando em consideração o contexto dessas 
pessoas e de suas necessidades.

O grande mérito da RD está no protagonismo da população a que você se dirige, principalmente ao 
reconhecer o direito e valorizar o conhecimento do outro. É evidente que, à medida que os pacientes 
forem mais ativos e os profissionais de saúde se destituírem de seu saber, procurando conhecimento a 
partir do outro, e decidirem juntamente com ele, gerar-se-ão relações profissionais de saúde/paciente de 
melhor qualidade e práticas de saúde mais efetivas.

O ponto de partida para uma boa RD é a realização de uma pesquisa, sem formalidade e rigor, mas 
que possa propiciar o conhecimento necessário para subsidiar as primeiras ações.

As práticas de RD em todo o mundo estão introduzindo métodos rápidos de investigação para 
conhecer, por exemplo, o mundo do consumo de drogas, que difere de um local para outro. A política 
de prevenção não pode ser uniforme nem mesmo para uma cidade, pois há individualidades regionais 
que precisam ser consideradas e respeitadas.

A RD tem uma interface com a metodologia de educação de adultos de Paulo Freire (Pedagogia do 
Oprimido), pois é uma prática que respeita a comunidade. É uma política de excelentes resultados, seja 
do ponto de vista humanitário ou econômico.

Sob a ótica da RD, é muito importante o papel das universidades e das organizações não governamentais 
junto às políticas públicas, mas a execução destas deve ser responsabilidade dos estados e municípios. 

A Bahia somente agora, a partir de 2005, inicia a integração das ações de RD, incluindo-as no PACS 
e no PSF. O apoio a essas ações depende, em grande parte, da gestão política, seja do estado ou do 
município, que ainda não estão devidamente sensibilizados para a implementação de programas de RD 
no Brasil, fato que, infelizmente, gerará ônus em futuro próximo. 

Nas práticas desenvolvidas em campo, nas áreas pobres de Salvador, verificou-se um conjunto de 
problemas: falta de planejamento urbano e de estrutura básica de esgoto; grande contingente de 
pessoas sem trabalho e qualificação; e alto percentual de adolescentes grávidas em áreas de distribuição 
de preservativos. 

Quanto à última questão, é importante enfatizar que não foi detectada a falta de conhecimento sobre 
o uso do preservativo, porém parece haver uma certa necessidade, em um contexto de grande desvalia, 
de se obter, através da gravidez, algum status e respeitabilidade na comunidade. Faz-se necessário o 
desenvolvimento de núcleos de produção, voltados para esse segmento da comunidade, que gerem 
renda, propiciando um viés de identificação mais saudável.

A Redução de Danos tem uma grande contribuição a oferecer, também, na consolidação dos Centros 
de Atendimento Psicossocial (CAPS), pois, apesar de seus avanços, eles ainda não se constituíram 
em retaguarda territorial das ações desenvolvidas na comunidade e a maioria continua a atuar como 
unidade de saúde isolada. 



144

Ministério da saúde

Referências

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado 
Federal, 1988.

______. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer (Inca). Vigescola - Vigilância de tabagismo 
em escolares: dados e fatos de 12 capitais brasileiras. Rio de Janeiro, 2004. v. 1.

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE PROMOÇÃO DA SAÚDE, 1., 1986, Otawa. 
Carta de Otawa... Otawa, 1986.

MARLATT, G. Alan. Redução de danos: estratégias práticas para lidar com comportamentos de alto 
riso. Porto Alegre: Artmed, 1999.

MOREIRA, F. G.; SILVEIRA, D. X. da; ANDREOLI, S. B. The drugs misuse related harm 
reduction in the health promoting schools. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 11, 2006.



145

Anais - i seminário sobre a Política nacional de Promoção da saúde 

Painel 3 - Promoção da Saúde nas Escolas

Coordenação: Ana Sucupira – Coordenadora da Área técnica de saúde da Criança e 
aleitamento Materno (dapes/sas/Ms)

Márcia Faria Westphal – Professora titular da Faculdade de saúde Pública da UsP – 
departamento de Prática de saúde Pública –  Pesquisadora do Centro de estudos, Pesquisa 
e documentação (Cepedoc) Cidades saudáveis

Elisabetta Recine – departamento de nutrição – observatório de Políticas de segurança 
alimentar e nutrição – Universidade de Brasília (Unb)

Lisete Regina Gomes Arelaro – departamento de administração escolar – economia da 

educação (UsP)

 

Escola Promotora de Saúde: Aprendizado de Cidadania ou uma 
Forma de Controle?

Márcia Faria Westphal

Para iniciar esta apresentação, é preciso fazer uma breve retrospectiva da história do Brasil, fazendo a 
relação da saúde com a educação desde os primórdios do Período Colonial, passando pelo Império e 
chegando ao início do século XX. Nos dois primeiros períodos, o Estado Brasileiro não intervinha nas 
questões relacionadas à saúde, exceto nas epidemias. Os núcleos educacionais transmitiam normas de 
higiene e saúde por meio dos grupos de catequese. 

No início do século XX, ocorreu uma mudança no cenário brasileiro, a partir da migração de 
grandes contingentes populacionais para as cidades, devido à industrialização e à expansão do comércio. 
Também é preciso lembrar que esse período é caracterizado pela falta de saneamento e pelas estruturas 
urbanas e habitacionais inadequadas das cidades. Esse contexto acarretou problemas de saúde, como as 
epidemias que assolaram as cidades.

De que maneira essas epidemias eram controladas? Com uma política de saúde autoritária, policialesca, 
em que as informações serviam para controlar a população, a fim de garantir a hegemonia das classes 
dominantes e a ocupação do espaço, deixando-o livre das doenças, das epidemias e das pestes. A 
articulação saúde e educação serviu aos interesses dos grupos dominantes, facilitando a legitimação das 
medidas sanitárias autoritárias.

No período de 1930 a 1960, ocorreram duas ditaduras e algumas ações inovadoras no que se refere 
à educação e à saúde. 

Na década de 30, alguns profissionais da área da saúde trouxeram para o Brasil, os centros de 
saúde e a formação de uma consciência sanitária. Essa formação se estendeu aos profissionais da área 
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educacional, em especial, ao trabalhador escolar, visto que eram coadjuvantes na missão de transmissão 
de conhecimentos higiênicos. Entretanto, essas inovações caminharam para a construção da cidadania 
ou do controle social?

Muitos desses profissionais participaram do Curso de Formação dos Educadores Sanitários 
promovido pela Faculdade de Saúde Pública do Estado de São Paulo. Ambos, centros de saúde e 
escolas, eram microcosmos onde exercia-se a democracia, desenvolvia-se a solidariedade, a iniciativa 
e a criatividade e respeitava-se a individualidade. O objetivo do trabalho desenvolvido era eliminar as 
iniquidades sociais sem o questionamento da ordem e da moral das relações sociais que determinavam 
o processo saúde-doença. 

Em 1970, com a democratização do país, os educadores e os sanitaristas buscaram novos paradigmas 
para nortear suas atividades, seja na área da educação ou da saúde. Essa mudança de perspectiva, tanto 
da saúde quanto da educação, foi se aproximando do paradigma crítico construtivista, de tendência 
participativa e transformadora. Por outro lado, o conceito de saúde foi sendo ampliado, até chegar ao 
que está na Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988) – “Saúde como resultante das condições 
de vida e de trabalho”. A educação passou a ser um canal de realimentação da ideologia do movimento 
sanitário, visando à ampliação da consciência sanitária e despertando a atenção para a importância da 
democratização da visão ampliada da saúde, da Promoção da Saúde e de melhores condições de vida e 
de trabalho.

A institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS) foi anterior à VIII Conferência de Saúde 
e posterior à Constituinte de 1988. Nesse contexto, o SUS tinha a prerrogativa de garantir a saúde 
como direito humano fundamental de todos os brasileiros e de assegurar o direito à vida, com vistas à 
construção da cidadania e da democracia, no processo de humanização da sociedade. A Constituição 
também expandiu o direito à educação a todos os cidadãos brasileiros, o que foi regulamentado 
posteriormente. A cidadania é o objetivo final da educação.

Retomando a história, no século XIX, a interação estabelecida entre a educação e a saúde se deu a partir 
de uma abordagem higienista. De 1920 a 1960, houve mudança de rumos e a formação dos educadores 
em saúde voltou-se para o desenvolvimento do ensino de saúde nas escolas. Em 1988, a atenção à saúde 
do escolar saiu da escola. Dessa forma, o SUS retomou a responsabilidade do atendimento do escolar, 
estabelecendo-o nas unidades de saúde. 

Algumas perguntas são fundamentais: O SUS tem contribuído para os objetivos de formação dos 
cidadãos quando direciona as ações para promover a saúde nas escolas? Essa questão está focada no âmbito 
da cidadania ou do controle? É possível que, por meio dessas ações, queiramos controlar a população escolar 
e as suas famílias? Em que conceitos de saúde se sustentam esses programas realizados em cooperação entre 
a saúde e a educação? Saúde é sinônimo de ausência de doenças? 

A educação em saúde nas escolas passou a integrar o currículo como tema transversal, a ser ministrado 
por todos os professores. A questão da saúde e outros temas, como a educação sexual e a ética, deveriam 
ser trabalhados no sentido de formar cidadãos e fortalecer a construção da cidadania. Será que as escolas 
estão cumprindo seu papel de contribuir para a produção social da saúde? De que saúde os diretores e os 
professores falam quando demandam parceria com o SUS? Nesse sentido, não pode haver uma dicotomia 
entre a saúde e a doença. 

O que é a Promoção da Saúde? A Promoção da Saúde representa, da mesma forma que o SUS, uma 
expressão de um novo paradigma que defende que a saúde é produzida socialmente, no cotidiano. A 
Escola Promotora de Saúde apresenta-se como uma estratégia de Promoção da Saúde para enfrentar 
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problemas complexos que afetam os indivíduos e a coletividade na sua integralidade e no seu contexto de 
vida. A Promoção da Saúde associa-se a um conjunto de valores, como a qualidade de vida, a equidade, a 
cidadania e a participação, alicerçados nos ideais de democracia e de emancipação humana. 

A escola desponta como cenário privilegiado, por ser espaço de convivência de crianças e adolescentes, 
onde se podem criar e implementar, participativamente, ações que contribuam para a melhoria da 
qualidade de vida e da saúde tanto da população escolar quanto da circunvizinhança. Trabalhar a 
Promoção da Saúde no Brasil tem o intuito de tornar os usuários do SUS partícipes da ação.

O que a Escola Promotora de Saúde faz? Se for trabalhada a verdadeira perspectiva da Promoção da 
Saúde a partir dos princípios de participação, equidade e intersetorialidade por causa da determinação 
social do processo de saúde-doença, a perspectiva de trabalho de relação saúde-educação acaba mudando 
para um conceito mais abrangente, devendo a abordagem estar relacionada às condições de vida e de 
trabalho.

A Escola Promotora de Saúde tem a necessidade de rever os paradigmas históricos orientadores das 
ações de saúde predominantemente curativas. Deve-se adotar um conceito mais amplo e abrangente 
de saúde, para que as ações dêem conta da ampla determinação do processo saúde-doença, sendo as 
condições de vida objeto do trabalho. A população escolar deve participar das atividades e programas 
propostos desde a elaboração do diagnóstico, visando ao alinhamento da perspectiva da Escola 
Promotora de Saúde com a escola de qualidade. 

A educação em saúde com enfoque integral preconiza o atendimento a necessidades de crescimento 
e desenvolvimento, alimentação, abrigo, afeto, socialização, proteção à saúde, prevenção de agravos e, 
também, a existência de projetos societários bem como de instituições para atender a tais necessidades.

Para a operacionalização das Escolas Promotoras de Saúde, é necessário o compromisso político dos 
governantes, aliado à participação social, à intersetorialidade e ao planejamento estratégico.

Atualmente, os esforços estão direcionados para a constituição de “redes de professores comprometidos 
com a formação de cidadãos”, de “redes de apoio mútuo à formação e proteção de crianças e jovens” e de 
“Redes de Escolas Promotoras de Saúde”.

Essa proposta de rede reforça a da existência de escolas com professores comprometidos não só com a 
formação, mas também com a proteção de crianças e adolescentes, com vistas à formação dos cidadãos. 
A formação de Rede das Escolas Promotoras de Saúde viabilizaria a integração das escolas municipais, 
estaduais e federais em torno de um objetivo comum. 

Contudo, a sustentabilidade das ações depende principalmente da sua institucionalização, isto é, da 
sua transformação em políticas públicas saudáveis. Essa proposta, seja qual for o cenário, depende da 
aproximação e da relação estabelecida entre a saúde e a educação. Apesar dos avanços, essa ação, além de 
complexa, é ainda desafiadora.
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A Promoção da Alimentação Saudável no Ambiente Escolar

Elisabetta Recine

Nesta apresentação, o pano de fundo será a ação para Promoção da Saúde no ambiente escolar num 
aspecto específico, qual seja, a alimentação saudável. Para isso, será utilizado, entre outros, o material da 
Opas referente às Escolas Promotoras de Saúde (EPS). Nessa perspectiva, a educação em saúde é tida 
como direito humano à informação e à saúde. No caso específico dos escolares, o direito de informação em 
um ambiente promotor de saúde desenvolve a capacidade de formar e de fortalecer os comportamentos 
e os hábitos saudáveis. Dessa maneira, as crianças e jovens tornam-se sujeitos da sua própria saúde e 
também são capazes de influenciar mudanças em benefício da saúde de suas comunidades. 

Para trabalhar com a alimentação e a nutrição, é necessário considerar as consequências da “dupla 
carga de doenças”, dado o histórico de atuação das políticas públicas vinculada às doenças das carências, 
como a desnutrição, a insuficiência de nutrientes, etc. Entretanto, também é preciso agir em relação às 
doenças crônicas não transmissíveis. Até poucas décadas, a abordagem desse conjunto de doenças era 
um tabu, consideradas então “doenças de ricos” no cenário de saúde do Brasil e do mundo, visto que a 
população apresentava doenças ligadas às carências e à péssima qualidade da alimentação. No entanto, 
a Promoção da Saúde não se detém apenas no quadro de doenças. Ela se volta para o resgate histórico 
das informações alimentares, ambientais e sociais, a fim de reconstruir a cultura alimentar dentro de um 
parâmetro saudável, considerando os aspectos regionais e culturais. 

Uma questão específica a respeito do ambiente escolar é o papel que a escola tem na vida da criança, 
da comunidade, da família, pois, em termos de políticas públicas, nenhuma outra instituição tem um 
contato tão cotidiano, por tantos anos, com o indivíduo quanto a escola. Outro aspecto refere-se ao 
poder que a criança e o adolescente possuem de renovar hábitos e valores em seu contexto social e 
familiar. 

A Promoção da Saúde envolve vários papéis, como a defesa da causa da saúde (advocacy), a capacitação 
individual e coletiva para a saúde e a mediação entre os diversos setores envolvidos no sentido de serem 
acordadas decisões.

No âmbito de atuação da promoção, podem ser destacadas medidas voltadas para (a) o incentivo, 
(b) o apoio e, (c) a proteção, que, articuladas, medeiam as ações que envolvem as questões da saúde e da 
promoção da alimentação saudável. 

A iniciativa da Escola Promotora de Saúde (EPS) fundamenta as estratégias de ação baseadas no 
desenvolvimento articulado e sinergético de três componentes: (I) educação para a saúde com enfoque 
integral; (II) criação e manutenção de entornos e ambientes saudáveis; (III) oferta de serviços de saúde, 
alimentação saudável e atividade física. 

O histórico da oferta de serviços de saúde, alimentação saudável e atividade física é extremamente 
diversificado nos diferentes países das Américas, denotando que existem paradigmas, metodologias e 
pressupostos por trás das ações. Porém, a organização desses serviços, de acordo com a iniciativa das 
EPS, requer um processo de rediscussão das ações de saúde e de reeducação alimentar no âmbito da 
educação, de forma a desencadear a intersetorialidade.

Para o fortalecimento da iniciativa das Escolas Promotoras de Saúde, é necessária a advocacy dos 
programas de saúde do escolar, além da institucionalização da iniciativa das EPS, a formulação de 
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políticas saudáveis com e para a comunidade educacional, a participação dos atores-chaves na gestão 
dos programas de saúde do escolar, o fortalecimento da capacidade técnica, a pesquisa e a mobilização 
de recursos.

Há alguns anos foi feita uma pesquisa regional pela Opas, com o objetivo de detectar as dificuldades, 
as prioridades e as iniciativas necessárias para agilizar a implantação da proposta das EPS. A pesquisa foi 
realizada sem critérios de amostragem, portanto os resultados não são representativos.

As principais barreiras para o desenvolvimento da iniciativa das Escolas Promotoras de Saúde são: 
(a) a insuficiência de recursos humanos e financeiros; (b) o reduzido apoio político, devido à pequena 
consciência a respeito da importância da saúde do escolar; (c) a dificuldade em implementar ações 
intersetoriais, dada a falta de comunicação; (d) a infra-estrutura inadequada ou insuficiente; (e) a 
burocracia dos serviços públicos; (e) os obstáculos à sustentabilidade dos projetos; (f ) a dificuldade 
para inserir a Promoção da Saúde nos programas escolares. 

Segundo a pesquisa citada anteriormente, as ações prioritárias para o fortalecimento da iniciativa 
das EPS devem centrar-se em: (a) aumentar a disponibilidade de recursos humanos e financeiros; (b) 
consolidar e melhorar os mecanismos de coordenação intersetorial; (c) capacitar recursos humanos 
na temática para atuar no ambiente escolar; (d) institucionalizar a iniciativa das Escolas Promotoras 
de Saúde; (e) facilitar o intercâmbio de experiências; (f ) aprimorar os canais de supervisão; (g) 
disponibilizar maior quantidade de material didático; (h) fortalecer a participação comunitária nas 
escolas; (i) difundir a iniciativa das EPS; (j) melhorar o processo de acreditação e certificação das EPS.

Então, quais são os aspectos-chaves para promover a alimentação saudável nas escolas? Um aspecto 
primordial é o fortalecimento do vínculo entre os diferentes atores sociais (escola, família, dirigentes, 
educadores e comunidade) em torno de um objetivo comum, no caso, a alimentação saudável nas 
escolas, com metas e planos de ação definidos, a fim de alcançar os objetivos propostos. O programa 
de alimentação escolar e as cantinas privadas deverão participar desse processo como atores legítimos e 
interessados no objetivo comum.

As mudanças concretas na alimentação escolar deverão ser acompanhadas de ações educativas 
envolvendo os alunos e as famílias. Para tal, faz-se necessário que os profissionais responsáveis por essas 
ações sejam capacitados. A alimentação escolar deve ser diversificada, para atender às necessidades 
das diferentes regiões, e coerente com os parâmetros de alimentação saudável do Guia Alimentar da 
População Brasileira. A comercialização dos alimentos no ambiente escolar também precisa observar 
os princípios e diretrizes do referido Guia. Os locais de produção, distribuição, comercialização e 
consumo de alimentos dentro da escola deverão ter infra-estrutura adequada e pessoal preparado para 
exercer suas funções. 

Por outro lado, deverão ser desenvolvidas estratégias que apóiem e estimulem os professores, 
funcionários, alunos e suas famílias a praticarem uma alimentação saudável no ambiente escolar. Há 
pouco tempo, as cantinas eram o exemplo da incoerência no tocante à alimentação saudável, visto que 
contrariavam os conteúdos trabalhados pelos professores na sala de aula. A escola precisa responder às 
prioridades do ambiente escolar e, ao mesmo tempo, pactuar as formas de trabalho.

São componentes necessários para desenvolver um ambiente escolar promotor da alimentação 
saudável: (a) compromisso com a alimentação saudável, envolvendo os atores sociais e respeitando as 
diversidades regionais; (b) alimentação escolar de qualidade; (c) disponibilização de alimentos saudáveis, 
mediante reorientação do programa de alimentação escolar, utilização de parâmetros saudáveis para 
comercialização de alimentos e orientação das famílias para a composição dos lanches trazidos de casa; 
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(d) transformação do momento da alimentação em prazer e diversão, promovendo a interação da criança 
no contexto escolar; (e) promoção da educação nutricional; (f ) difusão de alternativas alimentares para 
todos, motivando a adoção de novos hábitos.

A educação nutricional envolve a construção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades 
para a escolha da vida saudável. A escola deve trabalhar essa questão nos seus conteúdos desde a Educação 
Infantil até o Ensino Médio.

Em termos nacionais, existe um conjunto de instrumentos que dão suporte à ação do nível macro ao 
micro, como a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), a Estratégia Global de Atividade 
Física e Alimentação e as regulações municipais de controle de comercialização.

Recentemente, foi assinada uma Portaria Conjunta entre os Ministérios da Educação e da Saúde, que 
estabelece as diretrizes da educação alimentar e nutricional nas escolas de Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Médio das redes pública e privada.

Esta Portaria, a 1.010/2006, possui como eixos prioritários: (a) ações de educação alimentar e 
nutricional, considerando os hábitos alimentares como expressão de manifestações culturais regionais 
e nacionais; (b) estímulo à produção de hortas escolares, para realização de atividades com os alunos e 
utilização dos alimentos produzidos na alimentação ofertada na escola; (c) estímulo à implantação de 
boas práticas nos locais de produção e de fornecimento de alimentos no ambiente escolar; (d) restrição 
ao comércio e à promoção comercial no ambiente escolar de alimentos preparados com alto teor de 
gordura saturada, gordura trans, açúcar e sal em detrimento do consumo de frutas, legumes e verduras; 
(e) monitoramento da situação nutricional dos escolares.   

São ações a serem implantadas, de acordo com a referida Portaria: (a) definir estratégias em parceria 
com a comunidade escolar, para favorecer escolhas saudáveis; (b) sensibilizar os profissionais envolvidos 
na produção da alimentação escolar para produzirem e oferecerem alimentos saudáveis; (c) desenvolver 
estratégias de informação às famílias, enfatizando a co-responsabilidade no processo; (d) conhecer, 
fomentar e criar condições para adequação dos locais de produção e de fornecimento de refeições às 
boas práticas de alimentação; (e) restringir a oferta e a venda de alimentos com alto teor de gordura, 
gordura saturada, gordura trans, açúcar e sal e desenvolver opções de alimentos e refeições saudáveis 
na escola; (f ) aumentar a oferta e promover o consumo de frutas, legumes e verduras; (g) estimular e 
auxiliar os serviços de alimentação da escola na divulgação de opções saudáveis e no desenvolvimento 
de estratégias que possibilitem essas escolhas; (h) promover a troca de experiências da alimentação 
saudável com escolas de outras áreas; (i) desenvolver um programa contínuo de promoção dos hábitos 
alimentares saudáveis, considerando o estado nutricional das crianças, com ênfase na prevenção e 
controle dos distúrbios nutricionais; (j) incorporar o tema da alimentação saudável no projeto político-
pedagógico das escolas, propiciando experiências no cotidiano das atividades escolares desenvolvidas 
nas diversas áreas de estudo. 

A promoção da alimentação saudável, como qualquer outro programa ou ação nas escolas, requer 
planejamento, estratégia, acompanhamento, monitoramento, recursos, responsáveis técnicos, etc., 
sendo imprescindível o compromisso e a pactuação para a viabilização das ações. 

Por outro lado, é preciso mencionar os desafios encontrados na prática para implementar a intersetorialidade 
entre a saúde e a educação, com vistas a viabilizar e fortalecer parcerias e efetivar a promoção da alimentação 
saudável nas escolas. Os principais são: (I) mobilização social para criar um conceito de que essa iniciativa 
tem valor público; (II) definição dos promotores dessa iniciativa em nível local; (III) estabelecimento 
de estratégias de parcerias; (IV) construção da autonomia, a fim de permitir a troca de informações; (V) 
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intensificação da participação e do controle social da comunidade nos programas; (VI) inserção real dos 
temas nas distintas disciplinas, oportunizando o aprendizado; (VII) oferecimento de orientação adequada 
aos alunos; (VIII) integração da produção e comercialização de alimentos, mediante a ação educativa; (IX) 
capacitação de recursos humanos; (X) sustentabilidade do Projeto. 

Integração entre Educação e Saúde na Escola

Lisete Regina Gomes Arelaro

Falar sobre a Promoção da Saúde nas Escolas é um tanto quanto emblemático, porque, de um modo 
geral, interagimos muito pouco com as outras áreas. Entretanto, se tomarmos como foco a interação 
entre as políticas públicas, percebemos que existe uma interação intra-área, e não uma interação das 
políticas, já que a educação interage com a educação, a saúde com a saúde, e assim por diante. Isso denota 
a inexistência de uma ação articulada entre as políticas no Brasil, ainda que levantemos a bandeira 
dos programas integrados, interdisciplinares e transversais. Essas ações nos tornam fragilizados, 
setorializados, segmentados, e é um grande desafio rompê-las. 

O pontapé inicial desse rompimento poderia ser, por exemplo, a mudança do nome da Escola 
Promotora de Saúde para Escola Saudável, visto que a educação e a saúde são áreas independentes. 
Isso permitiria, quiçá, uma reflexão das ações das escolas, de forma a avaliar como se dá, na prática, a 
complexa efetivação da Promoção da Saúde nesse espaço de formação. 

Por outro lado, não podem ser esquecidas as divergências históricas entre a saúde e a educação, 
presentes já nos primórdios da Constituinte: a saúde partiu em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e a educação, por sua vez, do Sistema Único de Educação (SUE). Nesse sentido, houve divergências em 
relação às questões hierárquicas, pois enquanto a educação possui origem federal, a saúde é estadual. 

Essas questões são importantes porque a educação obteve avanços na discussão de aspectos culturais e 
esportivos, mas não avançou na discussão das questões da saúde. Um exemplo é a formação do educador 
em saúde pública. Por que a Faculdade de Educação não discute essa formação? Isso ocorre não apenas 
porque existem divergências, mas também porque existem tarefas cotidianas para executar. 

Assim, apesar de ocuparmos o mesmo espaço na universidade e declararmos apoio mútuo para as ações da 
saúde, essa questão não é tida como prioridade na pauta de discussão. Esse tipo de situação também se reflete 
em outras áreas, como a alimentação escolar, ainda que existam no Brasil os Conselhos de Alimentação 
Escolar, que são pré-requisitos para os municípios receberem os recursos da alimentação escolar. 

Em 2001, quando os Conselhos de Alimentação Escolar foram criados, ocorreu um jogo de braço, 
com o intuito de convencê-los sobre a necessidade de tê-los como partícipes do Conselho Municipal 
de Educação, visando a uma ação integrada, pois, do contrário, haveria o risco não só de as pessoas se 
dispersarem, mas também de fragmentação das ações, tornando-as segmentadas. 

Quanto à terceirização, esse processo incentivado de terceirizar determinadas áreas nas escolas, seja 
no funcionalismo ou na execução das ações, torna-se viável apenas para as prefeituras, visto que gera dois 
fenômenos: primeiro, na formação de pessoal; segundo, em relação ao custo, quantidade e distribuição 
da merenda escolar, pois, ainda que a alimentação tenha mais assepsia, isso pode gerar, além de falta de 
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acompanhamento na questão alimentar dos alunos, um descontrole de caixa. Essas questões, aliadas à 
parca discussão que tem havido na área social a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal, dá margem 
para a existência de políticas públicas de má qualidade. 

Em relação ao funcionalismo, a terceirização afeta, em especial, o trabalho das merendeiras, função 
em extinção, tendo em vista a ocupação das cantinas por empresas especializadas em alimentação. Na 
trajetória de educadora, aprendi com Paulo Freire que historicamente as merendeiras são educadoras 
populares, agentes de informação que, além de acompanhar o cotidiano das crianças, têm condições de 
identificar as suas dificuldades alimentares e repassá-las para a coordenação. 

No que tange à reconceitualização do Estado versus o seu papel, a partir da Constituinte de 1988, é 
uma questão de parca discussão, ainda que atinja diretamente as políticas públicas. Nesse sentido, existe 
um estado que não é estatal, mediante a criação do público não estatal, que é uma questão que carece de 
discussão. A criação das ONGs, por sua vez, tinha por objetivo uma atuação paralela ao Estado, e não 
a sua substituição. Nesse ponto, as ONGs  teriam funções limitadas, a  fim de que o Estado mantivesse 
o seu papel, podendo cobrar e ser cobrado na implementação das políticas públicas. Essa controvérsia 
afeta os defensores das políticas públicas, seja da saúde, da educação ou da assistência social, e, se não 
houver cuidado, isso terá graves consequências.  

Uma experiência interessante foi a vivenciada em Diadema, região do ABC, na cidade de São 
Paulo. Diadema apresenta uma característica peculiar, não só pela ocupação do espaço social (466 mil 
habitantes ocupam uma área de 32km2), mas também pela participação popular (foi construída por via 
de mutirão, fruto das lutas pelo direito à moradia). 

Historicamente, está sendo vivenciado nas políticas públicas um desmantelamento dos programas 
sociais. Isso se agrava quando há troca de gestão na municipalidade, pois cada gestor tende a deixar 
a sua marca, sem considerar ou valorizar o desencadeamento das ações e programas implementados. 
Em Diadema, ocorreu o contrário: um programa bucal, coordenado por um grupo de dentistas sob a 
direção da Prefeitura Municipal, durou 15 anos. 

Nesse programa, os dentistas iam à escola com o objetivo de acompanhar os hábitos alimentares das 
crianças e erradicar a cárie na faixa etária de 0 a 6 anos. O acompanhamento ocorria sistematicamente, 
desde a orientação da escovação correta após as refeições à aplicação da gotinha azul que identificava 
indícios de má escovação. Esse acompanhamento permitiu a instalação de espelhos em todas as salas de 
aula, a fim de ensinar e acompanhar os passos da escovação. Isso gerou um processo educativo que se 
refletiu na família das crianças.

O processo educativo, gerado com o programa bucal, permitiu não apenas a redução das cáries, mas 
também a integração das ações entre a educação e a saúde, numa experiência inédita, designada “Mulheres 
em Movimento” (um grupo de mulheres pobres adquiriu o direito de cuidar de si e da sua saúde, fazendo 
exercícios físicos duas vezes por semana, rompendo com a cultura machista arraigada no município). 

Outro programa que repercutiu na cidade foi o “Se toca Mulher”, que incentiva as mulheres a 
participarem de programas de orientação sobre o câncer de mama e a preveni-lo, por meio do toque. 
Foi realizado um levantamento, constatando-se que, das 1,5 mil mulheres que participavam do grupo 
“Mulheres em Movimento”, 1,3 mil nunca haviam realizado o toque, essencial para prevenir o câncer de 
mama, visto que, dadas suas condições de vida, tinham grandes possibilidades de desenvolver a doença.

Apesar de Diadema ter um número considerável de Unidades Básicas de Saúde (UBSs), considerado 
ideal pela Organização Pan-Americana de Saúde, não estava ocorrendo o processo educativo de 
prevenção ao câncer de mama, pois a maior parte do grupo de mulheres nunca havia sido tocada ou 
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ensinada a fazê-lo pelos médicos. A partir dessa constatação, aproveitamos o próprio movimento de 
mulheres para fazer uma articulação, junto às UBSs, sobre a importância da prevenção do câncer de 
mama, estimulando a participação do grupo em outras ações, como Conselho Municipal de Saúde, 
Conselho de Educação e Conselhos de Escola, além de incentivar a promoção de exercícios culturais, 
com a  atuação de artistas e educadores, entre outros. 

Vale destacar que as ações implementadas foram possíveis porque os profissionais da saúde e da 
educação se deslocaram das escolas. Entretanto, isso não quer dizer que foi estabelecida uma relação 
especial entre a escola e as UBSs. É preciso pensar como o grupo familiar e a escola viabilizarão um 
conceito de escola saudável com ações integradas às equipes de saúde.  Por outro lado, não pode 
ser esquecida a inclusão dos portadores de deficiência no processo educacional, ainda que a criança 
deficiente necessite de cuidados especiais. Nesse sentido, temos conseguido estabelecer uma relação 
na rotina de atendimento dos alunos portadores de deficiência, na qual prevalecem os critérios em 
detrimento dos privilégios. 

Quanto aos temas transversais, infelizmente, não atravessaram os currículos, tornando-se uma ação 
paralela das escolas. Isso pode ser comprovado em escolas públicas e privadas, inclusive nas de alto 
poder aquisitivo. Na Faculdade de Educação da USP, por exemplo, alunas que engravidam aos 18 anos 
não têm condições de manter um filho e conciliar os estudos, acabando por desistir do curso. 

Na experiência da Universidade Estadual Paulista (Unesp), a escola rompeu o estereótipo do poder 
de polícia que lhe foi conferido, abordando os temas do álcool e das drogas junto aos adolescentes, ao 
aplicar uma pesquisa sobre esse tema nas escolas, em parceria com médicos, enfermeiros e estudantes. 
Isso denota que a participação legitima a ação, sendo mais eficaz na abordagem do problema. Entretanto, 
em outras questões, como o HIV, ainda predomina o preconceito nas escolas e entre os professores. Por 
isso, defendo a educação como um processo combinado, que pressuponha a troca do conhecimento 
entre o educador e o educando, com vistas ao estabelecimento da escola saudável. 

Falar em escola saudável pressupõe investimentos em saneamento básico, pois determinados assuntos 
abordados na escola não atingem a população em razão da realidade vivida. Isso também se reflete na 
abordagem da alimentação escolar, já que, na maioria das vezes, o tema está distante do cotidiano do 
conjunto da população brasileira. 

Finalizando, também temos o Projeto Piá, que completou oito anos de atividade e é originário de um 
projeto de extensão da Faculdade de Educação. O projeto trabalha com crianças que têm dificuldade de 
aprendizagem na escola e funciona nas dependências de um centro desportivo na cidade de São Paulo. 
Além de ser um projeto de extensão universitária, também cumpre a função da pesquisa, num universo 
de crianças pobres, onde a pedagogia aplicada não supre as deficiências da aprendizagem. É comum 
encontrar adolescentes com 14 anos que não estão alfabetizados. O que aconteceu?   

O projeto tornou-se interessante porque conseguiu integrar as ações da saúde, por via da ABS, e da 
educação, no atendimento às crianças, ainda que seja utópico acreditar na integração de programas e 
ações intersetoriais. Essa parceria já obtém resultados concretos em relação à educação da população e 
à alfabetização do grupo da Barra Funda. 
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/sVs/Ms)

Vulnerabilidade, Saúde e Ambiente

Haroldo Torres

Esta apresentação pretende discutir, sem esgotar, o tema vulnerabilidade e sua operacionalização.

É possível pensar vulnerabilidade a partir de duas matrizes analíticas relativamente diferentes. 

Na Sociologia, consolidou-se toda uma matriz de pensamento baseada nos riscos incorridos por 
famílias ou indivíduos, portanto, em uma dimensão individual. 

Por outro lado, existe uma perspectiva mais recente, originada na Geografia, que é a vulnerabilidade 
referente a “condições ambientais de áreas”. Como exemplo, as áreas sujeitas a terremotos, furacões, ou 
ao vetor de uma doença transmissível, como a malária, em determinadas regiões.

Portanto, existem duas formas distintas de conceber o problema da vulnerabilidade: uma que se refere 
a indivíduos, famílias, e outra, a áreas. Se por um lado faz-se uma coleta de dados socioeconômicos, por 
outro a coleta é relativa a informações de natureza ambiental.

É preciso ressaltar que, do ponto de vista operacional, têm implicações muito diferentes. É preciso 
considerar esse corte, até porque, na análise, os indicadores ambientais construídos são relativos a áreas, e 
não a pessoas, e construir indicadores ambientais referentes a famílias é um processo muito complexo.

Na dimensão mais sociológica, as informações foram construídas sobre sujeitos expostos a situações 
de vulnerabilidade. Através de dados individuais ou pesquisa amostral, foram introduzidas perguntas 
sobre a questão ambiental, como, por exemplo, qual a distância da casa até a mata mais próxima, se a 
casa está no meio da encosta ou no topo, enfim, uma série de questões visando captar a informação 
ambiental. Havia também uma coleta paralela de dados ambientais, como, por exemplo, acompanhar 
um trabalho de campo na coleta de mosquitos, para pesquisar se estavam ou não contaminados. Assim, 
a coleta de dados ambientais era paralela à coleta de informações socioeconômicas. 

Numa dimensão geográfica, para a construção de indicadores, é preciso identificar as áreas sujeitas a 
alagamentos, ou deslizamentos, ou ao vetor de uma determinada doença, para que se possa definir uma 
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escala geográfica qualquer. Nem sempre vai se trabalhar com os indicadores mais ajustados ao problema 
em questão. É comum tratar um problema ambiental específico com um indicador que remotamente 
dialoga com aquela questão, sendo, porém, o único disponível para essa área, o que gera consequências 
relevantes.

Outro problema complexo quando se trabalha com a dimensão geográfica se refere à escala, cuja 
heterogeneidade causa graves implicações. Por exemplo, com a variável renda familiar, trabalha-se 
um determinado problema tanto com a população de 2 milhões de habitantes de um determinado 
município quanto com a de 10 milhões de habitantes da cidade de São Paulo, ou seja, colocam-se numa 
mesma escala portes muito diferentes, o que gera implicações substanciais na natureza do estudo e no 
resultado da análise.  

Assim, ambas as dimensões, a geográfica e a sociológica, têm estilos e objetivos diferentes, com 
possibilidades e limitações específicas.

Para ilustrar a perspectiva geográfica, toma-se aqui um exemplo do desafio de selecionar a unidade de 
análise, a escala, e identificar e construir o conjunto de variáveis que estão sendo utilizadas em tal unidade. 
Então, existem prós e contras: numa unidade de análise detalhada, por exemplo, se perde uma série de 
informações importantes; se é escolhida uma unidade mais agregada, de maior heterogeneidade, se 
ganha em termos de número de variáveis, mas se perde do ponto de vista da qualidade da observação. 

Tratar um banco de dados heterogêneo de forma diferenciada, sem ignorar as limitações, é fundamental 
para não se perder o foco das políticas públicas, que é onde realmente se quer chegar. Muitos estudos são 
realizados produzindo indicadores, sem chegar à ponta dialogando com a política, portanto sem conseguir 
produzir resultados relevantes. Como exemplo, pode ser citado o mapa da região metropolitana de São 
Paulo, que tem como objetivo específico a identificação de áreas de alta vulnerabilidade socioeconômica, 
para subsidiar a política de assistência social no período de 2000 a 2004.

Quanto aos métodos, estes compreendem a análise fatorial, a análise por agrupamentos (clusters) 
e os sistemas de informação geográfica. Quando o banco de dados é muito grande, a análise fatorial 
consegue convergir para um único fator as variáveis altamente correlacionadas entre si, simplificando o 
banco com a redução das variáveis nele presentes.

Tomando como exemplo escolaridade e renda, que são normalmente variáveis altamente 
correlacionadas entre si, passa-se então a agrupá-las dentro de um único fator, chamado socioeducacional, 
convergindo-as para uma mesma direção.

A análise de clusters reduz ainda mais o banco de dados em termos do número de variáveis, por 
exemplo, em vez de 10 mil municípios, trabalha-se com 10 tipos de municípios em agrupamentos. A 
análise de clusters facilita o trabalho, já que resume as diversas variáveis em determinadas combinações.

Já no caso de renda e longevidade, existe uma situação esperada, que é renda baixa e longevidade 
baixa e renda alta e longevidade alta, e uma situação inesperada, que é a de renda baixa e longevidade 
alta e renda alta e longevidade baixa. Se for feita uma média, acaba se misturando o baixo-alto e o alto-
baixo, que são coisas muito diferentes do ponto de vista analítico. Ao vincular alta longevidade e baixa 
renda, algumas lições serão aprendidas do ponto de vista de políticas públicas, algo que deveria ser 
conhecido, e não é, quando se faz uma média.

O lugar que apresenta renda alta e baixa longevidade possui problemas de política pública, pois 
os recursos existem, mas estão sendo mal aplicados. Essa análise permite um tipo de aprendizagem 
importante, ao detectar inconsistências que a média camuflaria.
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Para finalizar, quando se trabalha com unidade agregada, como é o caso dos municípios, sobretudo 
no Brasil, com mais de 5 mil municípios, corre-se o risco de colocar no mesmo pacote diferenças 
impossíveis de serem analisadas.

Uma questão é central: Existem muitos indicadores no Brasil, mas quais são aqueles que dialogam com 
o que se precisa saber e analisar? Por essa razão, trata-se de um trabalho delicado, para que se possa ter 
impacto e produzir resultados. 

A produção de indicador sintético deve ser vista como detalhe no conjunto da informação de um 
projeto desse tipo. É preciso pensar um indicador como a “cereja do bolo”, pois há que se considerar toda 
a estrutura, como treinamento de uma equipe, construção de uma base de dados maior, pensar como 
esses indicadores podem ser usados ou não, construir um sistema de informação e assim por diante. 

Como conclusão, o indicador sintético não elimina a necessidade de um olhar mais aprofundado 
dentro do debate sobre o impacto. Sem dúvida, o indicador sintético é pobre. É necessário contar com 
uma família de indicadores, cada um olhando para um determinado problema, para que seja possível 
produzir as políticas públicas apropriadas, de acordo com as demandas reais existentes.

Vulnerabilidade, Saúde e Ambiente

Marcelo Firpo Porto

Para iniciar a apresentação, um primeiro contraponto deve ser realizado com o tema dos acidentes e riscos 
tecnológicos, que é uma preocupação antiga que transcende a construção de indicadores para as políticas 
públicas. “Ainda que haja alguns indicadores que apontem para uma lógica na construção das políticas 
públicas, historicamente as mesmas receberam informações que não se efetivaram na sua elaboração.”

É enorme a distância entre o repertório de indicadores e a capacidade do Estado de organizá-los e 
colocá-los em prática, com diferentes políticas públicas para prevenção e promoção da saúde, nas áreas 
em que há uma maior necessidade. Por isso, existe atualmente um forte questionamento sobre processos 
de geração das características que tornam territórios e populações vulneráveis diante de situações de 
risco. 

O trabalho que será apresentado está menos relacionado com a produção de indicadores e mais 
relacionado com o entendimento dos processos externos de modelos de desenvolvimento, de políticas 
econômicas públicas que culminam em situações de risco e identificação dos grupos vulneráveis. 

O conceito de vulnerabilidade faz uma mediação importante com o campo da saúde e se aproxima 
mais do conceito de saúde que o de risco, que é muito objetivo, pragmático, operacional e trabalha 
muito pouco com a contextualização das situações em que as populações se encontram. Ele define 
episódios, eventos, mas trabalha pela negatividade, ou seja, se opõe à saúde, aproximando-se de uma 
perspectiva biomédica que trabalha a saúde pela sua negação, quer dizer, pela doença, pela morte. 

Já o conceito de vulnerabilidade se aproxima mais porque permite a contextualização de diferentes 
formas do significado do risco para o território e para a população. Também aproxima da idéia de que 
a saúde é algo difícil de se definir e, ao mesmo tempo, é um bem, um valor, uma potencialidade de 
realização de círculos virtuosos de vida que possuem diferentes dimensões. 
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São as características dos recursos desse grupo populacional que vão definir o quanto ele tem 
capacidade de gerar situações de satisfação, muito mais do que a definição que um indicador pode 
oferecer. Essa é uma discussão importante, já que a contextualização nos permite aproximar mais do 
conceito de saúde e das verdadeiras necessidades das populações. 

O campo dos desastres trabalha com o conceito de vulnerabilidade na tentativa de responder a 
perguntas do tipo: Por que um mesmo furacão, do ponto de vista da integridade física, mata mais na 
Índia do que em Miami? Por que um acidente químico mata mais na Índia do que outros ocorridos em 
países europeus? A vulnerabilidade social está associada à perda ou redução da capacidade de antecipar, 
sobreviver, resistir e recuperar-se dos impactos dos eventos de risco ambiental.

A análise de vulnerabilidade no campo dos desastres busca articular o enfoque transdisciplinar e 
entender os diferentes processos, sejam eles biológicos, geofísicos, tecnológicos, por um lado e por 
outro, processos políticos, socioeconômicos e culturais, que estão por detrás de um ciclo de ação.

O objetivo da análise social da vulnerabilidade no campo dos desastres é reconhecer grupos 
populacionais e territórios críticos, através de mapeamento de vulnerabilidade socioambiental dos 
locais onde os desastres já ocorreram ou podem ocorrer, dependendo da tipologia de riscos, associados 
a determinadas políticas públicas para os grupos vulneráveis e, fundamentalmente, desenvolver a 
capacidade de entender e procurar reverter os diferentes processos que reproduzem e agravam a 
vulnerabilidade, seja no plano institucional, seja no plano de políticas públicas de empoderamento, e 
de atender a múltiplas necessidades em situações extremas que se relacionam com os problemas.  

Os grupos populacionais mais vulneráveis estão expostos a múltiplas situações de risco. Nos grupos 
urbanos não se pode separar os problemas da baixa renda, da baixa escolaridade, da falta de lazer ou falta 
de crédito; são múltiplos fatores.

Para finalizar, são apresentados alguns modelos que ilustram esse conceito de vulnerabilidade que 
vem das ciências sociais, na sua articulação com o entendimento dos desastres. Daí se conclui que o 
tema da vulnerabilidade social está altamente relacionado ao tema da concentração de poder e riqueza 
dentro da sociedade.

Tudo isso remete a uma questão primordial, que se refere aos mecanismos de bloqueio da capacidade 
de se entender a construção histórica de vulnerabilidade e eventos de risco. Portanto, a pergunta 
fundamental seria: Como é que se desbloqueia?

Antes disso, vale lembrar que esse bloqueio está fortemente associado, de um lado, à capacidade 
de se avançar no desenvolvimento de políticas públicas e, de outro, à capacidade de as populações 
excluídas terem um poder de influência diante de tais políticas. Isso constitui um dilema e uma enorme 
contradição, que só reforçam a idéia de que essa lógica, em que as desigualdades sociais se acentuam, e 
o modelo de desenvolvimento econômico, que fatalmente produz degradação ambiental, precisam ser 
revertidos.

Como conclusão, este seria um papel fundamental das políticas de Promoção à Saúde: discutir lógicas 
de desenvolvimento local associado a um modelo de desenvolvimento global, que permitam reverter o 
presente quadro e pensar uma nova lógica para os espaços urbanos e rurais, mediante a adoção de novos 
modelos de desenvolvimento. Essa é a mensagem da discussão da vulnerabilidade, da justiça ambiental 
e da lógica dos modelos de desenvolvimento. 
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Vulnerabilidade, Saúde e Ambiente

Marcel de Moraes Pedroso

A apresentação aborda os avanços do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental (SINVSA) 
em 2006 e as prioridades para 2007 no que diz respeito aos indicadores construídos e à tentativa 
de integrá-los, para dar conta do planejamento de políticas públicas no complexo campo da saúde 
ambiental.

Para contextualizar, o SINVSA é o conjunto de ações e serviços prestados por órgãos públicos 
e entidades público-privadas relativos à vigilância em saúde ambiental. Tem como objetivo o 
conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes 
do meio ambiente que interferem na saúde humana. 

As principais ações do SINVSA são adotar e recomendar medidas de prevenção e controle dos 
fatores de risco relacionados a doenças e outros agravos, o que constitui o principal entrave, uma vez que 
os contaminantes e as políticas em relação ao ambiente não estão no âmbito, ou na governabilidade, da 
saúde. Assim, um trabalho interdisciplinar é fundamental para que se possa desenvolver ações integradas 
exitosas.

A Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental (CGVAN) é dividida em áreas finalísticas 
que possuem maior contato com os estados e municípios. É responsável pela implantação das políticas, 
divididas segundo áreas estratégicas integradoras, às quais dá suporte e apoio.

O trabalho apresentado é uma análise de situação ambiental, uma área de articulação, que tenta, através 
do suporte em gestão da informação, integrar todos os programas de informação de base territorial. Os 
objetivos da área são: dar suporte ao subsistema ambiental, dar visibilidade às informações produzidas 
nas áreas técnicas e contribuir para a articulação interna e externa das áreas, através do processo de 
gestão da informação. 

Para saber em que ponto se encontra a implantação da vigilância em saúde ambiental, produto 
encomendado pelo Banco Mundial, foram feitas coletas de questionários pelo FormSUS. As áreas 
técnicas elaboraram algumas perguntas de interesse, no sentido de medir e procurar os indicadores da 
implantação da vigilância nos estados e capitais, que são as áreas prioritárias. O resultado da consolidação 
desses questionários permitiu a elaboração de um produto, que é o III Inventário Nacional de Vigilância 
em Saúde Ambiental, disponível em http://200.214.130.54/svs/inventario/index.htm

A tentativa foi a produção de uma ferramenta que possibilite a identificação da pessoa responsável 
pela vigilância em saúde ambiental e, ainda, a obtenção de informações sobre a estrutura desta nos 
estados.

Nessa ferramenta também é possível navegar através dos resultados consolidados, nos estados e 
capitais, saber se a inserção está na vigilância de saúde, epidemiológica ou sanitária, ou qual a norma 
legal que a regulamenta, enfim, democratizar as informações, permitindo maior controle social. 

Portanto, para dar conta dessas questões e da incorporação desses indicadores pela CGVAN, optou-
se pela ferramenta que pode não ser a melhor, mas é, sem dúvida, a mais integradora, – o sistema de 
informação geográfica. Trata-se da territorialização dos indicadores e, com isso, da sobreposição de 
riscos ou de camadas de informação digital, para que se componha no final do processo um sistema de 
informação que possibilite a implementação de políticas públicas de planejamento. Sendo essa sala de 
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situação, uma sala virtual, acredita-se que, através da territorialização desses indicadores, a sobreposição 
de camadas de informação digital vá propiciar uma visão muito mais clara do que a análise do banco de 
dados tabulado, onde não há configuração do território como agente integrador dessas informações.

A sala de situação, terá o nome de Painel de Informações Saúde Ambiental (Pisa) e será inaugurada no 
2ª semestre de 2007. A ferramenta do Datasus, o conhecido Tabnet, é um tabulador de dados que já pode 
ser exportado para um mapa e pode ser aberto automaticamente. Assim, na lógica de territorialização 
dos indicadores, parece ser a ferramenta mais adequada, por ser livre e do âmbito da saúde.

Sempre que há necessidade de se fazer um relatório ou alimentar o banco de dados, a pedido do 
secretário, o fluxo de informações é definido pela CGVAN, para que os sistemas automaticamente 
alimentem o Painel de Informações. Um exemplo dessa aplicação é o Atlas de Saúde, que já está sendo 
alimentado dentro dessa metodologia e através do qual se conversará com o Centro de Informações 
Estratégicas de Vigilância de Saúde (CIEVS). 

O enfoque, sobretudo para 2007, é o impacto na saúde decorrente de mudanças no ambiente, com o 
projeto de qualificar melhor os indicadores.

O Pisa da CGVAN trabalha atualmente com a unidade de análise do estado. As ações para 2007, 
em relação à estruturação da área, seguem as seguintes premissas: contribuir no processo de gestão e 
integração dos subsistemas e aumentar a visibilidade das informações produzidas. Dentre as principais 
metas está implantar o Painel de Informações em Saúde Ambiental na CGVAN e em, pelo menos, três 
unidades federativas piloto.
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Painel 5 - Promoção da Saúde e Participação Social

Coordenador: José Luiz Riani Costa – secretaria de Gestão estratégica e Participativa (sGeP/Ms)

Raquel Maria Rigotto – Universidade Federal do Ceará (UFC) – Membro do Conselho nacional 
de saúde (Cns)

Jacinta de Fátima Senna da Silva – Coordenadora-Geral de apoio à Gestão Participativa e ao 
Controle social – secretaria de Gestão estratégica e Participativa (sGeP/Ms) 

Valdemar Pinho – Vice-Prefeito e secretário Municipal de saúde de Botucatu (sP)

Promoção da Saúde e Participação Social

Raquel Maria Rigotto

A exposição será realizada em quatro momentos: os pressupostos e aportes teóricos; os lugares sociais e 
temas da participação; os problemas da participação social; e as novas dinâmicas sociais, na perspectiva 
do fortalecimento da sociedade civil, e a constituição dos sujeitos coletivos.

Quanto aos pressupostos e aportes teóricos relacionados à Promoção da Saúde e participação social, 
os seguintes aspectos devem ser ressaltados: os determinantes sociais do processo saúde-adoecimento; 
a saúde como registro, expressão, produto (e condicionante, produtora) dos processos e modelos de 
desenvolvimento adotados pelas sociedades; e a efetivação do direito à saúde transcende os limites do 
setor saúde. As sociedades humanas são perpassadas por contradições e conflitos, demarcados pela 
inserção de classe, etnia, gênero e gerações.

O espaço social é um campo caracterizado por tensionamentos e disputas entre sujeitos coletivos, 
norteados por idéias e interesses conflituosos ou contraditórios, e os espaços de participação social 
constituem-se em arena política de disputa (de poder) por distintos projetos de sociedade e de futuro. 
A participação social se desenvolve em um cenário em que os grupos presentes na sociedade possuem 
interesses diferentes, conflituosos e, às vezes, contraditórios. 

A percepção dessas contradições e conflitos, por parte do cidadão e dos sujeitos coletivos, é processual 
e envolve duas dimensões: a nomeação de problemas sociais e a ilusão da transparência versus o poder 
das construções simbólicas do poder-ideologia. 

As políticas públicas saudáveis não se referem apenas às políticas clássicas denominadas políticas 
sociais (educação, trabalho, saúde, previdência social, etc.). Estão também ligadas às políticas 
macroeconômicas (de industrialização, de modernização agrícola, de turismo em grande escala, de 
infra-estrutura para o desenvolvimento industrial, etc.), que definem o modelo de desenvolvimento em 
um nível mais profundo de determinação da saúde.

Considerando a construção social dos problemas, Tabara e Freitas realizam uma importante reflexão: 
“As dificuldades vivenciadas pelos grupos sociais só se tornam “problemas” quando são assim nomeadas 
pela sociedade, quando afetam ou são percebidas como tais pela sociedade, quando indivíduos ou 
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grupos sociais as definem neste sentido da coletividade. Por isso, esta percepção varia com o tempo, em 
cada sociedade, e entre os grupos dentro da sociedade. Para que os problemas se afirmem socialmente é 
necessário que sejam construídos e difundidos no mundo social através de vários atores sociais, até que 
sejam reconhecidos por um conjunto amplo de indivíduos e instituições”.

Um exemplo claro do que foi exposto refere-se à dimensão ambiental. Viveu-se, até a década de 70 do 
século passado, convivendo com grandes acidentes ambientais, devastação, degradação e contaminação, 
e alguns pequenos grupos, como o movimento hippie e os pacifistas do movimento verde, levantaram 
essas questões. Contudo, apenas atingiram o “status de um problema”, assim inserido na agenda social 
e política internacional, a partir dos anos 70, quando, então, se reconheceram as implicações deste 
modelo de desenvolvimento para a degradação ambiental e para a vida social. Enfim, a nomeação de 
problemas passa por um processo em que os atores vão levantar e qualificar a questão. A percepção do 
real é perpassada por formas e conteúdos simbólicos, que se constituem em espaços de disputa entre os 
atores sociais. 

A ideologia pode ser conceituada como maneiras que servem, em circunstâncias particulares, para 
estabelecer e sustentar relações de poder que são sistematicamente assimétricas. Ideologia é sentido a 
serviço do poder.  Existe uma produção simbólica para manter o status quo, para reproduzir este modelo 
de sociedade e difundir a ideologia. 

Porém, também é preciso reconhecer que, na prática, a hegemonia nunca pode ser singular. 
Suas estruturas concretas são altamente complexas e, sobretudo (o que é crucial), não existe apenas 
passivamente na forma de dominação. Deve ser continuamente renovada, recriada, defendida e 
modificada e é continuamente resistida, limitada, alterada, desafiada por pressões que não são suas. 
Nesse sentido, devemos acrescentar ao conceito de hegemonia os conceitos de contra-hegemonia e de 
hegemonia alternativa, que são elementos reais e persistentes da prática. 

O espaço social pode ser descrito como um campo de forças, um conjunto de relações de força 
objetivas impostas a todos os que entrem nesse campo. Nesse espaço, as diferentes classes e frações de 
classes estão envolvidas numa luta propriamente simbólica para imporem a definição de mundo social 
mais conforme aos seus interesses, a visão da sua identidade social.

Trata-se de um espaço multidimensional, onde cada agente ou grupo de agentes está situado em 
função de suas posições e trajetórias e atua através das diferentes espécies de poder que possua, como o 
capital econômico, o capital social, o capital cultural e o capital simbólico. Os atores sociais se movem 
no campo social a partir desses capitais.

Contudo, Bourdieu reconhece que, devido à importância da dimensão econômica na sociedade 
ocidental e contemporânea, o campo econômico tende a prevalecer e impor seus interesses aos outros 
campos existentes. 

Uma pesquisa realizada no Ceará demonstra as diferentes posições, no campo social, das formações 
discursivas de quatro segmentos de atores sociais sobre as relações industrialização/desenvolvimento 
em Maranguape, município de 80 mil habitantes, localizado na região metropolitana de Fortaleza. 
Inicialmente, indagou-se a percepção dos diferentes atores sobre a chegada na cidade de 18 indústrias, 
sendo este um município de tradição agrícola, artesanal e cultural forte e com potencial para o 
ecoturismo. 

Perceberam-se diferentes posições, verificando-se tanto a visão de apoio a um projeto hegemônico de 
desenvolvimento como a um projeto contra-hegemônico de desenvolvimento.



162

Ministério da saúde

Os atores se situam de forma distinta no campo social, com interesses diferenciados, nem sempre 
predeterminados, e os capitais que cada um deles possui para impor sua visão de mundo também é 
distinto. Dessa forma, os espaços de participação social refletem estas disputas e constituem-se em arena 
política de disputa por projetos distintos de sociedade e de futuro.

No processo de constituição de sujeitos coletivos nos movimentos populares, é preciso levar em 
consideração os seguintes aspectos: o desocultamento das contradições da sociedade; a nomeação 
coletiva de problemas e a produção de alternativas; a mobilização e organização; o medo e a coragem; 
o fortalecimento e a produção de capitais; e a visibilização social do problema, do movimento e de suas 
ações.

A participação não ocorre apenas em um lugar social específico como um conselho ou uma conferência, 
mas há a necessidade de dialogar com uma grande diversidade de movimentos e formas de expressão, 
como a ação direta, o partido político, as redes, fóruns, etc. Os temas da participação no campo da 
Promoção em Saúde também são muito variados, considerando o nível de macrodeterminação destes 
fenômenos. São eles: a formulação de políticas públicas saudáveis; a criação de ambientes favoráveis à 
saúde; o reforço da ação comunitária; o desenvolvimento de habilidades e atitudes pessoais favoráveis à 
saúde; e a (re)orientação dos serviços de saúde.

Existe uma relação entre o instituído e o instituinte. O instituído são as formas formalizadas de 
participação e o instituinte são as formas que estão nascendo na sociedade, que estão em movimento e 
que, de certo modo, oxigenam e renovam o que já está instituído. 

Existem alguns problemas na participação social (SEMINÁRIO OS SENTIDOS DA 
DEMOCRACIA E DA PARTICIPAÇÃO, 2004): a tradição autoritária (noção de que a participação 
perturba a governabilidade ou deve ser instrumentalizada/cooptada para legitimar projetos e interesses) 
versus governabilidade democrática; o desenvolvimento urbano e econômico brasileiro, combinando 
segregação territorial com crescimento demográfico, imigração, desemprego, exclusão social e 
descontinuidade das políticas públicas; a “secundarização” da pauta nas instâncias institucionalizadas 
de participação, mantidas distantes dos centros de decisão política; a tessitura de pontes entre os 
problemas e necessidades das comunidades e a saúde; e o entendimento e apropriação da complexa 
trama jurídico-institucional.

Além disso, existem problemas com o modelo/regime de representação, especialmente quanto à 
composição e eleição, indicação, alternância, e também quanto à alimentação da representatividade, 
devido ao diálogo de mão dupla com o segmento representado (inclusive Governo).

Há, ainda, problemas no âmbito do capital, devido ao uso intensivo de instrumentos e armadilhas 
para consolidar poder político e difundir uma cultura de clientela e favor (benefício e não direito).

É preciso ressaltar a escassa inter-relação com outros segmentos sociais do campo popular para um 
renovado exercício da representação nos espaços participativos e o desrepresamento das demandas sociais 
num ambiente de pouca vontade política de realização e ausência de recursos, de falta de autonomia do 
município. Associado a isso, convivem um poder político e do capital financeiro transnacional, criando 
uma espécie de constrangimento ao poder público.

A convivência entre diferentes (que exige respeito às distintas identidades e à autonomia dos 
movimentos), a linguagem técnica, a dificuldade do Estado para abarcar/reconhecer as múltiplas relações 
societárias e, especialmente, as novas formas de organização e movimentos também se constituem em 
problemas relacionados à participação social.
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Quanto às novas dinâmicas sociais, fortalecimento da sociedade civil e constituição dos sujeitos 
coletivos (SEMINÁRIO OS SENTIDOS DA DEMOCRACIA E DA PARTICIPAÇÃO, 2004), 
é preciso reconhecer que existem e emergem novas formas de fazer política e que elas apresentam 
necessidades de articulação com o conjunto dos outros atores e de construção de agendas comuns 
da sociedade; têm adquirido formato de organização, com a missão de dar visibilidade às suas ações, 
de constituir legitimidade, pressão, controle e assegurar direitos junto ao Estado; primam pela 
autonomia dos movimentos; têm necessidade de articular suas lutas/agendas às questões de natureza 
macroeconômicas e, além disso, reconhecem as dificuldades na relação com o Estado (Como trabalhar 
a co-gestão?).

É preciso: fortalecer um campo de legitimidade e autonomia da sociedade civil organizada, 
por intermédio de redes e fóruns, para o estabelecimento de uma outra ética da representação e 
representatividade nos conselhos; visibilizar iniciativas de organização criativas, irreverentes e 
produtivas, variando nas formas e temas; apostar na subversão de estigmas no campo da cultura, da 
linguagem e das dinâmicas de organização “não tradicionais” do campo popular da sociedade (inserindo 
a arte nos movimentos sociais); admitir o estatuto do conflito e da contradição de idéias e interesses 
como fundamentos inerentes a uma nova ética das relações sociais.

A política pode ser entendida como um processo através do qual interesses são transformados em 
objetivos e estes são conduzidos à formulação e tomada de decisões efetivas. A política não se limita ao 
conjunto dos elementos ou instituições que caracterizam o regime democrático liberal. Ela está inserida 
no conjunto da sociedade e na teia das relações sociais, com os valores, culturas e atitudes das pessoas. 

A sociedade civil deve ter um posicionamento firme no sentido de exigir a transformação. As pessoas 
não são simplesmente a soma de processos de inculcação e socialização, ou atores que desempenham, 
obedientemente, seus papéis. Elas podem (re)significar os sentidos, num processo criativo de 
interpretação e avaliação, no qual o significado das formas simbólicas é ativamente constituído e 
reconstituído.

A sociedade civil é caracterizada por um conjunto de ações coletivas que apresentam o potencial de 
exercer o poder político, no sentido de causar impacto ou alterar tanto a institucionalidade política 
quanto as relações sociais. Ela é plural, engloba diversos projetos e práticas, relacionadas tanto à 
construção e ampliação da democracia quanto às práticas reprodutoras de relações de dominação (...) 
(GECD/Unicamp).

Promoção da Saúde e Participação Social

Jacinta de Fátima Senna da Silva

Alguns desafios da participação social e Promoção da Saúde devem ser enfatizados: a qualificação dos 
Conselheiros de Saúde por meio da educação permanente para o controle social; a necessidade de 
permanente esforço para o aprimoramento e consolidação da gestão participativa e do controle social; 
a insuficiência de mecanismos de avaliação e de indicadores que permitam delimitar os impactos da 
participação da sociedade na melhoria dos serviços prestados; a inclusão e participação de populações e 
povos historicamente excluídos e de novos movimentos sociais nas instâncias de controle social.
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A gestão participativa e seu significado devem ser situados em um contexto de democracia 
participativa, pontuando a finalização de um período de governo reeleito que, em 2003, instituiu a 
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP) como um espaço de desenvolvimento de 
mecanismos que visam apoiar e fortalecer a gestão participativa nas Secretarias de Saúde dos estados e 
municípios, e a participação popular.

A premissa da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP) é a democratização da Gestão 
do SUS. Suas atribuições, definidas no Decreto nº. 5.841/2006, são: formular e implementar a política 
de gestão democrática e participativa do SUS, fortalecer e apoiar a participação e o controle social, 
dentre outras.

Além disso, a SGEP articula as ações do Ministério da Saúde, referentes à gestão estratégica e 
participativa, com os diversos setores, governamentais e não governamentais, relacionados com os 
condicionantes e determinantes sociais e econômicos da saúde;  apóia o processo de controle social do 
SUS, para o fortalecimento da ação dos Conselhos de Saúde; e promove, em parceria com o Conselho 
Nacional de Saúde (CNS) e o apoio dos demais órgãos do MS, a realização das Conferências de Saúde 
e das Plenárias dos Conselhos de Saúde.

A SGEP possui quatro campos de atuação: Departamento de Apoio à Gestão Participativa, 
Departamento de Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS, Departamento de Ouvidoria-Geral 
do SUS e Departamento Nacional de Auditoria do SUS.

São prioridades do Departamento de Gestão Participativa (Dagep/SGEP): o apoio ao fortalecimento 
da participação e do controle social no SUS; a ampliação das práticas de gestão participativa nas três 
esferas do SUS (apoio a conselhos já existentes bem como a outras formas instituintes em fóruns e 
redes, dentre outros); a mobilização social no SUS; a promoção da equidade na atenção à saúde de 
populações e grupos sociais a serem incluídos por sua condição étnica, racial, de gênero e política.

Esta última linha de ação é fundamentada na promoção da equidade, que se configura em uma linha 
de ação governamental e, no caso da área de saúde, atua com grupos, como, por exemplo, Grupo da 
Terra, Comitê da População Negra, Comitê de Gays, Lésbicas, Transgêneros e Bissexuais (GLTTB) e 
Comitê de Saúde da População Cigana, dentre outros.

Dentre as ações realizadas pelo Dagep/SGEP, podem ser citadas: o desenvolvimento de processos 
para sensibilização de gestores; o apoio à mobilização social para qualificação da ação dos Conselhos 
de Saúde e dos movimentos sociais; os projetos estruturantes, como o ParticipanetSUS; a educação 
popular em saúde; o apoio à participação e controle social, incluindo a disponibilização de material 
informativo para o acervo dos Conselhos; e a construção, em parcerias, de políticas específicas.

A SGEP desenvolve trabalhos articulados junto ao Conass e Conasems. Um exemplo é o segundo 
Prêmio Sérgio Arouca, que visa reconhecer, premiar e divulgar trabalhos que relatem e analisem 
experiências exitosas de gestão participativa em serviços em entidades de movimentos sociais e 
trabalhos acadêmicos sobre a temática SUS. O primeiro Prêmio contou com a participação significativa 
de trabalhos que demonstraram as inúmeras experiências que estão sendo desenvolvidas em todo o país, 
no campo da gestão democrática e participação popular.  

Em inúmeras situações que envolvem a saúde estão se constituindo e disseminando iniciativas e 
grupos participativos, havendo a necessidade de desenvolver a capacidade técnica, de negociação e de 
articulação intra e intersetorialmente, para responder a estas demandas. 

A SGEP possui uma linha direta com todos os mais de 5 mil Conselhos Municipais de Saúde, numa 
perspectiva de cooperação, visando o acesso e à troca de informação. É um processo ainda incipiente, 
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mas inovador, pois as ações desenvolvidas na esfera federal têm uma ressonância nas esferas estadual e 
municipal.

O PARTICIPASUS, da SGEP, é uma política que orienta as ações de governo na promoção e 
aperfeiçoamento da gestão democrática no âmbito do Sistema Único de Saúde. É uma das prioridades 
expressas no atual Plano Nacional da Saúde (PNS), que identifica a necessidade do fortalecimento das 
instâncias do controle social realizado pelos Conselhos de Saúde e propõe a educação permanente dos 
diversos segmentos que os compõem.

Em relação às práticas de educação popular em saúde, a SGEP possui uma interação constante com a 
Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde (Aneps).

A SGEP construiu um acervo com as informações consideradas fundamentais aos Conselheiros de 
Saúde, incluindo o “Painel de Indicadores do SUS”, lançado em novembro de 2006.

Outro exemplo positivo que merece ser citado é a aprovação da Política Nacional de Saúde da 
População Negra (PNSPN), em 10 de novembro de 2006, pelo Conselho Nacional de Saúde. A 
exemplo desta, estão em construção outras políticas específicas, como a Política Nacional de Saúde das 
Populações do Campo e da Floresta. 

Promoção da Saúde e Participação Social

Valdemar Pinho

É muito importante a sistematização do referencial teórico exposto anteriormente por Raquel Maria 
Rigotto bem como a apresentação da extensa agenda da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa 
(SGEP/MS), realizada por Jacinta de Fátima Senna da Silva. 

Não é real a possibilidade de resolver problemas complexos com soluções simples. Essa filosofia, ou 
proposta de ação, é falsa e simplória, pois, geralmente, há a necessidade de soluções complexas.  

Sob a perspectiva do município, a Promoção da Saúde, por suas características e importância, é 
extremamente abrangente, sendo difícil reconhecer seus limites. 

Na década de 70, Leavel e Clarck (1976) possibilitaram uma visão simplificada e didática, 
caracterizada como naturalista e ecológica, defendendo a seguinte teoria: as ações realizadas antes que 
a doença ocorra, mantendo o equilíbrio entre o agente e o hospedeiro, tendo o ambiente como o fiel 
da balança, mantendo esses elementos em equilíbrio, eram compreendidas como prevenção primária; 
quando a doença estava instalada, era considerada prevenção secundária, prevenindo a incapacidade ou 
a morte permanente ou temporária; as ações desenvolvidas após a finalização da doença, e se houvesse 
sequelas, eram denominadas reabilitação ou prevenção terciária. 

Na prevenção primária, havia a Promoção da Saúde, a definição de ações gerais para a qualidade de 
vida e as demais ações para a proteção específica. 

Atualmente, a nomenclatura foi modificada e há uma distinção entre a promoção, a prevenção, a 
cura e a reabilitação. O modelo preventivista dos supracitados autores não é mais um referencial a ser 
seguido.   
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O município tem de assumir uma série de ações referentes à saúde, não sendo possível dicotomizá-las, 
quando de sua execução, em promoção e assistência, pois as demandas trazidas pela população, a demanda 
espontânea, por exemplo, também precisa ser resolvida. Dessa forma, não há justificativa para uma Equipe de 
Saúde da Família (ESF) fazer a separação entre ações de Promoção de Saúde e o atendimento à demanda. 

Existe frequentemente um conflito, nas equipes do PSF, entre o atendimento da demanda espontânea 
e as ações visando à Promoção da Saúde. Como exemplo, pode ser citado o depoimento de uma 
profissional médica que atua no PSF de município e confessou que “não gosta de medicina” (tratar 
a doença), e sim de saúde. Essa profissional realiza atividades geniais com os grupos, tendo, inclusive, 
incentivado a formação de um grupo de donas-de-casa transformadas em “mulheres vitoriosas”, que 
tiveram uma evolução na representação do movimento em defesa da mulher, contra a violência. 

Em contraponto, houve reclamação da população referente à atuação dessa profissional, considerando 
que ela não realizava consultas e atendimentos médicos. Essa é uma questão complexa, pois o município 
tem responsabilidades na resolução do problema nomeado pela comunidade e a profissional também 
precisa realizar o atendimento médico. 

A população, quando reconhece um problema e o nomeia, não o faz de uma maneira pura e 
independente de outros determinantes. Assim, muitas necessidades concretas que o serviço público 
identifica nem sempre são nomeadas pela população como demandas.   

Numa determinada região da cidade de Botucatu, existe uma favela assistida por uma unidade de saúde 
convencional. Contudo, a atenção à saúde apresenta dificuldades, como a não-adesão das gestantes ao pré-
natal, às ações de grupo, de forma geral, e às orientações de puericultura. Trata-se de uma população arredia, 
que procura resolver seus problemas de saúde no pronto-socorro. É uma população que provavelmente 
necessita de cuidados de saúde e da Promoção em Saúde, mas não reivindica (nomeia) essas ações. 

Geralmente, quando ocorre a substituição de uma unidade de saúde convencional por uma Unidade 
de Saúde da Família, verifica-se, em um primeiro momento, resistência da população a essa mudança da 
lógica da atenção à saúde. 

A população ainda solicita que o atendimento seja realizado pelo profissional/médico (clínico, 
pediatra e ginecologista), sendo os outros tipos e formas de atenção à saúde entendidos como secundários. 
O modelo é ainda “medicalocêntrico” e há grande resistência à mudança do modelo assistencial.  

Uma experiência interessante vivenciada recentemente foi a participação em uma reunião mensal 
com os pais em uma escola integral que atende à população desprovida de recursos financeiros, com 
o objetivo de realizar uma discussão sobre melhoria de vida e qualidade de vida, dentre outros temas. 
Era uma reunião compulsória para os pais, exigida para que os filhos permanecessem na escola. Na 
última reunião, as duas equipes do PSF participaram da mesa. Na oportunidade, foi explicada a lógica 
de atuação do PSF e a comunidade foi questionada: Este programa vai dar certo? A comunidade não 
aprovou e nem apostou no programa.

No entanto, após seis meses, essa mesma comunidade expressou satisfação com a atenção do PSF. O 
que se pode concluir com esse episódio é que, se as necessidades sentidas pela população tivessem sido 
atendidas, num primeiro momento, o PSF teria sido retirado da comunidade.

O orçamento participativo é um importante instrumento para reconhecer as necessidades sentidas 
pela população, apesar de, frequentemente, ela expressar o desejo de ter uma unidade de saúde no 
seu bairro. Botucatu possui 120 mil habitantes e 16 Unidades Básicas de Saúde, número que pode 
ser considerado suficiente para a população. No entanto, um desafio está posto: Como implementar a 
Promoção de Saúde se o que as pessoas desejam é a assistência?
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Há uma tendência de mudança desse quadro, através das ações das ESF, que têm provocado 
mudanças graduais na percepção da população. As ESF têm incentivado as práticas de qualidade de 
vida e saúde, através da dança, teatro e outras formas de cultura. Estão tentando também intensificar as 
ações intersetoriais, inclusive a partir dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Na área de segurança pública do município, alguns avanços ocorreram na integração intersetorial 
em torno dos problemas mais relevantes de cada região, sendo desenvolvidas ações coletivas. Todavia, 
novamente deve ser enfatizado que as maiores demandas solicitadas pela população ainda estão no 
campo da assistência e, em contraponto, a Promoção em Saúde é secundária nesse contexto. 

Sobre a participação decisória do controle social a partir de conselhos, é preciso reconhecer que há 
uma profusão de conselhos. O setor saúde, por exemplo, participa dos Conselhos do Idoso, da Criança 
e do Adolescente e da Assistência Social. Na realidade, a Secretaria Municipal de Saúde não possui 
quadro de pessoal suficiente para participar de tantos Conselhos.  

A SGEP, através de várias ações e estratégias, tem realizado um bom trabalho com os conselheiros de 
todo o país. A recente inclusão, na agenda dos conselhos, de elementos que dão ênfase à Promoção em 
Saúde é uma importante iniciativa, todavia ainda é incipiente. 

Timidamente, os municípios começam a elaborar seus planos visando à Promoção em Saúde, 
colocando essa pauta em seus Planos Municipais de Saúde, ou seja, sistematizando e institucionalizando 
as ações de Promoção da Saúde na gestão municipal. Esse é o grande desafio dos municípios.
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Perspectivas de Formação e Educação Permanente no 
Desenvolvimento de Ações de Promoção da Saúde

Leane de Carvalho Machado

É fundamental falar da criação do SUS como a mais importante reforma política e a maior política de 
inclusão social implantada no país. Contudo, também é preciso lembrar a necessidade de transformações 
na formação e educação permanente dos profissionais e gestores do SUS.

Um breve levantamento dos programas implementados e cursos realizados recentemente no 
país evidencia que todos têm um componente em comum: a Promoção da Saúde, porém de forma 
transversal. Podem ser citados: a capacitação e formação da Saúde da Família; a Profissionalização dos 
Trabalhadores da Área de Enfermagem (Profae); o Desenvolvimento Gerencial Unidades Básicas de 
Saúde (Gerus); o Programa de Interiorização do Trabalho de Saúde (Pits); o Programa de Incentivo às 
Transformações Curriculares nas Escolas Médicas (Promed); o mestrado profissional; a formação de 
Conselheiros de Saúde; e o curso para membros do Ministério Público.

O grande objetivo é usar a formação e educação permanente para fortalecer o SUS, a partir das 
necessidades locais, melhorando a qualidade de vida da população. 

Muitas são as estratégias para definir a Política Estadual de Promoção da Saúde.

 A primeira é reorganizar as ações de saúde a partir da Atenção Básica, porque nela, e não na média e 
alta complexidade, está o grande nível de atenção em que realmente acontecem as ações de promoção. 
Sergipe tem avançado muito, contando hoje com 87% de cobertura do PSF; agora é preciso também 
avançar na qualidade dessa atenção. 

É preciso pensar na macrofunção das SES, que é a formação e capacitação dos profissionais e gestores. 
Também é preciso investir na formação para o exercício, de fato, pela comunidade, do controle social. 
Acima de tudo, o foco da atenção deve ser mudado, da doença para a saúde.
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Os estados devem colaborar para a definição de espaços de prática de Promoção da Saúde, estimulando 
o autocuidado, já que essa responsabilidade não é apenas dos gestores e profissionais, mas também da 
comunidade.

Para falar da experiência e dos avanços ocorridos em Sergipe, no período de 2003 a 2006, vale lembrar 
que a primeira iniciativa da SES foi elaborar a Agenda Estadual de Saúde, na qual ficou definido o 
compromisso VI, relativo ao desenvolvimento dos recursos humanos no setor saúde. Visando alcançar 
esse objetivo, foram criados o Centro Estadual de Formação e Educação Permanente (Cefep) e a Escola 
Técnica do SUS (ETSUS). Ainda como propostas da agenda estão implantar a Mesa Estadual de 
Negociação Permanente do SUS e avaliar a gestão dos recursos humanos. 

Dentre as ações voltadas para a formação dos recursos humanos, merecem destaque: o Curso de 
Atenção Básica em parceria com a Universidade de Toronto, focado na saúde e não na doença; o Curso 
de Especialização Latu Sensu em Saúde da Família, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe 
(UFS); o Curso de Especialização Lato Sensu em Saúde Coletiva, com área de concentração em gestão 
de sistemas e serviços de saúde, em parceria com o Instituto de Saúde Coletiva (ISC/UFBa); o Curso 
Técnico de Agentes Comunitários de Saúde; e o Curso de Atenção Básica: Desenvolvendo Novas 
Linhas de Conduta na Prática da Saúde.

O estado de Sergipe possui 2 milhões de habitantes, distribuídos em 75 municípios, dos quais apenas 
dois têm mais de 100 mil habitantes. Em maio de 2005, a cobertura do PSF alcançou a marca de 85%, 
sendo desafios manter essa alta cobertura, qualificar e fortalecer a Atenção Básica (AB).

Algumas dificuldades internas devem ser lembradas, como a necessidade de reorganizar o processo 
de trabalho, a fragmentação e o desconhecimento do novo papel a ser desempenhado por gestores e 
funcionários.

A alta cobertura do PSF versus a análise dos indicadores provocou a percepção da necessidade de se 
investir na capacitação dos profissionais do Saúde da Família e coordenadores municipais da AB, para 
desenvolver novas linhas de conduta, no âmbito da família e da comunidade, com base nos princípios 
do SUS.

A metodologia utilizada foi a problematização valendo-se de dois momentos: de concentração 
e dispersão. Dentro desse enfoque, os profissionais não recebem instruções para suas ações, que são 
planejadas de acordo com as necessidades da comunidade.

São desafios: sensibilizar, capacitar e verificar a mudança de atitude dos gestores, dos profissionais e 
da comunidade (controle social); mudar o foco da doença para a saúde; institucionalizar a prática da 
intersetorialidade desde o planejamento das ações.

O grande sonho é que todos nós (gestores, profissionais e comunidade) tenhamos o olhar de cuidador 
junto às pessoas e famílias.  E, nesse novo olhar, possamos chamar “nossa comunidade”. Estaremos então 
fazendo promoção, prevenção, acompanhamento e reabilitação, cuidando finalmente da saúde e não 
apenas de doenças. Se todos nós sonharmos juntos, transformaremos nosso sonho em realidade.



170

Ministério da saúde

Perspectivas de Formação e Educação Permanente no 
Desenvolvimento de Ações de Promoção da Saúde

Beatriz Figueiredo Dobashi

Para falar de formação é necessário contextualizar a saúde no atual momento vivenciado pelo SUS; o 
perfil do profissional, obviamente, deve estar sincronizado com esse momento.

Depois das normas operacionais veio a tentativa de elaborar uma emenda (EC 29) que pudesse 
resgatar os princípios da Lei Orgânica, melhorando o financiamento da saúde, porém foi sem sucesso 
sua regulamentação, chegando-se à conclusão de que existe excessiva normatização no SUS. Assim, 
pensou-se em superar as lacunas e resgatar os princípios básicos, definindo qual é a responsabilidade 
daqueles que cuidam da saúde da população. 

Em vários fóruns, começou-se a discutir a necessidade de construir um novo Pacto na saúde, capaz 
de substituir a normatização excessiva e a lógica da habilitação por outra, de adesão e compromisso com 
resultados e solidariedade. 

As teses formuladas para o período 2005/2007 qualificaram os posicionamentos municipalistas, 
abordando questões fundamentais, como financiamento insuficiente, alocação injusta de recursos, 
dificuldades na gestão do trabalho, municipalização incompleta e falta de integralidade na atenção. 
Os desdobramentos das discussões geraram o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de 
Gestão.

No Pacto pela Vida, as prioridades são aquelas capazes de provocar maior impacto na saúde, através 
de compromissos sanitários dos três entes da federação, para preservar a vida em sua integridade 
e qualidade. Constituem-se em prioridades: a saúde do idoso; a redução da mortalidade materna e 
infantil; a redução das mortes por câncer de colo uterino e de mama; o enfrentamento de endemias 
que estão tomando proporções epidêmicas, como dengue, tuberculose, hanseníase e gripe aviária; a 
Promoção da Saúde; e o fortalecimento da Atenção Básica.

O Pacto em Defesa do SUS é, na verdade, um movimento de repolitização e mobilização da sociedade 
para dar visibilidade ao SUS como política de Estado e lutar por mais recursos para a saúde, começando 
pela regulamentação da EC 29. É preciso ressaltar que os recursos financeiros atualmente alocados para 
o setor são realmente insuficientes, ainda que possa haver má gestão dos mesmos. 

O Pacto de Gestão tem como eixos: a responsabilidade sanitária; a regionalização cooperativa e 
solidária, baseada em linhas de cuidado; o financiamento tripartite – União, estados e municípios; 
o resgate do planejamento como instrumento de gestão; a regulação e normatização voltadas para a 
garantia de acesso e de qualidade; a participação social e o controle público; a gestão do trabalho; enfim, 
importantes instrumentos para a Promoção da Saúde da população.

Porém, na saúde não basta celebrar um novo Pacto. É preciso “mudar o olhar” e promover a 
reorganização das práticas sanitárias. Essa reorganização implica reconhecer o processo saúde-doença, 
porque existem populações que adoecem e morrem mais, e promover a saúde como qualidade de vida.

O resgate do planejamento como instrumento de gestão é essencial, permitindo a construção do 
modelo de atenção com base na territorialidade, ou seja, com respeito à realidade local e regional.
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Promover saúde é promover a vida. É compartilhar possibilidades para que todos possam viver seus 
potenciais de forma plena. É perceber a interdependência entre indivíduos, organizações e grupos 
populacionais e os conflitos decorrentes desta interação. É reconhecer que a cooperação, solidariedade 
e transparência, como práticas sociais correntes entre sujeitos, precisam ser, urgentemente, resgatadas. 
Promover a saúde é uma imposição das circunstâncias atuais que apontam para a necessidade imperiosa 
de novos caminhos éticos para a sociedade.

A Promoção da Saúde é o conjunto de ações, intervenções, propostas, processos e movimentos que, 
atacando as causas mais básicas das doenças e apontando para novas formas ou condições de trabalho, 
de vida e de relacionamento do homem consigo mesmo, com seus semelhantes e com o meio ambiente, 
podem influenciar decisões individuais e grupais que objetivem melhorar a qualidade de vida dos seres 
humanos.

Enfim, a Promoção da Saúde aponta para a necessidade de novos caminhos éticos para a sociedade.

A Promoção da Saúde preconiza cinco campos de ação: a elaboração e implementação de políticas 
públicas saudáveis; a criação de ambientes favoráveis à saúde; o reforço da ação comunitária; o 
desenvolvimento de habilidades pessoais; e a reorientação dos sistemas e serviços de saúde. 

Em face a todos esses desafios é imperativo refletir sobre o significado de ser gestor. Ser gestor da 
saúde implica implantar novos modelos de atenção, baseados na territorialidade e voltados para atender 
às necessidades sociais demandadas e percebidas. Ser gestor implica participar de um projeto de governo 
como ator social envolvido no interesse coletivo. Implica, ainda, ter governabilidade, fazer um pacto de 
sustentabilidade e ter capacidade de gestão. O gestor é mediador de interesses, executor e avaliador. O 
gestor deve promover a intersetorialidade, a integração de agendas públicas, a racionalidade de gastos 
e o desenvolvimento sustentável. Enfim, ser gestor é compartilhar um projeto que exige competência 
política, capacidade técnica e sustentabilidade, palavras que mensuram o grande desafio de implementar 
o Pacto pela Vida. 

Para tanto, é preciso fazer a integração das ações complementares e inter-relacionadas, com o 
uso da informação sobre o processo saúde-doença, para intervenção nos serviços de saúde, ou seja, 
instrumentalizando a gestão, embasando a atuação das equipes e sendo aplicada no diagnóstico, no 
monitoramento e na avaliação.

O que se propõe, então, é a redefinição das práticas sanitárias, seja do ponto de vista técnico (modelo 
assistencial alternativo para controlar determinantes, riscos e danos), seja do ponto de vista gerencial 
(prática que organiza os processos de trabalho em saúde sob a forma de operações baseadas nos 
problemas detectados). 

Com certeza, novos atores virão participar desse desafio. Não apenas técnicos são responsáveis por 
soluções para reorganizar modelos, devendo os gestores e a população se envolver no processo. 

A pergunta central é: Que tipo de profissional é indicado para essa nova visão? A resposta é: Alguém 
capaz de extrapolar o uso das técnicas medico-sanitárias e incorporar novas práticas na defesa das 
condições de vida e saúde da população.

Não é fácil encontrar esse profissional. Para trabalhar na saúde é preciso competência, solidariedade 
e compromisso. É preciso ser responsável pelos problemas de uma população e pelas ações construídas 
para solucioná-los. Enfim, é necessário ter responsabilidade sanitária.

A integração ensino-serviço deve ser pautada pela possibilidade de formar profissionais com o perfil 
adequado, profissionais que tenham mantido contato com a realidade dos territórios onde atuarão. É 
preciso propiciar o conhecimento da complexidade da gestão pública.
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Uma das experiências bem-sucedidas apresentadas neste evento foi a integração de profissionais, 
desde o começo da sua formação, com os serviços de saúde. Nessa experiência, médicos, dentistas e 
psicólogos, dentre outros, começam acompanhando a visita dos ACS e, apenas no final do curso, passam 
a acompanhar as consultas de especialidade. Isso mostra a possibilidade de formar profissionais mais 
adequados às necessidades do SUS, porque eles mantêm contato com a realidade de seus territórios, 
conhecem a sua dimensão e a sua profundidade, compreendem a responsabilidade que estão assumindo 
e, ao mesmo tempo, a complexidade da ação pública.

A gestão do trabalho e educação na saúde é um dos mais importantes instrumentos de gestão, pois, 
por ser uma organização social, a Secretaria de Saúde depende das pessoas para existir. A saúde é, acima 
de tudo, uma organização social com “pessoas atendendo pessoas”.

Os municípios têm tido um papel cada vez mais importante na gestão do trabalho. Segundo o IBGE 
(2005), 68,8% da força de trabalho em saúde é hoje contratada pelos municípios, 23,9% pelos estados 
e apenas 7,3% pela União.

Quanto à educação permanente, é preciso ressaltar o papel dos pólos como espaço de consolidação da 
Política, propiciar o fortalecimento dos municípios colaboradores (facilitadores e tutores) e promover 
estudos da realidade local.

Os princípios da formação e educação permanente são: os trabalhadores são a base do sistema de 
saúde; o trabalho em saúde é um serviço público e uma responsabilidade social; os trabalhadores de 
saúde são protagonistas do desenvolvimento do sistema de saúde. 

Com esses princípios e uma política de formação e educação permanente, é possível ter uma força de 
trabalho bem distribuída, saudável, capacitada e motivada.

Perspectivas de Formação e Educação Permanente no 
Desenvolvimento de Ações de Promoção da Saúde

Ana Estela Haddad

O desafio atual é construir uma articulação entre instituições formadoras e o Sistema Único de Saúde 
(SUS). Há um descompasso entre a orientação da formação profissional em saúde e os princípios, as 
diretrizes e as necessidades do SUS. Nesse sentido, o Departamento de Gestão da Educação na Saúde 
(Deges) da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) vem implementando 
ações para propiciar essa aproximação, considerando a educação como uma das variáveis centrais para a 
efetiva consolidação do sistema de saúde.

Revendo alguns marcos legais da educação e da saúde, temos a Lei nº 5.540/1961, a Resolução CFE 
n˚8/1969, que estabelece o currículo mínimo, a Lei nº 9.394/1996 (LBD), que estabelece as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN), e a Lei 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde).

Conforme a Resolução CNE/CES nº 4/2001 (BRASIL, 2001), que institui as DCN do Curso 
de Graduação em Medicina, o formando médico egresso/profissional deve possuir uma formação 
generalista, humanista, crítica e reflexiva, que o capacite a atuar, pautado em princípios éticos, no processo 
de saúde-doença, em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação 
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e reabilitação da saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade 
social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano.

O provão foi uma experiência inicial para criar uma cultura de avaliação da educação superior, mas 
apresentou limitações. Com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), essa 
questão foi ampliada. Tem sido trabalhado também um processo de avaliação junto ao MEC, porque, 
quando se quer mudar a formação de um profissional, há que se fazer uma avaliação condizente com as 
mudanças que se quer promover.

Vale ressaltar que a SGTES foi criada no atual governo, por meio do Decreto 4.726, de 09/07/2003. 
Dentre os objetivos da Secretaria, destacam-se: motivar e propor a mudança na formação técnica, de 
graduação e de pós-graduação; promover um  processo de educação permanente dos trabalhadores da 
saúde a partir das necessidades de saúde da população; e fortalecer o SUS.

O Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho no SUS (ProgeSUS), uma 
iniciativa recente do Departamento da Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde, é um programa 
de cooperação técnica e financeira com estados e municípios, que tem como objetivo desenvolver ações 
conjuntas entre os entes federados, com vistas à criação e/ou fortalecimento e modernização dos setores 
de gestão do trabalho e da educação no SUS, promovendo sua efetiva qualificação. 

A Política Nacional de Educação na Saúde implementada pelo Deges possui como vertentes o apoio 
às mudanças na graduação em saúde, pós-graduação (residências, especializações), educação permanente 
em saúde e formação para o nível técnico profissional. 

A educação formal é um processo realizado nas instituições formais de ensino e a educação 
permanente é um processo implementado por iniciativa dos gestores dos serviços de saúde, podendo 
ou não envolver instituições de ensino. 

São princípios da educação permanente em saúde, dentre outros: trabalho articulado entre instituições 
de ensino e de serviço; aprendizagem significativa, baseada numa reflexão crítica sobre as práticas reais 
da rede de serviços; qualificação dos trabalhadores, tendo como referência as necessidades de saúde da 
população; gestão setorial; e controle social. 

Os processos educativos nos serviços de saúde (Opas/1991) têm como características: trabalho 
como princípio educativo; espaço de trabalho como locus de aprendizagem; integração ensino-
serviço-comunidade; complementaridade das funções docência e assistência; e formação/qualificação/
atualização a partir das necessidades verificadas no processo de trabalho.

Para se avaliar a estratégia dos Pólos de Educação Permanente – 96 pólos implantados em todo o país 
–, foi encomendada uma pesquisa em agosto de 2005. Essa pesquisa revelou resultados significativos 
que, associados à análise dos projetos apresentados à Secretaria, levaram à proposta de mudança na 
Portaria 198, o que está sendo feito em articulação com o Conass e o Conasems. 

O Programa de Avaliação e Acompanhamento da Política de Educação Permanente em Saúde 
preconiza: o apoio aos pólos que estão funcionando bem; a agilização da tramitação dos projetos já 
pactuados; a descentralização do planejamento, da análise, do monitoramento e acompanhamento dos 
projetos; a revisão da Portaria 198, considerando o  Pacto pela Saúde/Pacto de Gestão.

Quanto à educação profissional de nível técnico, tem-se trabalhado o fortalecimento das escolas 
técnicas do SUS, fomentado políticas de incentivo à implantação dos parâmetros curriculares 
nacionais nas escolas de educação profissional de nível técnico, estabelecido critérios para avaliação e 
credenciamento do ensino de nível técnico e promovido a construção conjunta do sistema de certificação 
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para profissionais do nível técnico de enfermagem, sistema de certificação e formação de ACS, THD 
e ACD.

O Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem (Profae) visa à 
profissionalização, em grande escala, dos trabalhadores da área da saúde de nível médio, especificamente 
os auxiliares e técnicos de enfermagem. No período de 2000 a 2006, com um total de recursos 
investidos de US$370 milhões, formou-se cerca de 300 mil alunos. O Projeto está estruturado em 
dois componentes, que expressam duas linhas de atuação: a primeira, a redução do déficit de pessoal 
auxiliar de enfermagem qualificado para atuar no setor, e a segunda, o reforço do quadro normativo e 
de regulação na área da saúde.

O Profae também busca o fortalecimento das instituições que trabalham com recursos humanos 
da área de saúde, dando apoio técnico e financeiro para a qualificação e educação profissional. Esse 
processo envolve vários parceiros institucionais, comprometidos com o desenvolvimento humano dos 
trabalhadores, com a gestão dos serviços e com a regulação do mercado de trabalho na área da saúde. 

Dentre as ações que visam ao fortalecimento institucional, estão: o curso de formação pedagógica para a 
especialização de enfermeiros; a modernização e criação de Escolas Técnicas de Saúde do SUS; a elaboração 
e implantação de um Sistema de Certificação de Competências Profissionais; e a implementação de um 
sistema de informação sobre o mercado de trabalho em saúde, com foco em enfermagem.

As ações desenvolvidas pelo Deges, relacionadas ao Ensino Superior, compreendem: o incentivo às 
mudanças na formação para implementação das diretrizes curriculares; a avaliação como estratégia para 
fortalecer mudanças; a definição de critérios para abertura de novos cursos superiores na área da saúde; 
e a pós-graduação (especializações, residências e Telessaúde aplicada à Atenção Básica).

No eixo mudança na graduação, está sendo trabalhada uma série de estratégias articuladas, como 
o Ver-SUS, os ativadores de mudança, os projetos do Fórum Nacional de Educação das Profissões na 
Área de Saúde (FNEPAS) e, mais recentemente, o Programa Nacional de Reorientação da  Formação 
Profissional em Saúde (Pró-Saúde).

O edital do Pró-Saúde foi lançado em dezembro de 2005 e foram selecionados 90 cursos em todo o 
Brasil, com impacto inicial sobre aproximadamente 46 mil estudantes de graduação da área de saúde. O 
Pró-Saúde tem a perspectiva de que os processos de reorientação da formação ocorram simultaneamente 
em distintos eixos, em direção à situação desejada apontada pelas Instituições de Ensino Superior 
(IES), antevendo uma escola integrada ao serviço público de saúde e que dê respostas às necessidades 
concretas da população brasileira na formação de recursos humanos, na produção do conhecimento e 
na prestação de serviços, tudo direcionado a promover o fortalecimento do SUS. 

Na pós-graduação, a Política tem como foco as especializações, residência médica e multiprofissional, 
mestrados profissionais e Telessaúde aplicada à Atenção Básica.

A estratégia de Residência Multiprofissional em Saúde vem contribuindo para a qualificação dos 
profissionais do SUS, especialmente em relação à Atenção Básica.

Outra estratégia prioritária é a especialização, sobretudo em Saúde da Família. Está sendo criada 
a Rede Multicêntrica de Apoio à Especialização em Saúde da Família em Regiões   Metropolitanas 
(Rede Maes), de forma a possibilitar processos de cooperação entre diferentes instiuições de ensino e 
Secretarias Municipais de Saúde envolvidas na capacitação e na especialização de trabalhadores para a 
Estratégia de Saúde da Família.
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Também está sendo formada uma Comissão Interministerial de Gestão da Educação na Saúde, com 
a participação do MEC e do MS, juntamente com o Conass, o Conasems, o Conselho Nacional de 
Educação (CNE) e o Conselho Nacional de Saúde (CNS).

A Câmara proposta concretiza o espaço de articulação intersetorial entre educação e saúde e tem 
função consultiva em relação à ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde.

Algumas ações conjuntas MS/MEC foram desencadeadas a partir da Portaria n. 2118/2005, 
como: o Pró-Saúde; a certificação da residência multiprofissional; o estudo da trajetória dos cursos de 
graduação na saúde; a capacitação dos avaliadores do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa (Inep) da 
área da saúde (DCN, SUS); o estudo da aderência dos projetos pedagógicos e da avaliação do MEC dos 
cursos de graduação da saúde às DCN; as ações de fortalecimento para o desenvolvimento de pesquisa, 
conhecimento e capacitação docente relevante para o SUS, via Capes.

O Projeto Nacional de Telessaúde em Apoio à Atenção Básica visa constituir um processo de educação 
e assistência à saúde utilizando as modernas tecnologias de informática, eletrônica e telecomunicação 
para integrar as equipes de Saúde da Família das diversas regiões do país com os centros universitários 
de referência e, assim, melhorar a qualidade dos serviços de saúde prestados à população.

Concluindo, na Política Nacional de Educação na Saúde, em todas as ações citadas, a Promoção da 
Saúde é colocada como eixo transversal. A experiência do SUS brasileiro e a Atenção Básica no Brasil 
oferecem oportunidade única para aprimorar a qualidade dos serviços, que devem ser prestados de 
forma mais humana e integral. 
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Painel 7 - Avaliação em Promoção da Saúde

Coordenadora: Cristiane Scolari Gosch – Consultora técnica da Coordenação-Geral de 
doenças e agravos não transmissíveis (CGdant/dasis/sVs)

Simone Tetu Moysés – Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-Pr) – assessora da 
Prefeitura Municipal de Curitiba (Pr)

Rosilda Mendes – Pesquisadora do Cepedoc Cidades saudáveis  Centro de estudos, Pesquisa 
e documentação em Cidades saudáveis e  integrante do Grupo de trabalho (Gt) da abrasco 
de Promoção da saúde e desenvolvimento Local

Deborah Carvalho Malta – Coordenação Geral de doenças e agravos não transmissíveis 
(CGdant/dasis/sVs/Ms)

Avaliação de Estratégias de Promoção de Saúde

Simone Tetu Moysés

Este evento é muito significativo para todos que acompanham o processo de construção da Política 
Nacional de Promoção da Saúde, assim como de sua implementação e divulgação. 

Nesta apresentação faremos um resgate da discussão sobre a avaliação em Promoção de Saúde, 
abordando como essa pauta tem sido colocada nas discussões internacionais, e destacando a forma 
como esse movimento chega ao Brasil nas discussões de modelos de avaliação e busca de construção de 
capacidades avaliativas no país.

Avaliação pode ser entendida como “... uma possibilidade de transcender o cotidiano para nos levar de 
volta a ele, com ações concretas e que possuam um significado e uma construção coletiva” (TANAKA;  
MELO, 2000). 

Esse conceito coloca várias palavras-chaves para aquilo que está sendo entendido como processo de 
avaliação, especificamente em Promoção de Saúde: tanto a reflexão sobre a própria prática, com retorno 
a ela a partir de um processo de reflexão, quanto trabalhar com questões que tenham um significado 
específico para a Promoção de Saúde, mediante ações necessariamente coletivas.

A avaliação de ações de Promoção de Saúde impõe desafios metodológicos e estratégicos, como a 
própria concepção de Promoção de Saúde, a valoração de sucesso-efetividade, os objetivos da avaliação 
e a racionalidade da avaliação na tomada de decisões. Esses desafios direcionam as discussões que serão 
aqui realizadas.

A primeira questão diz respeito à concepção de Promoção de Saúde, ainda muito presente na 
realidade brasileira. A polissemia, a diversidade de significados sobre Promoção de Saúde, tem impacto 
direto no processo de avaliação. Uma concepção restrita de ações de Promoção de Saúde, com foco 
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principalmente em controle de fatores de risco e mudanças de comportamento individuais, pode não 
contemplar na avaliação aspectos essenciais da Promoção de Saúde.

A valoração do sucesso e efetividade de ações de Promoção de Saúde em uma concepção ampliada 
é outro desafio a ser enfrentado. Como caracterizar a avaliação do sucesso e da efetividade em Promoção 
de Saúde? Como caracterizar o que é resultado, o que é sucesso, o que é desfecho, o que é efetividade? O que 
avaliar e como avaliar? Quanto aos objetivos da avaliação, para que avaliar e por que avaliar?

Resultados de avaliação em Promoção de Saúde são geralmente utilizados para embasar e subsidiar a 
tomada de decisões. Nesse sentido, a avaliação tenta responder a perguntas como: É importante manter 
a ação/estratégia/programa, investindo recursos de natureza diversa? Vale a pena mantê-la?

Questões conceituais de Promoção de Saúde delimitam a discussão da avaliação:

•	 A Promoção de Saúde é dirigida a reconhecer a influência distal dos determinantes da saúde 
mais que a proximal (pode ser mais importante discutir até que ponto essas ações e estratégias 
influenciam os determinantes, ou seja, as causas das causas, do que propriamente ver o impacto 
mais imediato ou mais direto das ações);

•	 Intervenções de Promoção de Saúde atuam mediante ações intersetoriais mais que setoriais, 
exclusivas no Setor Saúde; 

•	 Ações de Promoção de Saúde buscam modificar a qualidade de vida, não somente estilos de vida;

•	 Ações de Promoção de Saúde devem basear-se em princípios e valores éticos, e não somente na 
racionalidade científica e econômica.

É importante que esses princípios, que consolidam o conceito ampliado de Promoção de Saúde, 
sejam também referência no processo de avaliação. Como avaliar o sucesso de ações intersetoriais? Como 
avaliar o impacto nos determinantes ampliados de saúde? Como avaliar o impacto sobre a qualidade de 
vida? Como avaliar as questões relacionadas com os valores éticos? Considerando o princípio da equidade, 
presente na Promoção de Saúde, como avaliar a reversão de um quadro de iniquidades tão severo como 
o existente no país? Como caracterizar e avaliar a Promoção de Saúde considerando os determinantes 
ampliados que determinam a sua sustentabilidade?

Na valoração do sucesso, a questão da utilidade das intervenções é essencial em um processo de 
avaliação em Promoção de Saúde. Para que avaliar? A quantificação de resultados é importante, porém 
pode não ser o essencial. É importante discutir a utilidade das intervenções, a necessidade de avaliar 
a influência social e estrutural que determina ganhos em saúde. É fundamental avaliar a influência 
que estratégias de Promoção de Saúde podem ter sobre a estrutura e os determinantes ampliados que 
definem a sustentabilidade da saúde dali para frente. 

O impacto de ações de Promoção de Saúde sobre a equidade social e em saúde é também pauta das 
discussões atuais. Se o objetivo mais ampliado associa a estratégia da Promoção de Saúde a determinantes 
sociais, com a interferência nesses determinantes, avaliar indicadores de impacto dessas iniciativas sobre 
a equidade torna-se necessário.

Assim, avaliar a efetividade de ações de Promoção de Saúde exige a sua contextualização. É 
necessário construir evidências que considerem aquilo que realmente é possível de ser trabalhado em 
um contexto real e que envolve aspectos políticos, culturais, sociais e econômicos capazes de influenciar 
significativamente uma estratégia de Promoção de Saúde. 
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Além disso, a avaliação deve ser vista como processo político voltado para a tomada de decisão, 
envolvendo racionalidades que competem a políticos, usuários e avaliadores. A racionalidade desses 
atores interfere na tomada de decisão, inclusive na própria avaliação. Sendo assim, um processo avaliativo 
deve envolver esses diferentes atores, com interesses diversificados. Tanto a racionalidade econômica 
ou voltada para a agregação política quanto racionalidades voltadas para questões acadêmicas e de 
resolutividade das ações devem ser consideradas.  

Os focos de avaliação em Promoção de Saúde contemplam desde questões relacionadas às mudanças 
no estado de saúde e determinantes (políticas públicas, coesão social, intersetorialidade, participação 
social, redes de apoio e estilo de vida) até mudanças quanto à construção de capacidades, o que envolve 
indicadores de morbidade, mortalidade, riscos, direito, equidade, condições econômicas e emprego. 

A complexidade das ações de Promoção de Saúde tem impacto sobre a construção de processos 
de avaliação e até sobre a própria construção de indicadores. Para a avaliação das estratégias de 
intersetorialidade, participação e parcerias, por exemplo, seria conveniente construir conceitos 
e instrumentos avaliativos centrados na inter(trans)disciplinaridade, em metodologias híbridas 
quanti-qualitativas e em modelos avaliativos derivados de redes colaborativas. A utilização exclusiva 
de indicadores quantitativos tem sido reconhecida como limitada em um processo de avaliação de 
Promoção de Saúde. Além disso, é necessário trabalhar com redes avaliativas (redes colaborativas), 
oportunizando a forte participação dos vários atores envolvidos no processo. Uma estratégia avaliativa 
centrada na racionalidade acadêmica, ou de um avaliador externo, não necessariamente contempla a 
avaliação de questões tão relevantes para a estratégia de Promoção de Saúde como as anteriormente 
citadas. 

Para contextualizar o movimento da avaliação de Promoção de Saúde no Brasil, é preciso destacar 
algumas iniciativas internacionais que começam a ser formalizadas, principalmente depois da década 
de 1990.

Movimentos europeus na construção de modelos avaliativos voltados para a Promoção de Saúde 
têm assumido papel importante no direcionamento dessa temática. A construção de um Guia para 
Revisões Sistemáticas de Intervenções em Promoção de Saúde e Saúde Pública desenvolvido pelo 
Centro de Colaboração Cochrane apontou para a necessidade da busca de evidências de efetividade em 
Promoção de Saúde. Esse movimento trouxe à tona a crítica sobre a possibilidade e adequação de modelos 
avaliativos utilizados principalmente em práticas biomédicas, centrados nos resultados de ensaios clínicos 
randomizados, para avaliação de intervenções em Promoção de Saúde. Evidenciou-se a necessidade de 
ampliar os modelos avaliativos e as metodologias para considerar a possibilidade de agregar-lhes valor. 
Discussão semelhante foi impulsionada pelo Centro de Avaliação de Promoção de Saúde e Intervenções 
Sociais (EPPI-Centre), localizado no Instituto de Educação da Universidade de Londres.

Uma publicação sobre avaliação de Promoção de Saúde, viabilizada pela Organização Pan-Americana 
de Saúde a partir da Conferência Internacional de Promoção de Saúde em Jacarta, apontou as limitações 
dos modelos convencionais de avaliação e possíveis indicadores com foco na intersetorialidade, 
participação social e impactos sobre determinantes ampliados de saúde.

Outra publicação, o livro Evaluation in health promotion: principles e perspectives, construído por 
um grupo de pesquisadores formalizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em parceria com 
a International Union for Health Promotion and Education (IUHPE), propôs o aprofundamento e a 
problematização da avaliação em Promoção de Saúde. Esse livro aponta claramente para a necessidade 
de capacitação em avaliação e construção de indicadores que sejam mais adequados a ações de  Promoção 
de Saúde. 
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Na América Latina, a publicação do Guia de Evaluación Participativa para Municípios y Comunidades 
Saludables pela Opas/OMS fortaleceu a contextualização da avaliação, apontando para a relevância de 
um processo participativo para avaliar estratégias de Promoção de Saúde. Todo o percurso metodológico 
proposto é construído sobre a referência de que a avaliação tem que contemplar as diferentes visões de 
todos os atores que participam do processo. 

Em 2004, foi lançada uma publicação denominada Evaluación de Efectividad em Promoción de 
La Salud: Guía de Evaluación Rápida, uma parceria do Centro para o Desenvolvimento e Avaliação 
de Políticas e Tecnologias em Saúde Pública da Universidad del Valle, Colômbia, com o Centro de 
Controle de Doenças (CDC) americano e com a Opas.

No Brasil, é importante reconhecer a existência de um movimento de construção de capacidades 
avaliativas em Promoção de Saúde, no qual se destacam algumas iniciativas. 

A publicação de um número da Revista Ciência & Saúde Coletiva, em 2004, pela Associação Brasileira 
de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco), voltada para esse tema, intitulada Perspectiva na Avaliação 
em Promoção da Saúde, compilou reflexões e experiências avaliativas no nosso contexto nacional. 

Um estudo multicêntrico, apoiado pelo Ministério da Saúde e Opas, para uso do Guia Metodológico 
para Avaliação Participativa em Municípios Saudáveis no Brasil, gerou uma publicação organizada por 
Rosilda Mendes e Marco Akerman, intitulada Avaliação Participativa de Municípios, Comunidades 
e Ambientes Saudáveis: a trajetória brasileira – memória, reflexões e experiências. Oito experiências 
brasileiras aplicaram esse Guia Metodológico, analisando sua adequação e viabilidade para avaliação 
de experiências desenvolvidas no contexto brasileiro. A oportunidade de testar essa metodologia, tanto 
local como nacionalmente, propiciou um rico aprendizado a todos que participaram da experiência. 

O I Seminário Brasileiro de Efetividade da Promoção de Saúde, realizado no Rio de Janeiro em 
2005, contou com a participação de várias instituições nacionais e internacionais, oportunizando a 
consolidação da pesquisa avaliativa no Brasil e o fortalecimento das iniciativas locais.

Em julho de 2006, com o apoio do Ministério da Saúde, Opas, União Internacional de Promoção 
de Saúde e Educação em Saúde, Universidad del Valle, CDC e Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná, foi realizado em Curitiba o curso semipresencial de Avaliação de Efetividade de Promoção de 
Saúde: Metodologia de Avaliação Rápida, que teve a participação de 28 pessoas do Brasil e da América 
Latina e foi uma importante experiência para a construção de capacidades avaliativas locais.

Ainda no mesmo ano, foi realizado em Recife um Seminário Avançado de Programação e Avaliação 
em Promoção de Saúde, organizado pelo Instituto Materno Infantil de Pernambuco e pela Agência 
Canadense de Desenvolvimento Internacional, com a participação de Louise Potvin, Sylvie Gendron e 
Zulmira Hartz. Esse evento foi uma grande oportunidade para avançarmos na discussão sobre avaliação 
em Promoção de Saúde no Brasil. 

Novo estudo multicêntrico vem sendo planejado para a avaliação da Política Nacional de Promoção 
de Saúde no Brasil.

Existem vários desafios para a construção da capacidade avaliativa de ações de Promoção de Saúde 
no Brasil. Estes desafios, conforme destaca Brandão (2003), apontam para a necessidade de buscar 
identidade, enfrentar o desafio de transferência de poder no processo avaliativo, buscar motivação, 
desenvolver competências em avaliação e alocar recursos. A busca da identidade implica definir 
aquilo que é adequado localmente, ou seja, que aspectos dessa discussão internacional e nacional 
podem ser absorvidos para as realidades locais e subsidiar processos de avaliação em Promoção de 
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Saúde. Na avaliação participativa, é preciso enfrentar o desafio de transferência do poder, ou do seu 
compartilhamento, oportunizando a valorização das diferentes perspectivas envolvidas em estratégias 
de Promoção de Saúde. Buscar motivação para o desenvolvimento de processos e capacidades avaliativas 
não apenas na academia, mas desenvolver estratégias de capacitação em avaliação em Promoção de 
Saúde para quem está efetivamente construindo estratégias de Promoção de Saúde é um grande desafio 
a ser enfrentados. Finalmente, a alocação de recursos para o desenvolvimento de processos avaliativos 
deve ser contemplada na implementação da Política Nacional de Promoção de Saúde, como parte do 
esforço nacional na busca de conhecimento contextualizado para tomada de decisão sobre iniciativas 
de Promoção de Saúde a serem implementadas.

Avaliação em Promoção da Saúde: Reflexões e Aprendizados a par-
tir de Estudos e Práticas

Rosilda Mendes

Introduzindo o Assunto

O interesse em torno da avaliação e do monitoramento de políticas e programas sociais tem se 
intensificado na última década, e isso não é diferente no campo da Promoção da Saúde. Essa perspectiva 
de avaliação começou a ser discutida no Brasil no final da década de 1990, quando várias iniciativas de 
Promoção da Saúde começavam a ser implementadas e se enfatizava a necessidade de se produzirem 
evidências empíricas e de demonstrar a efetividade das ações nesse campo de ação. Portanto, as 
indagações mais usuais estavam focadas em duas perguntas básicas: De onde partimos? Como provar a 
efetividade da promoção?

Para iniciar essa reflexão, é necessário tomar como ponto de partida o significado da Promoção da 
Saúde e seus princípios. No seu sentido mais amplo, podemos considerar que promover a saúde significa 
promover a vida, o que se traduz em um conjunto de princípios, valores, atitudes, procedimentos e 
tecnologias dirigidos a aumentar a capacidade de indivíduos, populações e organizações para enfrentar 
os determinantes pessoais, sociais, ambientais e econômicos e melhorar a qualidade de vida. Mas que 
tipo de ações promoveriam saúde de uma maneira mais eficaz? Que métodos de avaliação poderiam ser 
desenvolvidos de modo a tomar os processos e resultados em sua dimensão política, social e econômica e 
contribuir para a qualidade de vida?

Esse debate está colocado na produção brasileira mais recente e é um reflexo do debate mais amplo 
que ocorre em várias regiões do mundo. Alguns estudos apontam que se devem buscar evidências 
empíricas para provar a efetividade da Promoção da Saúde com o desenvolvimento de métodos que 
produzam indicadores de efetividade;  outros entendem que se trata de um meio para contribuir com o 
aprendizado, a ação e a transformação de práticas sociais. Estes últimos privilegiam o foco da avaliação 
no processo, ou seja, a avaliação é um meio de construir aprendizados e transformar ações. 

Os valores, princípios e condições para avaliação em Promoção da Saúde foram consensuados em 
fóruns que ocorreram na América Latina nos últimos 5 anos e são muito amplos. São eles: promover 
equidade, justiça social e solidariedade; contextualizar a iniciativa; ter sentido prático; oportunizar 
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a participação; estar ancorada em múltiplos métodos; estar comprometida com o fortalecimento 
de grupos sociais; conduzir para um processo de aprendizagem dos atores sociais envolvidos; e ser 
consistente com os propósitos da Promoção da Saúde (AKERMAN; MENDE; BÓGUS, 2004). 

Se considerarmos a amplitude desses conceitos, a primeira tarefa é justamente definir os princípios e 
onde quer se chegar com eles. Trata-se de um desafio epistemológico e também metodológico. Avaliar 
nessa perspectiva consiste em fazer muitas perguntas e encontrar algumas respostas: Por que avaliar? 
Quais os objetivos da avaliação? Quem pode avaliar? De quem é a avaliação? Quando avaliar?

Queremos destacar também que, muitas vezes, a avaliação é considerada “remédio para todos os 
males”. Essa perspectiva gera grandes expectativas quando da realização de um processo de avaliação, 
como se pudessem ser encontradas respostas para todas as perguntas avaliativas que se deseja investigar. 
Depreende-se daí outro desafio: a adoção de um desenho metodológico que contemple a complexidade 
do processo avaliativo na perspectiva da Promoção da Saúde, em especial, o componente participativo. 
O efetivo envolvimento dos vários atores sociais na elaboração e na implementação de um desenho 
avaliativo poderá trazer elementos que dêem feedback oportuno e compreensível aos participantes. 
Pode ainda auxiliar na correção de rumos e potencializar a aglutinação de sujeitos em torno de projetos 
coletivos.

Reflexão a partir de Alguns Estudos 

Algumas das reflexões que farei a seguir foram realizadas a partir de pesquisas e práticas de avaliação 
participativa no desenvolvimento de alguns projetos de intervenção implementados pelo Cepedoc 
Cidades Saudáveis: o Projeto Bertioga Município Saudável, o Projeto Motuca Município Saudável, o 
Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis na cidade de São Paulo e um estudo denominado Agendas Urbanas 
Intersetoriais, que tomou como referência quatro cidades de São Paulo e buscou avaliar a percepção dos 
gestores em relação ao processo avaliativo (MENDES; AKERMAN; BÓGUS, 2004).

Este último estudo mostrou a dificuldade de a avaliação ser incorporada na tomada de decisão. 
O gestor local de uma cidade pouco se envolveu com a avaliação e não investiu em um trabalho 
compartilhado de co-responsabilidade. O depoimento abaixo mostra como o processo avaliativo foi 
conduzido no interior da gestão municipal:

A avaliação das políticas públicas da cidade é realizada através do prefeito, um conhecedor profundo da comunidade. 
Isso indica a resposta ao trabalho da administração. Ele tem claro um diagnóstico. Uma única vez que se consultou uma 
pessoa de fora da cidade, que utilizou um instrumento sistematizado de pesquisa, concluiu-se que a sua avaliação era 
igual à percepção do prefeito [...] o prefeito é da área de saúde e sabe dos problemas da área. (AKERMAN; MENDES, 
BÓGUS, 2004)

Outra questão levantada por essa pesquisa mostrou que algumas iniciativas eram desenvolvidas pela 
equipe técnica e com assessoria externa (“especialistas em avaliação”). Essa prática retrata uma visão 
muito comum de que deve haver um agente externo, um avaliador que venha à cidade observar um 
programa ou projeto e avaliá-lo; é uma perspectiva da avaliação externa que demanda um especialista. 
Nesse caso, a equipe aguarda os resultados para tomar uma decisão: se vai promover uma mudança de 
rumo ou se simplesmente vai arquivar “os achados” da equipe avaliadora. O comprometimento e o 
envolvimento com o processo de avaliação é secundarizado.

Por outro lado, esse estudo mostrou também uma percepção diferente, de que a avaliação deve ser 
vinculada à participação. Na fala abaixo, o entrevistado coloca duas questões: uma de monitoramento 
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do projeto, através de um instrumento, e outra sobre a importância de integrar as pessoas por meio de 
um processo participativo:

“Nós somos o conselho da cidade, estamos fazendo aquilo que falamos... Qual a participação da cidade? 
Quem é que está participando do projeto, quem não está? Então esse é o tipo de avaliação, quase que cara 
a cara. Agora uma outra avaliação é que estamos montando um software; neste software vamos ter o 
relacionamento de todos os projetos, a hora esperada para a realização de todos esses projetos. Isso vai ser 
gradativo...” 

A prática da avaliação em alguns dos projetos já referidos aponta ainda algumas variáveis críticas 
que temos de considerar. A primeira é a dificuldade de definição de um desenho metodológico que 
capte todos os valores e princípios presentes em uma ampla concepção da Promoção da Saúde, o que 
implica ser congruente com os princípios da política de saúde e outras políticas sociais, ser participativo 
para fortalecer a capacidade da população e das organizações, ser formativo e adotar métodos mistos, 
quantitativos e qualitativos.

A avaliação participativa parte do pressuposto geral de que é necessário envolver as pessoas interessadas 
ou afetadas diretamente pelo processo avaliado, pois esse envolvimento pode favorecer a aglutinação 
crítica de atores sociais. Dessa forma, a avaliação participativa – que envolve a coleta, sistematização 
e reflexão sobre os vários elementos relativos ao andamento do processo avaliado – fornece elementos 
essenciais para o seu próprio monitoramento. No desenho metodológico proposto, essa “alimentação 
contínua” do monitoramento do processo avaliado deve ser buscada de maneira permanente pelo 
processo de avaliação participativa. Ao privilegiar a reflexão compartilhada, a avaliação participativa 
tende a favorecer a pactuação em torno das ações de monitoramento e, nesse sentido, facilitar o seu 
exercício. 

O desenho esquemático desse tipo de avaliação participativa está sendo experimentado em alguns 
projetos e parte da formação de um Grupo de Avaliação que tem as seguintes atribuições: 

•	 institucionalizar o processo de avaliação participativa e o monitoramento;

•	 refletir sobre o processo e sua articulação com o andamento do projeto;

•	 contribuir para a disseminação e comunicação junto a seus pares das questões relativas à avaliação 
e ao monitoramento do projeto.
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O esquema abaixo mostra as principais etapas previstas nessa avaliação:

Esse ciclo poderá ser refeito inúmeras vezes, dado que uma pergunta pode suscitar outras, contribuindo 
não apenas para a retroalimentação da iniciativa, mas também para o monitoramento contínuo das 
ações.

Algumas questões podem ser levantadas a partir desse desenho avaliativo, como, por exemplo: É 
possível envolver os atores no processo de avaliação? 

Em uma Comissão de Avaliação da cidade de Motuca, gestores e moradores do assentamento rural 
(dentre os quais há pessoas que não são alfabetizadas) participaram do processo de avaliação, o que 
mostra que é possível agregar atores advindos de diferentes setores sociais, mas há de se tomar alguns 
cuidados, no sentido de selecionar métodos educativos e avaliativos mais apropriados a cada situação.

Outra variável crítica é a definição de um foco de avaliação a partir de perguntas avaliativas. Na 
experiência do Projeto Bertioga Município Saudável, essa foi uma das dificuldades encontradas. As 
perguntas avaliativas traziam muitos problemas da própria gestão do Projeto e não se constituíam 
necessariamente em perguntas avaliativas. Ex.: Como podemos solucionar os problemas de comunicação 
entre os participantes do Projeto? Quais são os objetivos e metas da iniciativa? 

Finalmente, é importante ressaltar que a avaliação deve estar relacionada com os processos de co-gestão, 
de co-responsabilidade, o que significa pensar a avaliação como um aprendizado do procedimento da 
negociação. E essa pode ser considerada outra variável crítica. Como essa não é uma prática facilmente 
incorporada à gestão, torna-se importante acordar, desde o princípio, os papéis dos diferentes atores, ou 
seja, o que cabe a cada um deles no processo avaliativo.
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Na avaliação, podem ser criadas condições para o diálogo, e a participação pode emergir como 
fundamento da ação política. O controle, o acompanhamento e a manutenção dos acordos são 
responsabilidades que devem ser estabelecidas pelos diferentes atores sociais. A negociação não é um 
simples evento para se chegar a um acordo. Ela se constitui num processo dinâmico em que se expressam 
a complexidade e a possibilidade de se aproveitar a divergência.

As perspectivas discutidas apontam a busca por um marco conceitual e metodológico para a 
avaliação bem como alguns dilemas advindos de sua aplicação. Destacamos ainda a necessidade de se 
advogar junto aos “tomadores” de decisão a prática sistemática da avaliação como um mecanismo de 
realimentação constante do processo de implementação, como uma ação formativa, e não um exercício 
meramente científico. 

Iniciativas de Avaliação da Promoção da Saúde no Contexto da 
Secretaria de Vigilância em Saúde

Deborah Carvalho Malta

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) é uma política transversal, integrada e intersetorial, 
que visa favorecer o diálogo com as diversas áreas do setor sanitário, os outros setores do Governo e a 
sociedade, compondo redes de compromisso e co-responsabilidade, com vistas à melhoria da qualidade 
de vida da população (BRASIL, 2006).

São diretrizes da PNPS: reconhecer que a Promoção da Saúde é importante para o alcance da 
equidade; estimular as ações intersetoriais; fortalecer a participação social (empoderamento); adotar 
práticas horizontais de gestão e estabelecimento de redes de cooperação intersetoriais; considerar a 
adoção de metodologias participativas. 

A avaliação é um propósito importante, sendo fundamental para avançar na consolidação da própria 
PNPS (BRASIL, 2006). E são muitos os desafios postos na avaliação de Promoção da Saúde. 

Esta apresentação terá como foco algumas experiências no processo de construção da Rede de Avaliação 
de promoção saúde e da atividade física que estão sendo apoiados pelo Ministério da Saúde (MS).

A opção é a da construção do consenso no processo avaliativo. A avaliação visa facilitar o processo de 
tomada de decisão, sendo uma ferramenta importante no processo de negociação.

A avaliação do programa pode influenciar os tomadores de decisão na adoção de melhores práticas 
e, também, influenciar no financiamento dos programas. A avaliação pode, também, ampliar a adesão 
da comunidade ao projeto e tornar-se parte de um movimento de mudanças pelo aperfeiçoamento 
das práticas. A avaliação não é somente demonstração. Ela amplia a capacidade do programa/projeto, 
ou seja, programas com efetividade demonstrada têm maior sustentabilidade. A avaliação constitui-se, 
ainda, num dispositivo de produção de informação e fonte de poder para os atores que a controlam, 
sendo uma ferramenta de negociação entre interesses múltiplos. 

No entanto, o que é e como se mensura a evidência? Qual é a melhor evidência em saúde coletiva? 
Victora, Habicht e Bryce (2004) questionam a pertinência de adoção dos mesmos parâmetros da 



185

Anais - i seminário sobre a Política nacional de Promoção da saúde 

pesquisa clínica nos estudos da saúde coletiva. O autor indaga se os ensaios clínicos randomizados 
seriam o padrão-ouro na demonstração da evidência. Ele conclui que, em algumas situações específicas 
da saúde coletiva, em que as cadeias causais são extremamente longas e os determinantes sociais estão 
postos, os ensaios clínicos randomizados podem ser desnecessários, não apropriados ou inadequados 
para avaliar o impacto de intervenções em larga escala.

Em saúde coletiva, as redes de causalidade são complexas e longas, a população-alvo é extremamente 
diversa e, muitas vezes, são empregadas intervenções em grande escala. Por isso, existe a necessidade 
de empregar construções metodológicas distintas, visando apreender a realidade e as transformações 
oriundas de uma determinada forma de intervir em saúde. 

A escolha do método se dará em função da pergunta avaliativa. Em cada caso, em cada experiência, 
deverá haver uma construção adequada, adaptada para a realidade específica. Devem ser utilizados 
métodos de coleta de dados tanto quantitativos quanto qualitativos, possibilitando integrar enfoques 
metodológicos diversos.

A avaliação deverá ser formatada segundo as necessidades e as circunstâncias do programa, pois 
nenhuma abordagem isolada será adequada para todos os tipos de programa.

A avaliação da promoção é campo em construção, envolvendo estratégias múltiplas, interesses e 
atores diversos. Tem ainda perspectiva intersetorial, agregando olhares também diversos, o que a torna 
mais complexa.

O Center for Disease Control (CDC) – 2004, adota seis passos no caminho da construção do processo 
de avaliação. O primeiro consiste na necessidade de reunir o conjunto dos atores interessados, gestores e 
população envolvida, até mesmo para ter o consenso sobre o que avaliar e obter a participação das partes 
interessadas, envolvendo/comprometendo os participantes com o programa e as questões avaliativas. 

O segundo é descrever o programa (ter, de forma bem clara, suas necessidades, efeitos esperados, 
atividades, recursos, estágio, contexto e modelo lógico). 

O terceiro é focalizar o desenho da avaliação, ou seja, definir propósitos, usuários, usos, perguntas, 
métodos e acordos (negociações).  

O quarto visa acumular evidências, coletar provas fidedignas do programa, ou seja, definir os 
indicadores e suas fontes, ter clara a metodologia empregada.

O quinto é fundamentar as conclusões. Comparando com padrões, realizar a análise/síntese, 
interpretação e julgamento e fazer as recomendações.

Por fim, o sexto é assegurar a aplicação e compartilhar as lições aprendidas: desenho, preparação, 
retorno (feedback), acompanhamento e divulgação.

É importante ressaltar que todos os passos são fundamentais, inclusive divulgando as conclusões, 
para se chegar ao empoderamento bem como avaliar se o programa tem efetividade ou não e, em função 
disso, tomar as decisões oportunas e adequadas.

Sintetizando, na avaliação, a definição da metodologia oportuna é fundamental para a geração de 
evidências efetivas de programas/serviços e é preciso difundir as experiências, já que o processo de 
disseminação contribui para a pactuação entre atores do SUS, visando à indução de políticas.

Merecem destaque algumas ações que têm sido realizadas para a indução da avaliação da Promoção 
da Saúde e da atividade física no Brasil.
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Foram inseridos quatro projetos visando à avaliação de programas de atividade física no SUS. São 
eles: a avaliação da Academia da Cidade de Recife (PE), a ser realizada por um conjunto de Instituições 
em parceria (Universidade Federal de Pelotas – UFPEL, Universidade Estadual de São Paulo – USP, 
Universidade Federal de São Paulo – Unifesp, Saint Louis University School of Public Health Prevention 
Research Center – SLO e Center for Disease Control – CDC); a avaliação da Academia da Cidade de 
Belo Horizonte (SMS/Belo Horizonte/MG), que será conduzida pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG); a avaliação da Academia da Cidade de Aracaju, que será realizada pela Universidade 
Federal de Sergipe (UFSE); e a Avaliação Curitiba Ativa, uma parceria entre a UFPEL, USP, Unifesp/
CDC/Saint Louis University. O Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Vigilância em 
Saúde, coordena todo o processo. O Projeto está em andamento e, nesse momento, está sendo realizada 
a discussão da metodologia e o delineamento do modelo lógico. A pergunta avaliativa, para os quatro 
projetos, consiste em saber se eles têm incrementado os níveis de atividade física da população. 

A parceria entre o Ministério da Saúde, o CDC, a Saint Louis University e a Unifesp teve início em 
2006, no contexto do projeto GUIA (Guide for Useful Interventions for Activity in Brasil and Latin 
América), que visou à revisão de evidências de atividade física no Brasil e América Latina, e, em 2007, 
se estendeu, com o objetivo de avaliar a eficácia de projetos brasileiros de intervenção na promoção da 
atividade física.

A construção do modelo lógico está sendo desenvolvida a partir do modelo do CDC, sendo realizado 
um esforço para definir: os insumos (equipe, suporte financeiro, voluntários, material e serviço), as 
atividades desenvolvidas (levantamento das ações, ações educativas, rádio/TV, atendimentos ofertados), 
os resultados iniciais (plano de trabalho, número de participantes, adesão, conhecimento do programa, 
mudanças ambientais) e os resultados finais (mudança dos indicadores, estilo de vida, recomendações). 
Os objetivos são o aumento da qualidade de vida e a redução de doenças (alcance a longo prazo).

No modelo lógico da Academia da Cidade de Aracaju (SE), os insumos foram: (financeiros, recursos 
humanos e recursos materiais), atividades (capacitação, planejamento das atividades e divulgação), 
produtos (população ativa, número de profissionais e acadêmicos treinados, pessoas cadastradas, 
relatórios e ambiente explorado), resultados iniciais (mobilização da comunidade, aumento do nível de 
atividade física no lazer, maior conhecimento sobre a importância de atividade física e saúde), resultados 
intermediários (aumentar os níveis de atividade física, melhorar os escores da qualidade de vida, promover 
mudanças na imagem corporal) e resultados avançados (melhorar as condições de saúde).

Na avaliação do processo, foram feitas as seguintes perguntas: O programa está alcançando a 
população-alvo? Os componentes da atividade física estão adequados para a comunidade? Houve alteração 
na percepção das condições de saúde? Para a pergunta: “A população se tornou mais ativa?”, o indicador 
seria a prevalência do sedentarismo, com a realização de perguntas específicas, para a definição de níveis 
de atividade física da população e o monitoramento de mudanças.

A Academia de Belo Horizonte está em fase de implantação e será interessante implementar, desde já, 
um processo de avaliação. Seus objetivos são: melhorar os níveis de atividade física da população, incluir 
a atividade física regular e orientada, combater o sedentarismo e a obesidade, reduzir os fatores de risco 
para as Dant, melhorar os níveis de saúde da população, aumentar a possibilidade de contatos sociais e 
promover a qualidade de vida. No modelo lógico, são propostos como resultados iniciais: aumentar o 
número de usuários frequentes e aderidos ao programa, ampliar a procura de usuários pela prática de 
atividade física, promover a conscientização dos usuários com relação à prática de atividade física, elevar 
o nível da atividade física no lazer e no dia-a-dia (frequência). Como resultados intermediários: melhora 
da percepção do usuário sobre sua saúde, aumento da força muscular, aumento da flexibilidade, aumento 
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da capacidade funcional aeróbia, melhora da composição corporal, redução dos níveis pressóricos, 
redução dos níveis de glicose, redução dos níveis de colesterol, redução do uso de medicação anti-
hipertensiva e para controle das dislipidemias, insulina, hipoglicemiantes, ansiolíticos, antidepressivos 
e analgésicos, redução do hábito de fumar, redução da frequência dos usuários nas unidades de saúde 
por motivos evitáveis. É proposta como resultado a longo prazo a redução das internações e dos óbitos 
por doenças cardiovasculares e diabetes e suas complicações. Pretende-se reduzir o sedentarismo na 
população-alvo do programa, com vistas à melhoria da qualidade de vida e dos indicadores de saúde 
relacionados às doenças cardiovasculares e diabetes.

A Academia da Cidade de Recife foi fundada em 2002 e, em 2006, contava com 15 pólos instalados, 
funcionando diariamente, com atividades diversificadas, conduzidas por uma equipe composta por 
mais de 80 profissionais, entre educadores físicos, nutricionistas e estagiários. O trabalho realizado 
é bastante integrado com a Estratégia de Saúde da Família e com a rede de saúde. O projeto tem 
um componente muito interessante, que é a requalificação do espaço urbano, sendo também uma 
experiência intersetorial, pois, para a construção desses pólos, são utilizados recursos do orçamento 
participativo, com a participação orçamentária de outras áreas da Administração Pública, como Meio 
Ambiente e Esporte.

Na metodologia de avaliação da Academia de Recife, a primeira etapa será a preparação do trabalho 
de campo junto aos usuários. Na sequência, será feita a definição de instrumentos e a coleta de dados. 
Serão entrevistados os gestores, profissionais e comunidade (usuários ou não), além de serem realizadas 
observações das práticas, medidas de atividade física (IPAQ), medidas de ambiente no raio de 1km e 
medidas de prevalência de sedentarismo, por inquérito telefônico. Na terceira etapa, ocorrerá a análise de 
dados e, na quarta, a sistematização dos dados e redação final. São objetivos: avaliar estrutura, processo e 
resultados do programa e propor alternativas para um melhor funcionamento dos programas com base 
nos resultados da avaliação.

O Projeto Curitiba Ativa envolve diversos parceiros governamentais e tem componente de 
planejamento urbano, possibilitando o acesso da população a espaços para a prática de atividade física. 
Será avaliado pelo MS, UFPEL, USP, CDC, Saint Louis University e Unifesp. 

Portanto, os projetos estão em fases distintas: três já implantados e um ainda não (Academia da 
Cidade de BH). Este último tem a possibilidade de realizar uma linha de base antes da implantação, o 
que é o ideal, mas nem sempre possível em saúde coletiva.

Também está em curso um processo de indução de atividade física para outros municípios. Foi 
lançado, recentemente, pelo MS/SVS, o Edital nº 2/set/2006 e foram selecionados 132 Projetos 
de Incentivo à Vigilância e Prevenção de Doenças e Agravos Não Transmissíveis/Estratégia Global 
(Práticas Corporais e Atividade Física). Esses projetos também serão avaliados quanto a práticas 
locais, possibilitando sistematizar as experiências, seus avanços e limites, o que é fundamental para seu 
aprimoramento. Será aplicado um questionário, durante 12 meses, buscando avaliar as mudanças.

De fato, o caminho trilhado visa à construção do processo avaliativo. A avaliação em Promoção 
da Saúde deve ser incentivada, buscando-se delinear um marco conceitual de avaliação e empregar 
métodos múltiplos e flexíveis, com vistas à construção de uma base de evidências que contribua para o 
avanço das práticas de Promoção da Saúde.
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Painel 8 - Violências, Saúde Pública e Intersetorialidade

Coordenadora: Marta Maria Alves – Coordenação Geral de doenças e agravos não 
transmissíveis (CGdant/dasis/sVs/Ms) – dasis

Nilcéa Freire – Ministra da secretaria especial de Políticas para as Mulheres (sPM)

Maria Cecília de Souza Minayo – escola nacional de saúde Pública (ensP/Fiocruz) – 
Coordenadora Científica do Centro Latino-americano dde estudos sobre Violência e saúde 
(Claves) 

Luíza Gomide – Gerente de Projetos – diretoria de Mobilidade Urbana da secretaria nacional 
de transporte e da Mobilidade Urbana – Ministério das Cidades

Violências, Saúde Pública e Intersetorialidade

Nilcéa Freire

A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), desde a sua criação, em 2003, contou com 
a parceria de vários setores do Ministério da Saúde. Essa parceria, desenvolvida em caráter permanente, 
centrou-se na área técnica da Saúde da Mulher, avançando, posteriormente, no desenho do Plano 
Nacional de Ações Integradas, para o Enfrentamento da Feminização da Epidemia, em conjunto com o 
Programa Nacional DST/AIDS, em 2006. 

No campo da violência contra a mulher, a Secretaria, além de trabalhar com o Ministério da Saúde, 
se nutriu de outras experiências que trabalham a questão da violência, baseada no gênero, extrapolando 
a área da saúde e abarcando o campo da segurança pública, visando uma segurança cidadã. 

Então, desde 2004, quando foi realizada a Conferência Nacional da Política para as Mulheres, foi 
estabelecido um Plano Nacional de Prevenção, Assistência e Combate à Violência. A política proposta 
possui um princípio básico, de articulação das esferas de governo, devendo o Estado, mediante a sua 
representação, pautar a questão da violência de gênero. Por outro lado, essa política deve integrar 
diferentes setores governamentais, à medida que a complexidade do fenômeno da violência, pautada 
no gênero, exigir um tratamento que dê conta dessa complexidade. Portanto, nenhum setor ou ação 
setorializada abarcará a complexidade desse fenômeno se não houver uma política nacional integrada. 

O que tem mudado, do ponto de vista do enfrentamento da violência ou da configuração desse tipo de 
violência na sociedade brasileira? Nesse caso, três questões podem ser apontadas. Primeira: O Globo, 
além de outros jornais, noticiou que um coronel aposentado da polícia militar matou a facadas a 
esposa de 50 anos, após uma rotina de sucessivas agressões relatadas pelos vizinhos. Apesar de ter sido 
encontrado um bilhete de alerta, num dos cômodos da casa, que dizia: “cara roxa”, artigo 121, intenção 
de matar, a Lei Maria da Penha, “não tem coronel nem cesta básica”, não impediu que a vítima, com 
acesso às informações, fosse assassinada.
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Recentemente, na região da grande Recife, em Pernambuco, a mídia noticiou o assassinato de 291 
mulheres, que culminou na publicação de um livro, elaborado pelo jornalista Aureliano Biancarelli e 
patrocinado pelo Instituto Patrícia Galvão, com a colaboração da ONG SOS Corpo. O livro contém 
o relato de vários casos de violência que terminaram, ou podem terminar, em morte e descreve como 
vem se dando a reação dos grupos feministas que se mobilizaram para monitorar os crimes. Ana Paula, 
do SOS Corpo, comenta: “Nesse novo cenário, o grande desafio do movimento de mulheres está hoje 
na definição de uma política feminista, voltada para a segurança pública dos direitos humanos”. Qual 
seria a perspectiva feminista da segurança pública cidadã? Essa interrogação fica para todos, uma vez que 
as mulheres apresentam altos índices de mortalidade, à noite, nas madrugadas de domingo e segunda, 
com a idade oscilando entre 18 e 30 anos.

Nos assassinatos ocorridos, 74,5% dos casos foram provocados por arma de fogo, o que indica que 
os assassinos eram portadores de armas. Em 13% dos casos, houve violência sexual explícita e a maioria 
das mulheres apresentou ferimentos no rosto ou na cabeça. Essas mortes, provocadas pelos ferimentos 
e dada a desfiguração das vítimas, são revestidas de um certo grau de requinte e crueldade. 

O terceiro caso de violência que chamou a atenção da sociedade foi o sequestro do ônibus no Rio 
de Janeiro. Um homem manteve como reféns 55 passageiros, durante 10 horas, porque a companheira 
recusava-se a reatar a relação. A companheira já havia registrado duas denúncias, anteriores à Lei Maria 
da Penha, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), mas isso não a isentou de 
outras formas de violência. 

Essas situações de violência contra a mulher, apontadas pelo observatório do SOS Corpo, em 
Pernambuco, e divulgadas recentemente na mídia, levam à reflexão, dado o caráter extremamente 
perverso, cruel e trágico da violência contra a mulher nos últimos anos. Nesse sentido, faz-se necessário 
efetuar estudos sobre a questão, a fim de aferir se houve mudanças efetivas ou se as ações de violência 
se revestem do silêncio, visto que são ínfimas as estatísticas registradas sobre as características dessas 
mortes. Nesse ponto, o panorama em 2006 se apresenta com uma onda crescente de agressividade e 
violência, culminando, na maioria das vezes, com o assassinato de mulheres, ainda que tenha aumentado 
o número de serviços e o acesso às informações disponíveis para as vítimas da violência. 

Por outro lado, a Lei Maria da Penha, de nº 11.540, veio para coibir a violência contra as mulheres 
e pode ser considerada uma lei vitoriosa, visto que trouxe à tona, na sociedade brasileira, a discussão da 
violência contra a mulher, ainda que seja complexa, com artigos polêmicos, e haja resistência por parte do 
Judiciário em implementá-la. Desde a sanção da referida Lei, criou-se uma discussão nacional, mediante o 
monitoramento das notícias e dos artigos de opinião veiculados na mídia regional ou nacional. Isso denota 
que a violência contra a mulher é pauta de discussão em todas as regiões do país, de norte a sul. 

Algumas perguntas estão na pauta. O que muda neste panorama do ponto de vista da ação 
governamental? A política? O que é essa política? Essa política se baseia em quatro pilares. 

O primeiro se refere à ampliação da rede de serviços especializados no atendimento às mulheres 
em situação de violência. Nesse aspecto, é fundamental que os serviços estejam aptos para acolher e 
prestar atendimento às mulheres em situação de violência, no âmbito da prevenção ou das situações 
de risco iminente. Por outro lado, é desafiador promover a capacitação dos profissionais que prestam 
atendimento às vítimas de violência, tanto da saúde como da segurança, visto que essa disciplina não 
existe nos currículos das universidades. 

O segundo pilar visa tornar a justiça acessível nas situações de violência contra a mulher. Nesse ponto, 
a Lei Maria de Penha contribuiu para desnudar no Brasil as dificuldades de acesso à justiça e, ao mesmo 
tempo, apontar a forma inadequada do serviço prestado. 
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O terceiro pilar centra-se no apoio e desenvolvimento de projetos no campo da educação e da cultura, 
com vistas a eliminar as diversas facetas do preconceito e da discriminação. 

Em relação ao atendimento, constatou-se que o número de serviços foi ampliado, quadruplicando 
no último período (de 3 anos e 11 meses).  Atualmente, existem 61 Casas Abrigo e 82 Centros de 
Atendimento para Mulheres Vítimas da Violência, em parceria com as Prefeituras e os Governos 
Estaduais, além das áreas de atendimento, como a assistência social e à saúde e a orientação jurídica, que 
se fortaleceu, no âmbito estadual, após a implantação dos núcleos de Defensoria Pública de atendimento 
às mulheres. Atualmente, existem 12 núcleos, merecendo destaque o estado de Minas Gerais, que, a 
partir do envolvimento dos profissionais, implantou cinco núcleos descentralizados, em municípios 
diferenciados. Quanto à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, logo após a implementação 
do Plano Nacional de Prevenção, Assistência e Combate à Violência e do engrotescimento da violência, 
gerando pressão dos movimentos sociais, foram criadas 200 unidades, totalizando 392 delegacias. 

No campo da saúde, o Ministério da Saúde, em parceria com os governos municipais e estaduais, 
criou 39 serviços de atendimento às vítimas de violência sexual, além de intensificar a distribuição de 
contraceptivos de emergência. Entre os avanços obtidos, deve ser citado o instrumento de notificação 
compulsória da violência, que foi incorporado pelos profissionais, em especial, da vigilância 
epidemiológica. Atualmente, a Rede de Serviços de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual é 
formada por 121 hospitais de referência, dos quais 53 prestam serviço de abortamento legal. 

A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 é um serviço gratuito, especializado no recebimento 
de denúncias de maus-tratos e violência, em todo o Brasil, com funcionamento 24 horas. As estatísticas, 
no período de 25 de outubro a 25 de novembro de 2006, apontam, 10.672 registros de atendimento, 
sendo 2.163 ligações referindo-se a prestação de serviços, 73 a reclamações, 1.541 a denúncias e as 
demais, 6.895, a solicitações de informação ou relatos de violência. O Sudeste e o Centro-Oeste 
apresentaram o maior número de ligações.

As agressões e os maus-tratos, inclusive psicológicos, não se restringem apenas à família, estendendo-
se aos prestadores de serviço nas Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam). Nesse 
sentido, alguns delegados apontam que a Lei Maria da Penha, ao invés de coibir as agressões, fez com 
que aumentasse o seu número e a busca pelo atendimento. Existem situações em que a Deam se recusou 
a prestar atendimento porque a vítima era de outra circunscrição. 

Por último, algumas preocupações devem ser registradas: a política tem de ser articulada entre as 
três esferas de governo, a fim de se promover a adesão de outras instâncias, por exemplo, o Judiciário, 
com vistas à aplicação da Lei Maria da Penha. É preciso ainda criar mais delegacias, não basta estarmos 
inseridos no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM) ou no combate à violência contra 
a mulher, já que o movimento é lento e não há como efetuar pressão sistemática em 5.561 municípios, 
fazendo-se necessário o envolvimento de outros atores na questão, sensibilizando o local de trabalho, as 
prefeituras e os governos, para que adiram a essa política e exerçam o seu papel de controle social. 

Para finalizar, foi aprovada, pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), a criação de 
um observatório para acompanhar a implementação da Lei Maria da Penha no território nacional. No 
início do próximo ano, será realizada uma chamada pública, concomitante à elaboração dos conteúdos, 
voltada para as instituições e organizações da sociedade civil, a fim de monitorar as ações, inclusive da 
União. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher entendeu que esse tipo de mecanismo só tem 
condições de se estruturar se, a princípio, for financiado pelo poder público. Então, o observatório será 
financiado pela União, vinculado ao CNDM. 
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A violência doméstica é um reflexo da violência da sociedade e ambas se retroalimentam. Para extirpá-
la, faz-se necessário romper com esse processo de retroalimentação. 

Violência como um Problema de Saúde Pública: Atuação 
Intersetorial

Maria Cecília de Souza Minayo

A violência é apontada como a segunda causa de mortalidade geral no Brasil e como a primeira causa 
na vasta faixa de 5 a 49 anos de idade. Os grupos mais vitimizados são os da população jovem, de 
baixa renda, residentes nas periferias dos grandes centros urbanos. Essa mortalidade desponta como 
dado sociológico, recaindo, sobretudo, no gênero masculino, em todas as faixas etárias, o qual poderia 
hoje ser considerado categoria de risco. Já a morbidade tem maior incidência em outros grupos, como 
crianças, jovens, mulheres, idosos e trabalhadores. 

O que a Sociologia diz sobre a questão da violência? Segundo Hannah Arendt (2001), a violência 
tende a dramatizar as causas, os problemas sociais, visto que envolve fatores conjunturais e estruturais. 
A autora estudou o fenômeno do autoritarismo, passando pelo regime nazista, fascista e stalinista. Em 
sua obra, defende a tese de que a violência não serve para nada, não tem glamour, não agrega valores 
positivos, não produz transformações. Portanto, a sua única serventia é a dramatização das relações 
sociais, seja do machismo e do patriarcalismo (que permanece como valor de longa duração nas 
sociedades ocidentais, tornando quase endêmica a violência conjugal dos homens contra as mulheres), 
seja a violência estrutural, que se manifesta nas resultantes das desigualdades sociais. 

Na atualidade, outros autores, como o francês Michel Wieviorka, estudam a violência contemporânea, 
comparando-a com a violência de outras décadas, por exemplo, a violência característica dos anos 1960 
e 1970, que tinha conotação política e incluía uma utopia da transformação. A violência desse período 
era glamourosa, ao contrário da violência da década atual, que se estabeleceu no nível econômico, 
financeiro e político. A Sociologia assinala que as formas de violência vivenciadas, seja contra a criança, 
a mulher ou o idoso, são potencializadas pela violência social, inerente ao ser humano em interação com 
seus semelhantes no convívio social. 

A violência social tem causalidade complexa, envolvendo fatores estruturais, conjunturais, 
microssociais e subjetivos. A violência invisível potencializa a violência social geral e vice-versa. As 
violências se nutrem das contradições sociais.

Vejamos alguns casos tratados historicamente pelo setor saúde. 

A questão da violência contra as crianças veio à tona, na década de 60, graças a pediatras americanos, 
por meio da identificação da Síndrome do Bebê Espancado. Nos hospitais, os médicos, em especial os 
pediatras, passaram a observar que a criança aparecia ou reaparecia repetidamente com determinadas 
lesões. Notaram que, após o tratamento da criança, determinadas síndromes continuavam a manifestar-
se, em decorrência da violência doméstica ou intrafamiliar, afetando sobremaneira o crescimento 
e o desenvolvimento infantil. Fizeram disso uma questão de estudos e de práticas, expandindo seus 
conhecimentos e preocupações para outras sociedades, também a brasileira.
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Na década de 70, merece destaque a ação das feministas americanas que objetivavam mudanças não 
só na cultura machista, mas também na atenção à saúde da mulher, visto que a maioria das queixas de 
saúde da época, em torno de 35%, estava associada à violência, sobretudo a conjugal. O movimento 
feminista buscou sensibilizar as mulheres e a sociedade contra a opressão e a dominação provenientes da 
cultura patriarcal, gerando mudanças essenciais na abordagem da saúde. Esses passos, direcionados para 
o setor saúde, foram muito eficientes e as mulheres brasileiras têm um papel importante, trazendo à luz 
um problema que era tratado apenas em suas consequências físicas. A década de 70 logrou conquistas 
no que tange a Leis e Portarias na área da saúde que beneficiaram as mulheres.

Nas décadas posteriores, de 80 e 90, a violência passou a ser tratada na sua totalidade, com todas as 
suas nuanças. Em 1993 e 1994, a Opas, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, promoveu 
a Assembléia dos Ministros das Américas, na qual se elaborou um documento sobre a violência, 
reconhecendo que ela não é influenciada apenas pelas causas externas, devendo integrar os processos de 
prevenção e de Promoção da Saúde. A questão da violência passou também a integrar os programas da 
OMS a partir de 1997. 

Em 2002, a Organização Mundial da Saúde produziu um livro, no qual apresenta um panorama 
mundial sobre a violência. Em 2001, foi promulgada a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade 
por Acidentes e Violências (Portaria MS/GM nº 737, de 16/05/2001), pelo Ministério da Saúde do 
Brasil, colocando o tema sob o marco da Promoção da Saúde e objetivando o monitoramento das 
ocorrências bem como o aprimoramento do atendimento pré-hospitalar e das emergências, das fontes 
de informação, da formação dos profissionais e da avaliação das ações empreendidas. 

Esse documento mostra que, na atualidade, os problemas de saúde no país associados às causas de 
mortalidade e de morbidade estão vinculados, em sua maioria, ao estilo de vida. Nesse contexto, a 
violência está relacionada ao novo perfil epidemiológico. Até a década de 1950, o perfil das doenças no 
Brasil era outro. As doenças infecciosas ocupavam a agenda da saúde pública e dos atendimentos nos 
serviços. Hoje, podemos agregar a violência no rol dos agravos à saúde, apesar de não ser provocada por 
uma infecção ou lesão. Essa entrada do tema na agenda do setor traz consequências tanto na concepção 
de saúde como na gestão dos serviços e nos atendimentos do cotidiano. O profissional de saúde não 
tem condições de receitar uma vacina às vítimas da violência (mulheres com fraturas provocadas por 
violência conjugal, crianças agredidas, síndromes pós-traumáticas, pânico geral, etc.), mas precisa 
atendê-las e encaminhá-las. A questão é muito complexa e toma proporções que exigem ações de âmbito 
reflexivo, filosófico e prático muito mais amplo e intersetorial. 

O documento mostra também que a violência deve ser considerada um problema social, pois não é 
um problema típico de saúde. Ela nasce do convívio humano e se faz presente desde os primórdios da 
civilização, sendo transformada a partir do estabelecimento das relações sociais. Mas ela afeta a saúde e, 
ao afetá-la, exige cuidados específicos que não se findam na atenção aos traumas e lesões.

O documento aponta,ainda, que a violência, na verdade, são violências que precisam ser conhecidas 
em sua especificidade. Tomemos, por exemplo, o caso da violência intrafamiliar. A violência intrafamiliar 
pode ser apontada como uma forma de comunicação no interior dos lares, comunicação esta que se 
expressa como agressões físicas e psíquicas que se manifestam por meio de ferimentos, lesões e fraturas 
até a morte e cria um adoecimento familiar. Trabalhar esse problema exige compreensão dos contextos 
sociais, atendimento dos traumas e lesões e encaminhamentos para instituições de justiça e de apoio social, 
para que o ambiente mude e as situações não cheguem a mortes, como algumas vezes acontece, pois, se o 
ambiente, a comunicação e a forma de atuação das pessoas são marcados por violência, não há possibilidade 
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de mudança se não se rompe o ciclo. Sabemos que a violência intrafamiliar potencializa a violência social, 
embora não haja estudos de magnitude, apenas hipóteses empíricas, que possam medir essa afirmação.   

A violência social manifesta-se, em larga escala, como um instrumento de provocação da própria 
sociedade, fazendo-a pensar nas suas formas de organização, em suas desigualdades e, sobretudo, no 
rumo de suas mudanças. Assim, a questão da violência é maior que as suas formas mais sutis, estando 
articulada com as manifestações mais cruéis e seculares: a violência do Estado e a violência do machismo, 
por exemplo. 

Em relação à informação sobre violência, observamos um paradoxo, pois, à medida que adquirimos 
uma consciência social mais aguda, constatamos numericamente e também qualitativamente mais 
manifestações de violência. Tornamo-nos mais sensíveis aos problemas sociais e, assim, sentimos mais o 
seu peso sobre a sociedade e sobre nós. Por isso, hoje, ao observar que a violência se transformou num 
problema da agenda política e pública do Brasil, perguntamo-nos: Será que houve aumento da violência 
ou é a nossa consciência de cidadania que vai se refinando mais? 

Sobretudo, quando há alguns eventos que tocam fundo na sensibilidade da opinião pública, a 
impressão que temos é de que a violência aumenta exponencialmente e de que todos somos reféns dela. 
Entretanto, isso não condiz com a realidade quando nos deparamos com os indicadores de saúde no 
que tange à violência e às formas letais dos ferimentos. Embora seja verdade que, nos últimos 25 anos, 
os homicídios – os indicadores mais universais para medir, para ser termômetro da violência social – 
aumentaram mais de 100%, há, atualmente, um movimento de declínio que pode ser exemplificado com 
os casos de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde houve uma queda de 45% e de 25%, respectivamente.  

A tomada de consciência da cidadania tem um efeito importantíssimo, pois faz aumentar o número 
de denúncias e de notificações, sobretudo das agressões que não provocam a morte, mas debilitam a 
alma da sociedade. Notificação e denúncia não são, no entanto, sinônimos quantitativos de violência. 
Almejamos que esses atos sociais e procedimentos aumentem e se qualifiquem, pois assim os gestores 
e os líderes dos movimentos sociais, por exemplo, terão a oportunidade de criar instrumentos cada 
vez mais específicos e eficazes para enfrentar o problema. O conceito de violência na área da saúde 
precisa ser trabalhado internamente, com o intuito de criarmos indicadores não apenas quantitativos, 
mas também qualitativos, visando à abordagem e ao tratamento do problema. 

Hoje sabemos que a questão da violência exige a responsabilização institucional das três esferas de 
governo e envolve a articulação – intersetorial e interinstitucional, com a sociedade, com as universidades 
–, a responsabilidade dos gestores e a atuação local com planos integrados.

Houve também uma intensificação do planejamento e da ação do Ministério da Saúde nos últimos 
dois anos, com a criação de núcleos de atuação e de pesquisas. O Projeto Sentinela visa melhorar as 
inforrmações, mediante articulação intersetorial, com universidades e cursos de Educação à Distância 
(EAD). Dessa forma, a questão da violência, aos poucos, vem ganhando maior visibilidade, sendo 
incorporada, de fato, como um problema de saúde. 
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Mobilidade Urbana: Tratando da Questão da Sustentabilidade e 
Mobilidade do Ser Humano

Luíza Gomide

O tema que será abordado, a violência no trânsito, tem correlação com a questão da saúde, já que envolve o 
comportamento das pessoas e a mobilidade urbana. As discussões serão realizadas a partir da apresentação 
do filme Dia Nacional da Cidade Sem Meu Carro. O estabelecimento de uma data, 22 de setembro, para 
comemorar esse dia tem por objetivo a tomada de consciência da população sobre a destruição das cidades 
e a necessidade de valorização do ser humano e de melhoria da qualidade de vida.

Ao Ministério das Cidades compete tratar da política de desenvolvimento urbano e das políticas 
setoriais de habitação, saneamento ambiental, transporte urbano e trânsito. Sua missão é promover a 
inclusão social, mediante a articulação, a implantação e a implementação – em parceria com todas as 
esferas do Poder Público e com a sociedade – de ações e programas destinados a universalizar o acesso 
da população urbana à habitação digna, ao saneamento ambiental e à mobilidade, que é dada pelo 
trânsito e transporte público. A fundamentação da política se dá a partir do art. 182 da Constituição 
de 1988, que afirma ser a política de mobilidade urbana instrumento do ordenamento territorial, 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e preservação do bem-estar dos seus habitantes. 

O Ministério das Cidades possui quatro secretarias: Secretaria Nacional de Habitação, Secretaria 
Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana (Semob), Secretaria Nacional de Saneamento 
Ambiental e Secretaria Nacional de Programas Urbanos. São órgãos a ele vinculados: o Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran), a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb) e a 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). 

Também integram a estrutura do Ministério o Conselho das Cidades e o Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran).

O Conselho das Cidades é um órgão colegiado, de natureza deliberativa e consultiva, composto por 
membros titulares, suplentes, observadores, representantes do governo e da sociedade civil, que objetiva 
a proposição de diretrizes para a formulação e implementação da PNDU bem como o acompanhamento 
de sua execução. O conceito de mobilidade urbana refere-se à facilidade de deslocamento das pessoas, 
dos bens e serviços no espaço urbano. Tais deslocamentos são viabilizados por meio da infra-estrutura 
urbana (ciclovias, passeios, passarelas, ruas, etc.) e realizados pelos meios de transportes motorizados ou 
de circulação não motorizados, como, por exemplo, os pedestres e os ciclistas. 

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) tem como uma de suas diretrizes estabelecer as normas 
regulamentares referidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e as diretrizes da Política Nacional 
de Trânsito. 

Do ponto de vista da Administração Pública, a mobilidade urbana sustentável pode ser definida 
como o resultado do conjunto de políticas que proporcionam amplo e democrático espaço urbano, 
que priorizam os transportes coletivos e os meios não motorizados de transporte, a fim de eliminar 
ou reduzir a segregação espacial, promovendo a inclusão social e a sustentabilidade ambiental. A 
mobilidade urbana sustentável centra-se em quatro pilares: o planejamento integrado do transporte 
e uso do solo; a melhoria do transporte coletivo; a promoção da circulação não motorizada; e o uso 
racional do automóvel, tido como grande desafio, já que envolve a questão comportamental. 
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A mobilidade urbana sustentável interage com o desenvolvimento urbano, o meio ambiente e 
a inclusão social. A política em torno desses três pilares vai possibilitar, além da mobilidade urbana 
sustentável, a melhoria das externalidades negativas vivenciadas em função não só do comportamento, 
mas também da construção e da disposição das cidades, envolvendo a qualidade do ar, a sustentabilidade 
energética e, em especial, a questão da violência no trânsito. 

Em relação à ocupação urbana, em 1940, 31% das pessoas moravam nas cidades. Em 2003, o número 
subiu para 85%. Essa população passou a adotar um modelo de transporte motorizado, baseado no uso 
individual, em detrimento do transporte coletivo. Nesse ponto, merece ênfase o fato de que há parcos 
investimentos públicos destinados à infra-estrutura necessária para o desenvolvimento do transporte e 
da mobilidade urbana, destacando-se, ainda, que as cidades estão voltadas para o uso dos automóveis, 
prejudicando o deslocamento da população. Isso contribui para o agravamento da poluição atmosférica 
e sonora, além de gerar a violência no trânsito, com alta incidência de mortos e feridos, denotando uma 
cultura individualista. 

Por outro lado, também é preciso mencionar que a destruição dos espaços arborizados em benefício 
do sistema viário não é a solução viável para o enfrentamento dos problemas nas cidades, em especial, 
nas grandes metrópoles, com população acima de 1 milhão de habitantes. Isso gera outra gama de 
problemas, entre eles, o cerceamento dos direitos, principalmente dos pobres, a medida que dificulta 
o deslocamento e o uso do sistema de transporte coletivo, dadas as condições financeiras. Há ainda a 
exclusão dos portadores de deficiência, seja auditiva, motora ou visual, tendo em vista o não-cumprimento 
do Decreto nº 5.296/04, que lhes garante a acessibilidade nos meios de transporte coletivos. 

As estatísticas apontam que há, no Brasil, uma divisão modal no uso dos transportes, já que 35% das 
pessoas, em média, se deslocam a pé, 32% utilizam os transportes coletivos, 28% usam o automóvel, 3% 
utilizam a bicicleta e 2%, a motocicleta. Essa discrepância gera um custo oneroso das externalidades, 
seja dos acidentes de trânsito, da questão da saúde ou da poluição, pois anualmente gastam-se bilhões 
de reais com o intuito de combatê-las, principalmente as que são decorrentes dos acidentes de trânsito. 
O trânsito é responsável pela ocorrência de 300 mil acidentes por ano, sendo esta uma consequência 
direta dos problemas de mobilidade e ordenamento do trânsito, que deixam a expressiva marca de 30 
mil mortos e outros 350 mil feridos, representando um custo anual de cerca de R$10 bilhões.

Em qual modelo de cidade queremos viver? Certamente será o protótipo da cidade que apresentar 
diminuição nos níveis dos ruídos, da poluição, do trânsito e dos acidentes. É a cidade com arborização e 
ajardinamento, onde o pedestre e o ciclista circulam com segurança, logrando a qualidade de vida, pois, 
se a obtivermos, consequentemente lograremos a qualidade da saúde. 

Atualmente, existem três departamentos na Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Humana 
com diretrizes voltadas para a integração das políticas de transporte com as de desenvolvimento urbano; 
a melhoria do transporte coletivo, com tarifas mais baratas; a racionalização do uso dos veículos 
particulares; e a valorização dos meios de transporte não motorizados.

O Departamento de Inclusão Social e Cidadania visa fomentar ações para o barateamento das 
tarifas do transporte urbano, o uso do biodiesel, a capacitação dos gestores públicos e a realização da 
conferência das cidades, entre outros.  

O Departamento de Regulação e Gestão, além de focar as ações na capacitação, busca fomentar o 
planejamento e a integração das ações no espaço urbano, contribuindo para que se estabeleça uma visão 
integrada de gestão urbana. É preciso ressaltar que o marco regulatório da mobilidade urbana encontra-
se na forma de anteprojeto de Lei, com possibilidade de aprovação no próximo ano. 
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Por último, o Departamento de Mobilidade Urbana, cujas diretrizes estão voltadas para as mudanças 
comportamentais das cidades. Entre suas ações, podem ser citadas: o Programa Pró-Transporte – 
Programa de Infra-Estrutura de Transporte Coletivo Urbano; o Programa de Mobilidade Urbana, 
que visa à instalação de ciclovias, etc.; o Programa Brasil Acessível, visando garantir a acessibilidade; o 
Programa Bicicleta Brasil, que visa estimular o uso da bicicleta; o Programa Nacional de Infra-Estrutura 
de Mobilidade Urbana; e a realização de pesquisa nacional sobre o uso da bicicleta e do mototáxi.  

Os investimentos efetuados na secretaria estão focados no desenvolvimento de uma rede de transporte 
coletivo, a fim de torná-lo o meio principal de deslocamento, com vistas à aplicação do conceito da 
acessibilidade universal, de cidade para todos, além de valorizar o sistema de circulação não motorizado, 
como passeios, passarelas, ciclovias e ciclofaixas, promovendo a inclusão social, mediante o uso dos 
meios de transporte e de circulação.

A Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana acredita que, mediante a aplicação 
dessas políticas, é possível lograr uma mudança no comportamento das pessoas no trânsito bem como 
na visão de desenvolvimento das cidades, de modo que estas sejam construídas não apenas para os 
automóveis, mas também para as pessoas. Para tal, faz-se necessário que a população se conscientize do 
modelo de cidade que temos e do modelo que queremos.

Referências
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Painel 9 - A Relação Público-Privado para a Promoção     
da Saúde
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A Relação Público-Privado para a Promoção da Saúde

Marta Regina de Oliveira

Na Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), a regulação já se constitui como 
uma função pública sobre o público e o privado: “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 
devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 
jurídica de direito privado.”

A regulação da Saúde no Brasil é realizada pelo Ministério da Saúde, diretamente sobre os sistemas 
públicos integrantes do SUS e por suas Agências Reguladoras: a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), voltada para os bens, serviços e tecnologias, e a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS/MS), responsável pela saúde suplementar.

Existem alguns marcos importantes na evolução do processo de regulamentação na saúde suplementar 
no período de 1988 até 2000. 

Em 1988, a Constituição foi promulgada (no capítulo da saúde, cria-se o SUS e a saúde privada é 
definida como setor regulado); em 1991, foi elaborado o Código de Defesa do Consumidor (CDC); em 
1997, ocorreram intensos debates no Congresso, tendo como foco a atividade econômica e a assistência 
à saúde; em 03 de junho de 1998, foi promulgada a Lei 9.656, gue regula o setor de saúde suplementar, 
e, finalmente, em 2000, a Lei 9.961/00 cria a ANS, como autarquia vinculada ao MS.

“A ANS tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência 
suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores 
e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no país.” (BRASIL, 2000).

A ANS é uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, sendo sua atuação controlada por um 
contrato de gestão. Ela possui 43.080.541 beneficiários de planos de saúde médico-hospitalares e 
odontológicos e 1.711 operadoras ativas (ANS, set/ 2006).
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Embora a ANS ainda atue de forma insuficiente, os primeiros passos já foram concretizados e o 
mercado transformou-se significativamente depois da regulação por ela realizada. Antes havia somente 
a regulação de mercado.

Nessa perspectiva, as operadoras (empresas) tinham livre atuação, a legislação era do tipo societário 
e o controle deficiente. Após a implementação da regulação, as operadoras passaram a ter atuação 
controlada, o que implica autorização de funcionamento, regras de operação sujeitas a intervenção e 
liquidação, exigência de garantias financeiras e profissionalização da gestão.

Por sua vez, a assistência à saúde e acesso (produto) na livre atuação era caracterizada por: livre 
definição da cobertura assistencial; seleção de risco; exclusão de usuários; livre definição de carências; 
livre definição de reajustes; modelo centrado na doença; ausência de sistema de informações; e contratos 
nebulosos.

Em contrapartida, após a atuação controlada pela ANS, alguns ganhos foram obtidos: qualificação 
da atenção integral à saúde; proibição da seleção de risco; proibição da rescisão unilateral dos contratos; 
definição e limitação das carências; reajustes controlados; eliminação de limites de internação; modelo 
de atenção com ênfase nas ações de Promoção à Saúde e prevenção de doenças; sistemas de informações 
como insumo estratégico; e contratos mais transparentes.

A evolução dos beneficiários da ANS, no período compreendido entre 2000 e 2006, demonstra 
que se trata de um mercado em crescimento. Houve aumento de 34.9 milhões para 43.1 milhões de 
vínculos. Os vínculos a planos de assistência médica (com ou sem odontologia) cresceram de 32.1 para 
36.2 milhões e os vínculos a planos exclusivamente odontológicos cresceram de 2.8 para 6.9 milhões. 
Observa-se que houve uma maior evolução dos planos exclusivamente odontológicos, apesar de a 
assistência médica continuar se expandindo.

O mercado mantém-se concentrado (50% dos beneficiários filiam-se em menos de 200 
operadoras).

A distribuição percentual dos beneficiários de planos de assistência médica (setembro/2006) é maior 
na Região Sudeste (67,1%), seguida pela Sul (13,6%), Nordeste (11,9%), Centro-oeste (4,6%) e Norte 
(2,9%). No estado de São Paulo, cerca de 40% da população possui plano de saúde, contudo o gestor 
público deve ter a responsabilidade de construir saúde para 100% da população.

A pirâmide etária dos beneficiários de planos de saúde é diferenciada, havendo uma maior 
concentração de idosos e uma menor concentração de crianças. Essa informação é importante para a 
reflexão dos planos de saúde sobre sua “saúde financeira”. 

O número de consultas médicas, exames complementares e internações no Brasil na assistência 
suplementar é bem maior do que no SUS, chegando praticamente ao dobro  em alguns procedimentos 
(consultas e internações). Esse fato leva a várias discussões, como a dificuldade de acesso ao SUS e forma 
de atendimento, ou utilização do setor privado.

No período de 2003 a 2005, o per capita no SUS foi de R$377,49 e, na assistência suplementar, 
de R$859,72. É necessário discutir se essa diferença nos valores per capita possui correspondência 
no atendimento, ou seja, se significa também “triplicar” a atenção à saúde ou se representa um gasto 
desnecessário.

Algumas características são importantes no setor suplementar: o setor é sustentado e permeado por 
uma lógica econômica e composto por atores com interesses antagônicos; possui modelo assistencial 
médico hegemônico e procedimento centrado; o financiamento ocorre a partir do pagamento 
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por serviço, diminuindo a linha de cuidado; a assistência é dividida por segmentos (ambulatorial, 
hospitalar com e sem obstetrícia e odontológico); e há pouca prática de ações de prevenção de doenças 
e de Promoção à Saúde e consumo acrítico de tecnologias. Essas características do setor de assistência 
suplementar resultam em alto custo e baixo impacto.

O grande desafio da ANS, considerando o seu objeto (regulação), o papel dos atores sociais e os 
campos econômicos e da saúde na saúde suplementar, é a mudança de paradigmas, com a migração do 
campo econômico para o campo da produção da saúde qualificado. Nesse sentido, as operadoras de 
intermediárias econômicas passariam a ser e atuar como gestoras de saúde, os prestadores atualmente 
produtores de procedimentos passariam a ser produtores do cuidado e, por fim, o usuário deixaria se ser 
consumidor, passando a ser um cidadão com consciência sanitária.

Busca-se um novo momento na regulação, que se caracteriza pela introdução da atenção à saúde como 
dimensão prioritária do processo regulatório e, nesse contexto, a saúde é caracterizada pela intervenção 
em todos os aspectos, ou seja, promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação.

Alguns “movimentos” da ANS em direção à regulação com foco na saúde podem ser citados: a política 
de qualificação, visando à avaliação e intervenção para melhoria da qualidade das operadoras e da ANS; 
o estímulo ao desenvolvimento de projetos de Promoção à Saúde e prevenção de doenças; o reforço à 
construção de uma política de avaliação e incorporação tecnológica no país; a articulação MS e ANS 
em políticas de atenção; a regulação indutora de qualificação da rede prestadora (monitoramento de 
rede, contratualização); a Troca de Informações em Saúde (Tiss); e a realização de pesquisas para apoio 
à regulação da atenção.

Ainda existem importantes lacunas referentes à relação público e privado e à auto-suficiência do 
setor, como: a baixa efetividade do ressarcimento ao SUS; a deficiência dos mecanismos de avaliação e 
controle das redes assistenciais; a dupla porta de entrada nos hospitais públicos; e a renúncia fiscal.

Quanto ao modelo de atenção à saúde praticado pelas empresas, são lacunas: a remuneração por 
procedimentos e a fragmentação do cuidado; a baixa incorporação da promoção e prevenção; os aspectos 
concorrenciais e de transparência da operação no setor (mobilidade com portabilidade e as diferentes 
condições de segurança da operação); a existência de planos anteriores à regulamentação; a insuficiência 
de alguns sistemas de informação; e o fato de os institutos públicos estarem fora da regulamentação.

Por outro lado, também existem desafios na implementação da regulação pública da saúde, que 
podem ser sintetizados em seis aspectos: comando único e articulado do SUS nos três níveis de governo; 
assunção da gestão do sistema e avanço na integração; integralidade da assistência; inter-relação entre 
o modelo assistencial e a regulação; avaliação como parte fundamental no planejamento e gestão do 
sistema de saúde e integração dos sistemas de informação; e instituição da regulação pública em todos 
os processos de atenção à saúde, tanto públicos quanto privados.

Três grandes agendas estão colocadas para a ANS: a relação público e privado, a mudança do modelo 
assistencial praticado e os aspectos concorrenciais do setor. 

Finalmente, a grande aposta se resume no fato de que a regulação pública do setor de saúde 
suplementar, componente do sistema de saúde brasileiro, precisa continuar a ter como objetivo torná-lo 
cada vez mais auto-suficiente e integrado e conseguir que ele responda à perspectiva de dar uma atenção 
à saúde integral dos seus beneficiários, com operadoras sólidas, além de permitir aos gestores da saúde 
no Brasil incorporá-lo ao seu processo de planejamento.
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A Relação Público-Privado para a Promoção da Saúde

Lêda Lúcia Couto de Vasconcelos 

Na condução da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aracaju, buscou-se, inicialmente, uma zona 
de conforto entre a promoção e a assistência em saúde, tendo em vista deixar mais claros esses espaços.

A promoção à saúde é a busca de condições de vida dignas e adequadas; aponta para processos 
individuais favoráveis à qualidade de vida e à saúde; orienta-se ao conjunto de ações e decisões coletivas 
que favoreçam a saúde e a melhoria das condições de bem-estar. O objetivo contínuo é um nível ótimo 
de vida e de saúde. Na promoção, temos a ação preponderante de governos, movimentos sociais e 
organizações não profissionais.

Por sua vez, a prevenção de doenças orienta-se mais às ações de detecção, controle e enfraquecimento 
dos fatores de risco ou fatores causais de grupos de enfermidades ou de uma enfermidade específica; seu 
foco é a doença. Na prevenção, temos uma ação preponderante de profissionais de saúde.

Mas, de fato, a promoção à saúde e a prevenção de doenças são enfoques complementares ao processo 
saúde-doença, seja no plano individual, seja no plano coletivo.

A estratégia da promoção é social, política e cultural e exige uma mediação entre as pessoas e seu 
ambiente, combinando escolhas individuais com responsabilidade social pela saúde.

É preciso ter cuidado para não culpabilizar as pessoas pelo seu processo saúde-doença, como se este 
processo fosse única e exclusivamente responsabilidade do indivíduo.

A Carta de Ottawa (CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE PROMOÇÃO DA 
SAÚDE, 1986) estabeleceu um marco referencial importante em todo o mundo. Segundo ela são 
condições e recursos fundamentais para a saúde: paz, habitação, educação, alimentação, renda, 
ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade. Esclarece, além disso, que a Promoção 
da Saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde.

A Carta de Ottawa propõe cinco campos centrais de ação: elaboração e implementação de políticas 
públicas saudáveis (equidade em saúde e distribuição de renda); criação de ambientes favoráveis à saúde (meio 
ambiente e cidade); reforço da ação comunitária (participação popular); desenvolvimento de habilidades 
pessoais (educação para a saúde); e reorientação do sistema de saúde para a concepção da promoção à saúde.

Por sua vez, a Declaração de Jakarta (CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE 
PROMOÇÃO DA SAÚDE, 1997), elaborada na IV Conferência Internacional sobre Promoção da 
Saúde, apresenta duas conclusões principais.

A primeira é que “os métodos em promoção baseados no emprego de combinações das cinco 
estratégias de Ottawa são mais eficazes que os centrados em apenas um campo”.

A segunda é que “diversos cenários (cidades, comunidades locais, escolas, lugares de trabalho, etc.) 
oferecem oportunidades práticas para a execução de estratégias integrais”.

A Declaração de Jakarta destaca cinco prioridades para o campo da Promoção da Saúde: aumentar 
os investimentos no desenvolvimento da saúde; consolidar e expandir parcerias para a saúde entre os 
diferentes setores; aumentar a capacidade da comunidade e fortalecer os indivíduos; assegurar uma 
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infraestrutura para a Promoção da Saúde; promover a responsabilidade social com a saúde (também 
responsabilizando o setor privado). A quinta prioridade é bastante polêmica.

Uma questão é fundamental: Como o setor saúde pode se definir como responsável pela Promoção 
da Saúde enquanto suas práticas se organizam em torno de conceitos de doença?

Recuperando a Carta de Otawa e, a partir da experiência desenvolvida na gestão da SMS de Aracaju, 
foram adaptadas cinco estratégias para a implementação da Promoção da Saúde.

A primeira é a implementação de políticas públicas saudáveis, adotando a saúde como prioridade 
de fato, com alocação de recursos e aplicação dos princípios do SUS, de universalidade (acolhimento), 
equidade (estratificação de risco) e integralidade (gestão de linhas de cuidado).

A segunda é a criação de ambientes favoráveis, o que implica a ambiência das unidades e a avaliação 
do risco no território.

A terceira é a participação popular; é preciso o estabelecimento real do controle social.

A quarta é a educação para a saúde, visando à elevação da consciência sanitária, com construção 
crescente da autonomia.

Finalmente, a quinta é a reorientação do sistema de saúde. É preciso superar o modelo centrado na 
assistência médica curativa e implantar o modelo centrado nas necessidades dos usuários.

Além disso, algumas ações desenvolvidas em Aracaju podem ser citadas como estratégias para a 
Promoção da Saúde: a promoção de caminhadas intersetoriais de combate ao lixo ou de prevenção 
de doenças ou como atividade regular; a utilização da cultura popular para processos educativos; as 
estratégias de educação permanente para os profissionais de saúde e para a população; a academia da 
cidade, em vários locais, para prática e acompanhamento de exercícios; a busca de parcerias com o setor 
privado para o desenvolvimento das atividades.

Existem alguns espaços de Promoção à Saúde que precisam ser fortalecidos: o espaço público em 
cada nível, visto que os gestores públicos devem se apropriar/responsabilizar/articular seu espaço de 
gestão; o espaço privado coletivo do qual fazem parte as operadoras de planos de saúde e empresas; o 
espaço individual, pois é preciso aumentar a consciência sanitária e política. A soma desses três espaços 
é fundamental para garantir a Promoção à Saúde na sociedade.

A Relação Público-Privado para a Promoção da Saúde

Ruben Araújo de Mattos

O tema é instigante e, como já foi ressaltado pelos outros expositores, é importante refletir sobre a 
relação do setor suplementar com a Promoção da Saúde.

Correndo o risco de ser repetitivo, é preciso retomar a discussão conceitual, que permita (re)olhar o 
significado da Promoção da Saúde e da regulação, sob a perspectiva das lógicas que as embasam, para, 
em seguida, realizar algumas discussões e levantar desafios e limites que precisam ser enfrentados. 
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A primeira questão refere-se ao fato de a Promoção da Saúde ter um enfoque bastante abrangente, 
sendo necessário, para a discussão travada no contexto deste Seminário, um recorte em dois grupos de 
possíveis ações nesse campo.

O primeiro é que ações que não estão centradas em respostas e sofrimentos manifestos tenham 
o protagonismo do profissional de saúde, sendo preciso gerar estratégias que visem à mudança de 
comportamento, hábitos e atitudes. Além disso, as propostas têm relação com as ações que o saber dos 
profissionais de saúde possam conduzir. 

O segundo é que se trata de um conjunto de ações não realizáveis exclusivamente pelos profissionais de 
saúde, como, por exemplo, a organização dos espaços da cidade, permitindo maior qualidade de vida.

As propostas de mudança de vida, comportamento e hábitos estão em um campo de interação e tensão 
entre as esferas do público e privado, ou seja, onde o público se apropria, intervém e redefine os espaços da 
esfera do privado.  

Isso pode aparecer claramente em certas tensões características das discussões da Promoção da Saúde, 
como, por exemplo, onde finaliza o direito do fumante. Existe uma esfera privada na qual as pessoas têm 
direito a várias coisas. Contudo, considerando que o cigarro é nocivo à saúde, inicia-se, então, uma proposta de 
redução do cigarro, impondo-se alguns limites no direito de livre escolha. Assim, começa a ser contingenciado 
e, consequentemente, tensiona o direito da liberdade individual, sob o pretexto de uma lógica pública. 

Nessa perspectiva, a lógica que permite justificar a intervenção sobre a ilegalidade é uma lógica pública. 
Contudo, essa lógica nunca é plena, pois tem de possuir uma dialética entre os espaços onde se propõem 
mudanças do comportamento do indivíduo e as escolhas privadas, em determinado lugar e grupo social, 
bem como respeitar determinadas privacidades. Dessa forma, o direito de escolha do fumante tem uma 
delimitação clara, desde o momento em que ele não pode impor isso ao outro. 

Portanto, é necessário restrição ao fumo em espaços sociais. Todavia, em um ambiente totalmente privado, 
torna-se uma escolha. Merece ênfase o fato de que as relações de Promoção da Saúde envolvem construções 
sociais que vão redefinindo limites da esfera privada e das preocupações públicas. 

Esses limites podem ser vistos sob a ótica de distintas perspectivas. Na perspectiva do direito, significa 
alguns elementos muito básicos. Primeiro, existe um conjunto de conhecimentos que permite a intervenção 
em certos hábitos, condutas, que podem ser modificados para se produzirem resultados positivos. Esses 
conhecimentos, predominantemente centrados em um saber sobre as doenças, justificam um conjunto de 
práticas importantes de intervenção.

Por outro lado, é preciso respeitar o direito de resistência às nossas propostas, mesmo que sejam bem 
justificadas. Sempre existe uma tensão entre a liberdade de escolha das pessoas e a dinâmica da esfera privada 
em determinadas situações que permitem a melhoria da saúde, caso certas condições e restrições possam ser 
discutidas e pactuadas. 

Os mesmos limites têm incidência sobre as atividades econômicas. Existe o princípio de liberdade, 
consagrado do ponto de vista da produção econômica, por exemplo, abrir um negócio. Contudo, se esse 
negócio encontra-se no campo da saúde, ou tem consequências na Promoção da Saúde, haverá limites 
estabelecidos. Um restaurante não pode, por exemplo, ser produtor de diarréia e, nesse sentido, há um limite 
bastante visível: não se permite abrir negócios que produzam sofrimento. Isso se torna claro nesse exemplo dos 
restaurantes, mas na indústria de armas nem tanto. Nesse processo, tem-se permanentemente uma tensão.
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Alguns defendem que o conjunto de ações de atividades reguladas é definido através de uma construção 
social sobre o quanto se irá regular. Na questão do cigarro, por exemplo, a propaganda é restrita, mas não há 
impedimento quanto à continuidade da produção. 

Na cantina da escola, limita-se a venda a produtos que não produzam doença, ou seja, negocia-se 
socialmente o espaço de liberdade. Há razões públicas e, sobretudo, éticas. Também há permanentes 
avanços e recuos em situações que ainda não foram eticamente definidas e são conflituosas.

No campo da produção de cuidados, tem-se a presença do setor privado promovendo serviços e do 
público mediando o financiamento, havendo também limites e desafios do ponto de vista ético. 

Por exemplo, a mulher tem o direito de escolher a via de parto?  Optar pela cesariana? Esse é um 
debate difícil e polêmico. Por outro lado, um profissional de saúde tem o direito ético de realizar mais 
cesarianas e ter pequenos desvios de erros na idade gestacional do agendamento, de forma que as crianças 
ao nascerem tenham que utilizar a UTI neonatal? 

Não é permitido ganhar dinheiro com o sofrimento das pessoas. Esse é um princípio ético elementar 
que coloca um claro limite para o negócio econômico na prestação dos serviços de saúde, que, por isso, 
precisa ser regulado, no sentido de se restringir e impor limites.

O atendimento realizado pelos planos de saúde, por prestadores privados, por exemplo, tem uma 
tendência absurda ao hiperconsumo de exames de apoio diagnóstico, que precisa de limites.

Retornando à Promoção da Saúde, existem algumas iniciativas da prevenção que podem contribuir 
para reduzir muitos sofrimentos, como, por exemplo, orientações sobre as dietas e melhor estilo de vida, 
que, se adotadas, reduzem os acessos à hemodinâmica. Contudo, para os setores que vendem serviços de 
hemodinâmica, isso se configura como um problema. 

Quando o “sujeito” atua como mediador de um serviço que se configura pelo atendimento do sofrimento 
manifesto das pessoas não opera pautado pela lógica de ações que poderiam evitar esse sofrimento. Nesse 
sentido, há um imperativo ético, ou seja, não é aceitável que prestadores de serviços limitem as suas ações 
a respostas ao sofrimento manifesto, pois necessariamente ocorre o hiperconsumo. 

É preciso, portanto, haver arranjos nos sistemas de saúde que incorporem a possibilidade do acesso 
ao direito de mudar comportamentos e criar hábitos saudáveis, como elemento de redução de consumo 
futuro de alguns serviços e procedimentos.

Nesse sentido, as operadoras têm uma missão. Elas precisam, de alguma maneira, como imperativo 
ético, assumir determinadas posturas de Promoção da Saúde e prevenção das doenças.

Existe um conjunto de problemas. A lógica pela qual é eticamente aceitável a Promoção em Saúde 
refere-se a uma coorte, a um grupo de pessoas que são acompanhadas e orientadas de forma eficaz, 
o que suscita um modo de vida mais saudável, reduzindo-se os riscos. As ações no âmbito da saúde 
suplementar se limitam às ações tradicionais, com ênfase nos profissionais. A clientela dos planos de 
saúde não está localizada em um território, mas, sim, dispersa.  

Para finalizar, existe uma vertente da discussão localizada nas políticas públicas e outra na saúde 
suplementar. Mas existem tensões e contradições entre as propostas que se baseiam em base territorial 
e no conhecimento do modo de andar a vida de uma comunidade e aquelas outras pautadas por uma 
seleção dispersa de pessoas no mercado. Caso essas tensões não sejam observadas, é possível produzir 
avanços na saúde suplementar e, contraditoriamente, produzir um SUS que atenda somente às 
comunidades mais carentes.
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A Promoção da Alimentação Saudável no Contexto da Segurança 
Alimentar e Nutricional

Flávio Luiz Schieck Valente

Apesar de parecer óbvia e natural a relação da segurança alimentar e nutricional com a saúde, essa 
articulação, dentro da realidade brasileira, não está acontecendo de forma efetiva no âmbito federal, 
estadual e municipal. Portanto, é necessário fazer uma reflexão sobre essa dificuldade, que se apresenta 
como um desafio que precisa ser enfrentado. 

Há que se considerar a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Losan), que estabelece o 
direito humano à alimentação, através da articulação das políticas. Não se trata de um sistema fechado, mas 
sim de um sistema que integra ações, políticas e programas relacionados com a promoção da segurança 
alimentar. Parte da produção agrícola, agricultura familiar e reforma agrária, passa pela questão do 
controle da qualidade, pela questão da saúde, pela capacidade do sistema de saúde de detectar problemas 
nutricionais precocemente e, sobretudo, pelas suas causas, que, raramente, estão apenas na área da saúde. 

A Losan estabelece a criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), 
que vai reunir os governos federal, estaduais e municipais, além de organizações da sociedade civil 
e empresas privadas, na formulação de políticas e ações capazes de combater a fome e promover a 
segurança alimentar e nutricional em todo o país. Nessa perspectiva, é possível perceber que este é o 
momento ideal para se tentar essa aproximação.

O próprio Ministério da Saúde necessita repensar suas ações, que estão acontecendo de forma 
fragmentada. Sem dúvida alguma, a área de nutrição deveria estar dentro do Programa Saúde da Família 
(PSF), na Atenção Básica, sendo exercida pela equipe, tanto nas atividades de prevenção de problemas 
como nas atividades de promoção, cura e reabilitação, mas essa articulação ainda é muito incipiente. 
Um exemplo claro disso é a epidemia de beribéri que ocorreu no Maranhão, tendo o SUS demorado seis 
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meses para fazer o diagnóstico, após a morte de 38 pessoas, o que demonstra a incapacidade do sistema 
de lidar com temas graves.

Não se pode negar o grande paradoxo que é separar áreas como aleitamento materno e doenças 
crônico-degenerativas da questão da nutrição, desvinculando-as do Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar (Consea). O Consea, instalado em 2003, é um organismo de articulação entre governo e 
sociedade civil na proposição de diretrizes para as ações na área da alimentação e nutrição, com caráter 
consultivo. Mas, embora ele seja o instrumento que articula os ministérios e a sociedade para discutir 
as políticas de segurança alimentar, nota-se que há uma falta de priorização do Ministério da Saúde 
em relação à sua participação nesse Conselho. Assim, tudo acaba se restringindo à participação da 
Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN) que, apesar de muito relevante, 
não engloba outras áreas importantes, como a do saneamento básico e a do meio ambiente, por 
exemplo. 

Agora, é preciso pensar como mudar essa realidade. A III Conferência Nacional de Segurança 
Alimentar será realizada em maio de 2007 e nela serão discutidas as grandes diretrizes da Política Nacional 
de Alimentação e Nutrição (PNAN). É o momento propício, inclusive devido à reinclusão de um eixo que 
fala da promoção da alimentação e nutrição dentro do setor saúde, ou seja, da relevância das ações da saúde 
nessa área. Porém, não basta ter isso no documento; o foco dessa discussão é como fazer uma ponte entre 
o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Centro de Segurança Alimentar e Nutrição (CSAN).

Outra questão não mencionada é a de como fazer a articulação entre as ações que acontecem na 
Atenção Básica, na média e na alta complexidade sem que elas dialoguem entre si, seja em nível federal, 
estadual ou municipal. 

Por isso, o desafio que se impõe é o de como aproveitar essa conferência e, até mesmo, as discussões 
regionais e estaduais que vão ocorrer antes dela. É, com certeza, uma grande oportunidade para se 
tentar tratar o problema de maneira sólida, de forma a viabilizar uma articulação mais efetiva, a partir 
da conscientização de uma relevância que possibilite ao SUS inaugurar uma nova forma de atuar. 

A Promoção da Alimentação Saudável no Contexto da Segurança 
Alimentar e Nutricional

Denise Oliveira

Esta apresentação reflete um posicionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Consea), através de uma proposta para a III Conferência Nacional de Segurança Alimentar, 
que será realizada em 2007. A proposta trata da alimentação adequada e saudável e é fruto de uma 
discussão realizada durante um ano e meio.

É preciso trazer à tona os equívocos que revelam a distorção sobre esse tema. A desarticulação entre 
a proposta da alimentação adequada e a saúde é um paradoxo. 

Já no início de toda essa discussão, existia um caminho pavimentado pela Coordenação Geral 
da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN), que era a construção de uma matriz, termo que 
induz ao entendimento de uma abertura para a articulação com outros setores. Assim, como primeiro 
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aprendizado, o distanciamento aqui tratado pode ser encarado como falta de pertencimento político 
e técnico, como se a saúde estivesse fora do processo. Como agravante, com o Instituto Nacional de 
Alimentação (Inan) extinto, as ações foram pulverizadas.

Portanto, o que se pretende nessa conferência é preencher a lacuna da falta do diálogo com a saúde e 
até mesmo com outras áreas, como a agricultura e o meio ambiente. 

A primeira contribuição que o grupo traz é tentar conceituar, numa visão interdisciplinar, a 
alimentação adequada e saudável. Decisão fundamental, de consenso, foi a de incorporar o termo 
“adequada” com o mesmo peso de “saudável”, qualificando a alimentação. Assim, alimentação adequada 
e saudável é a realização de um direito humano básico, com a garantia ao acesso permanente e regular, 
de forma socialmente justa, a um padrão alimentar adequado aos aspectos biológicos e sociais dos 
indivíduos, de acordo com o ciclo de vida e as necessidades alimentares especiais. Pautada na alimentação 
tradicional, deve atender aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação, prazer e sabor, bem como 
às dimensões de gênero e etnia e às formas de produção ambientalmente sustentáveis, apresentando-se 
livre de contaminantes físicos, químicos e biológicos e de organismos geneticamente modificados.

Esse é o conceito que o Consea vai levar à Conferência, norteado pelos princípios do direito humano 
à alimentação adequada, da soberania da nutrição alimentar, da intersetorialidade, da produção de 
alimentos com base agroecológica de forma sustentável e da cultura alimentar como agregadora das 
dimensões biológica, simbólica, socioeconômica e religiosa.

Concluindo, há que se entender que esse processo não está só no campo da saúde. Não é possível 
discutir segurança alimentar apenas na sua dimensão biológica. O grupo considera que as outras 
dimensões colocadas no conceito implicam o locus de debate dessas questões na discussão sobre qual 
estrutura de governo vai permitir articular tudo isso. Basicamente se reconhece a dificuldade em assumir 
esse diálogo amplo por parte de todas as áreas envolvidas.

Dentre as ações executivas norteadoras do conceito, é a visão desse locus institucional que deve 
abrigar essa discussão e ter capacidade política para dialogar com os diversos setores. 

O grupo tem plena consciência de que esse setor precisa ter autonomia política, estar livre de estruturas 
que não permitam um diálogo favorável de articulação, para, de fato, promover uma alimentação adequada 
e saudável. E se o momento é agora, o espaço é o da III Conferência Nacional de Segurança Alimentar. 

A Promoção da Alimentação Saudável no Contexto                       
da Segurança Alimentar 

Ana Beatriz Vasconcellos

Existem marcos legais coesos, e muito bem construídos, na área da nutrição. A própria Política Nacional 
de Alimentação e Nutrição (PNAN), herdeira de um passado marcado pela atuação do Instituto 
Nacional de Alimentação e Nutrição (Inan) e pautada pelo ideário da segurança alimentar e nutricional, 
tem como fundamento o direito humano à alimentação. 
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O tema alimentação e nutrição continuou em pauta durante um longo período em que não era tão 
fácil de ser abordado e, posteriormente, em um novo governo, os marcos legais foram sendo criados. 

Vários marcos podem ser citados, como: a criação, em 2003, do Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Consea), com caráter consultivo, visando assessorar o Presidente da República 
na formulação de políticas e na definição de orientações para que o país garanta o direito humano à 
alimentação; a própria movimentação com relação à construção e fortalecimento da Política Nacional 
de Promoção da Saúde (PNPS); e a revisão da Atenção Básica, que coloca como prioridade a eliminação 
da desnutrição nas suas ações. 

As características legais que são colocadas atualmente para a alimentação e nutrição, dentro e fora do 
setor saúde, evidenciam que há um grande espaço de trabalho, com amplas possibilidades de atuação, 
permeadas, contudo, pelas grandes dificuldades de articular o “como fazer” e “quem faz o quê”.

A Política Nacional de Promoção da Saúde é coordenada pela Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/
MS) e pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS). O fato de ser compartilhada é, por um lado, 
positivo, considerando que existe um Comitê Gestor que busca promover maior integração das práticas; 
em contrapartida, já mostra a dificuldade de fazer com que aconteça, na prática, a Promoção da Saúde 
como um todo e, dentro da política de Promoção da Saúde, a alimentação saudável.

Os problemas existentes no nível federal se reproduzem nos níveis estadual e municipal, quando da 
discussão do financiamento e da definição da prioridade das ações. Logo, esse construir da alimentação 
saudável, esse percurso teórico e de apropriação de todo um histórico da nutrição encontra dificuldades 
institucionais e estruturais. Esta é a grande barreira existente atualmente: os profissionais se encontram 
em uma área do MS responsável pela nutrição, pelas ações que estão colocadas pela PNPS, mas as 
barreiras estruturais que impedem a população de se apropriar da nutrição e da alimentação saudável 
são muito grandes.

Somado a isso, existe toda uma dificuldade de aperfeiçoar a própria atuação da nutrição na Atenção 
Básica, que existe, porém ainda de uma forma não sistematizada e sem organicidade. Ocorrem 
capacitações dos Agentes Comunitários de Saúde e das Equipes de Saúde da Família (ESF) abordando 
o tema da nutrição e existem inúmeros materiais sendo distribuídos para os profissionais de saúde, 
porém, na ponta, na maior parte dos municípios, não existe nada que integre esses conteúdos e essas 
práticas de nutrição. Na Atenção Básica, não há visibilidade da nutrição, não sendo abordados aqui os 
outros níveis de atenção.

Os casos de desnutrição e de deficiências de micronutrientes, a chamada “fome oculta”, a incidência 
de beribéri e as doenças crônicas não transmissíveis crescem de forma alarmante, estão batendo à porta, 
e, embora a visibilidade dessas questões tenha aumentado, existem barreiras estruturais para seu real 
enfrentamento.

A construção de uma agenda única para a nutrição não é um desafio apenas nacional, mas 
internacional para a saúde pública (dentro do setor saúde). A construção desta agenda de nutrição 
integradora, consistentemente discutida nos vários níveis de gestão do SUS e que faça parte de uma 
pactuação da saúde é um grande desafio. A nutrição não entrou no Pacto pela Saúde. Ela entra mediante 
o fortalecimento da Atenção Básica e Promoção da Saúde, mas não como uma política transversal 
presente em todas as áreas, como a saúde da criança, a saúde da mulher e a saúde do idoso.

 Essa fragilidade, que não é teórica ou prática, mas institucional e estrutural, precisa ser superada, 
para que possa haver a integração dentro e fora do SUS, porque hoje existem parceiros que estão 
também lidando com o tema, como diversos ministérios, que têm áreas específicas sobre a nutrição. 
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Obviamente, a saúde ainda tem a possibilidade de qualificar todo esse debate que está acontecendo 
dentro dos outros ministérios, no entanto isso pode ir se perdendo ao longo do tempo, devido a sua 
fragilidade estrutural, devido a sua própria dificuldade de manter essa possibilidade de pautar as demais 
ações de outros ministérios nessa área, além da própria ação do Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar com relação ao componente de Promoção da Saúde e nutrição, como está dito na sua Lei 
Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Losan). 

Essas são as principais questões a serem abordadas pela Coordenação-Geral da Política de Alimentação 
e Nutrição (CGPAN/DAB/SAS), já que grande parte das ações desenvolvidas é conhecida por todos 
os presentes.

Foi possível, ainda, durante a trajetória, construir um indicador para estar no Pacto de Gestão, com 
relação à promoção da alimentação saudável, que é a construção de planos estaduais de alimentação 
saudável nas escolas, a ser pactuado com os gestores estaduais e municipais. Esse foi um ganho para a 
nutrição, mas ainda é muito tímido em face de todo o arsenal de ações que são desempenhadas bem 
como das ações potenciais que precisam ser realizadas.
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Painel 11 - Ações de Promoção da Saúde do Trabalhador e 
do Trabalhador da Saúde no SuS

Coordenadora: Graça Hoefel – saúde do trabalhador (Cosat/sVs/Ms)

Persil Dutra (Peninha) – diretor do sindicato dos trabalhadores de Processamento de dados 
do estado de são Paulo – representante da Central única dos trabalhadores (CUt)

Geraldo Arruda – diretor do departamento de regime Geral da Previdência social

Adail de Almeida Rollo – Coordenador da Política nacional de Humanização (PnH/ sas/Ms)

Ações de Promoção da Saúde do Trabalhador e do Trabalhador da 
Saúde no SUS

Persil Dutra (Peninha)

Algumas datas são consideradas marco histórico para a classe trabalhadora. Quando nos referimos à 
classe trabalhadora, não podemos deixar de mencionar a sociedade, porque esta é composta de uma 
vasta gama de trabalhadores, seja da esfera pública ou privada. Podem ainda ser destacadas outras 
formas de trabalho, presentes e muito difundidas na atualidade, como o trabalho informal, fruto da 
precarização das relações de trabalho, e o trabalho escravo. 

Gostaria de perguntar se algum dos presentes sabe responder por que o dia 8 de março é o Dia 
Internacional da Mulher e o dia 1° de maio é o Dia do Trabalhador e não do trabalho. 

Isso tem co-relação com as primeiras greves ocorridas no Brasil, em 1917, em Santos (SP), junto aos 
portuários. O 1º de maio de 1885 é a data em que se inicia, em Chicago, o movimento paredista que 
desemboca em greve, tornando-se o estopim de um movimento que sacode os Estados Unidos. 

Essa agitação desencadeou um conflito entre trabalhadores e policiais, provocando mortes de ambos 
os lados e ocasionando a prisão e julgamento dos líderes do movimento. Esses líderes foram sentenciados 
à pena de morte por enforcamento. Posteriormente, um tribunal reformulou a sentença, anulando a 
pena capital, mas seis dos líderes já haviam sido enforcados. Como consolo, prevaleceu a inocência dos 
acusados. 

Em relação à luta das mulheres, faço menção às trabalhadoras da Fábrica Coton, de algodão, situada 
em Nova Iorque, as quais, em 1857, ao ocuparem a tecelagem, acabaram sendo aprisionadas no recinto. 
A fábrica pegou fogo e morreram 129 trabalhadoras, todas mulheres. 

Qual a relação desses dois episódios com o movimento grevista do Brasil? Têm em comum a 
influência dos movimentos anarquistas que estavam alojados dentro do Movimento Sindical Brasileiro, 
seja nos portos de Santos ou do Rio de Janeiro. Assim, as lutas, de um modo geral, foram pela mesma 
causa: melhores condições de trabalho. As mulheres reivindicavam a diminuição da jornada de trabalho 
de 16 para 8 horas e, além disso, reclamavam condições mais humanas nas relações de trabalho. Os 
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trabalhadores de Chicago tinham as mesmas reivindicações e bandeira de luta que as trabalhadoras de 
Nova Iorque. 

No Brasil, as primeiras lutas dos trabalhadores, especificamente as greves dos portuários, foram para 
diminuir a jornada e melhorar as condições de trabalho, em especial, com relação ao carregamento e à 
distribuição de peso da mercadoria a ser transportada. Assim, a reivindicação dos trabalhadores, seja no 
Brasil ou no mundo, representou um movimento pela saúde, tanto do trabalhador quanto do ambiente 
de trabalho, além de ser um momento histórico para o movimento sindical, pois, até então, acreditava-
se que as lutas eram pelos salários, pelas conquistas econômicas, mas, ao contrário, as maiores lutas do 
movimento sindical estão relacionadas à saúde do trabalhador e ao ambiente de trabalho. 

Tempos depois, em 1979, foi fundado o Departamento de Saúde dos Trabalhadores (Desat) e, 
em parceria com 55 entidades sindicais de todas as tendências do movimento sindical, houve intensa 
mobilização, sendo organizada a Primeira Semana de Saúde do Trabalhador. Entre os presentes, 
havia representantes de várias categorias: têxteis, costureiras, vidreiros, bancários, jornalistas, 
médicos, engenheiros, etc. No decorrer do evento, entrou na pauta de discussão um tema que afetava 
particularmente uma das categorias, a das marmorarias, pela poeira da silicose. 

À época do encontro, já existia o Departamento Intersindical de Estudos Econômicos e Estatísticos 
(Dieese), o órgão de assessoramento do movimento sindical nas questões econômicas. No encontro, 
dada a participação de várias entidades, decidiu-se pela fundação de um Dieese da saúde, que se 
estabeleceu de fato em 1980. Na ocasião, a ata de fundação do Desat foi assinada por um líder sindical, 
torneiro mecânico que presidia o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, chamado Luís Inácio da Silva. 

O movimento sindical, devido às crises econômicas do período, alijou as questões da saúde, mas 
retomou-as posteriormente, visto que esse é um assunto recorrente no movimento sindical e o tema 
saúde relacionado ao trabalho, de tempos em tempos, volta a aparecer na sociedade. Já que a saúde é 
um tema recorrente, é preciso pensar por que o SUS se esquiva das questões relacionadas à saúde do 
trabalhador. Na verdade, o SUS está alheio a vários temas, entre eles o da dicotomia que há entre o 
capital e o trabalho. 

Esse conflito afeta tanto as relações de produção como os detentores do capital e toda a esfera social. 
Nesse ponto, o movimento sindical, juntamente com o movimento social, procura trazer à tona a questão 
da saúde do trabalhador, ainda que esta não seja prioritária entre os órgãos oficiais. Como exemplo, 
podem ser citadas as conferências de saúde, especialmente as Conferências de Saúde do Trabalhador. 
No caso de São Paulo, as primeiras Conferências de Saúde do Trabalhador, na gestão Maluf e Pitta, 
foram efetuadas à revelia do poder público, pelo movimento sindical e pelos trabalhadores da saúde. 

Destaca-se que os trabalhadores da saúde têm de defender os trabalhadores de todas as categorias, em 
especial no que se refere à saúde do trabalhador, já que esta envolve outros atores, entre eles a Previdência 
Social. É na Previdência Social que se estabelece o nexo técnico epidêmico entre a doença e o trabalho, 
determinando as atividades de risco e a sua morbidade. A concessão do benefício se dá somente após a 
análise da doença e dos seus determinantes. 

Por último, o trabalhador precisa ser respeitado pelo seu conhecimento, porque é ele quem vivencia 
as relações de trabalho, podendo identificar se são, ou não, prejudiciais para a sua saúde. Para tal, os 
trabalhadores não podem ter medo de defender os seus direitos, tampouco os de outras categorias. 
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Ações de Promoção da Saúde do Trabalhador e do Trabalhador da 
Saúde no SUS

Geraldo Arruda

Faz algum tempo que a Previdência Social tem voltado as suas ações para as questões vinculadas à saúde 
do trabalhador, não apenas em função do elevado crescimento que se tem verificado nos benefícios 
obtidos por incapacidade, em especial o auxílio-doença, mas sobretudo por entender que as ações 
pertinentes à prevenção, à segurança e à saúde do trabalhador envolvem ações transversais de diferentes 
órgãos. Assim, a Previdência Social, por ter a competência de coletar as informações relativas aos 
acidentes de trabalho e à arrecadação previdenciária do antigo Seguro de Acidentes de Trabalho, não 
poderia deixar de ter uma atuação diferenciada nessa área, onde outras medidas foram implementadas 
visando cumprir essas finalidades.

A primeira medida a ser traçada é a realização do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que, 
entre outras finalidades, coleta as informações pertinentes ao ambiente de trabalho, antes de ocorrerem 
os acidentes, de forma a propiciar ações públicas mais efetivas em relação à promoção da segurança e 
saúde do trabalhador. 

Outra ação diz respeito à flexibilização das alíquotas das empresas nos seguros contra os acidentes de 
trabalho, conforme o grau de incidência das doenças. 

As contribuições de 1,2 ou 3% que as empresas pagam para o seguro de acidentes de trabalho 
passariam a ter uma variação entre os percentuais, alcançando redução de até 50% ou, então, majoração 
em até 100%. Dessa forma, as alíquotas teriam uma variação de 0,5 a 6%, conforme a realidade de cada 
empresa. Essa é uma medida pleiteada por diversas áreas da sociedade, sobretudo pelos trabalhadores, 
pelos técnicos e pelos cientistas. Porém, o maior entrave encontrado para a sua aplicação encontra-
se na implementação de uma metodologia que afira com fidedignidade a realidade das empresas, 
possibilitando uma contribuição menor, baseada nas informações fornecidas. 

Assim, a Comunicação dos Acidentes de Trabalho (CAT) que cabe às empresas, não seria mais 
utilizada, primeiro, porque as comunicações são sabidamente não notificadas, ou seja, sonegadas 
e, segundo, porque são originadas na própria empresa, as maiores interessadas em reduzir a sua 
contribuição. Nesse sentido, seria necessário mostrar uma metodologia alternativa. Essa metodologia, 
na verdade, possui um histórico que se inicia no final do governo de Fernando Henrique Cardoso, 
quando, em dezembro de 2002, foi editada uma Medida Provisória e instituído o fator acidentário 
previdenciário que possibilitava a redução das alíquotas. 

Em 2003, na gestão do Presidente Lula, veio à tona a discussão da conversão em lei da referida Medida 
Provisória. O governo entendeu que tal medida poderia de fato propiciar uma melhoria no ambiente de 
trabalho e, ao mesmo tempo, incentivar as empresas a investir na prevenção do fator acidentário. Após 
a sua conversão em lei, o maior desafio encontrado foi a sua implementação. 

Para tal, criou-se um grupo de trabalho quadripartite, com participação de alguns segmentos da esfera 
pública e privada, como: o governo, os empresários, os trabalhadores, os aposentados e os pensionistas. 
Esse grupo de trabalho adotou uma metodologia que não se baseava na comunicação dos acidentes, 
mas na concessão dos benefícios outorgados pela Previdência Social, independentemente da origem e 
da catalogação dos acidentes previdenciários. 



214

Ministério da saúde

Assim, a partir do enfoque epidemiológico, todos os benefícios concedidos por incapacidade tinham 
que ser acompanhados do Código Internacional da Doença (CID) do segurado, a fim de permitir a 
catalogação das doenças e dos acidentes, ocasionados, ou não, pela empresa e pela atividade econômica. 
Esse procedimento gerou segurança no caso de o empregado ser acometido de uma doença decorrente 
do ambiente de trabalho ou de acidentes. Dessa maneira, havendo ou não a comunicação do episódio 
e tendo a indicação de afastamento, o benefício será concedido como previdenciário de natureza 
comum.

Essa metodologia, desenvolvida com o intuito de correlacionar as lesões, os acidentes e as entidades 
mórbidas no ambiente de trabalho e por atividade econômica, viabilizou a análise do banco de dados da 
Previdência Social, em especial dos benefícios catalogados por incapacidade, não para aferir a veracidade 
da empresa, mas para realizar um estudo epidemiológico que permitisse identificar na atividade 
econômica quais entidades mórbidas têm prevalência em detrimento de outras. Tal metodologia foi 
denominada de Nexo Epidemiológico. 

O Nexo Epidemiológico nada mais é do que uma metodologia que procura associar uma determinada 
entidade mórbida ao respectivo ambiente de trabalho e, ao mesmo tempo, beneficiar a empresa na 
aplicação da flexibilização das alíquotas de acidente de trabalho. No decorrer da sua elaboração, 
percebeu-se que essa metodologia também se aplica na caracterização dos benefícios previdenciários ou 
acidentários da Previdência Social, minimizando, assim, os prejuízos do trabalhador. 

Entre os prejuízos do trabalhador, pode ser apontada como primeira consequência o tempo de carência 
exigido para o recebimento do benefício. Se o trabalhador for acometido de determinada lesão que 
implique afastamento por mais de quinze dias vai receber, inicialmente, um benefício chamado auxílio-
doença. Caso o auxílio-doença seja caracterizado como previdenciário, terá que cumprir uma carência 
de 12 meses, o que não ocorre com os acidentários, que estão isentos da exigência. Por exemplo, numa 
entidade bancária, verifica-se que os distúrbios osteomusculares (Lesão por Esforço Repetitivo – LER) têm 
uma incidência maior que nas outras atividades econômicas, porque o ambiente de trabalho é propício ao 
desenvolvimento da doença. Assim, a LER será caracterizada como acidente de trabalho, independente da 
comunicação oficial da empresa, ou de um determinado banco, assegurando o direito do trabalhador. 

A segunda consequência se aplica ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com regras 
diferenciadas para o recebimento do benefício e contagem do tempo de trabalho. Quando o benefício 
for caracterizado como acidentário, o trabalhador fará jus ao depósito do FGTS durante o período de 
afastamento. Entretanto, a regra não se aplica se o benefício for caracterizado como previdenciário. 

A terceira consequência diz respeito à estabilidade e ao retorno ao ambiente de trabalho. Quando 
o benefício é caracterizado como acidentário, ao retornar à empresa, o trabalhador terá 12 meses de 
estabilidade. Se não for acidentário, ele não tem estabilidade, sendo passível de demissão ao retornar do 
auxílio-doença. 

Nesse sentido, a Previdência entendeu que deveria adotar o critério de presunção de benefícios 
acidentários, a fim de aplicá-lo na sua sistemática de concessão dos benefícios. Primeiro, acreditou 
que bastaria a edição de um decreto para fazer valer a medida, contudo a Casa Civil entendeu que, 
para tal, haveria necessidade de lei. Assim, foi editada a Medida Provisória nº 316, encaminhada 
posteriormente ao Congresso para votação, contemplando o reajuste dos benefícios e a instituição do 
Nexo Epidemiológico, além de propor a instituição de um grau único de risco para as empresas, devido 
à flexibilização das alíquotas, tornando viável a aplicação do Nexo Técnico Epidemiológico para fins 
de concessão dos benefícios previdenciários. Essa Medida Provisória tramitou na Câmara, tendo como 
relator o Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Armando Monteiro.
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Durante a aprovação da Medida Provisória, houve um embate em alguns pontos do texto, entre eles, 
do item que tratava do grau único de risco das empresas, vindo a ser excluído, mas com o compromisso 
de que, posteriormente, essa questão fosse objeto de negociação no âmbito do Poder Executivo, a fim 
de substituí-la por outro mecanismo. A questão do Nexo Epidemiológico foi aprovada na Câmara com 
algumas ressalvas na redação proposta. Logo que a Medida Provisória estiver implementada, talvez 
a partir de janeiro, o Nexo Epidemiológico poderá ser utilizado nas agências da Previdência Social, 
dando reconhecimento às doenças e aos eventos acidentários. Nesse ponto, ganha o trabalhador, visto 
que, anteriormente, cabia-lhe a comprovação da incidência da doença. 

A Humanização da Tensão como Estratégia de Promoção da Saúde 
dos Trabalhadores do SUS

Adail de Almeida Rollo

Em primeiro lugar, a questão da humanização será abordada enfatizando os princípios, métodos e 
diretrizes para não confundi-la com o discurso da humanização que tem sido usado como mecanismo de 
enganação para escamotear as condições de trabalho e a prestação da assistência inadequada. Em seguida, 
será caracterizado o adoecimento na gestão de saúde, no âmbito da prevenção e da abordagem. 

Três princípios são fundamentais no trabalho realizado. O primeiro, a transversalidade. Neste 
princípio, o ser humano existe para compartilhar outras vidas, por isso somos humanos. É preciso 
aumentar o grau de democracia nas organizações, instalando dispositivos para circulação da palavra e 
decisão participativa.  Também é preciso compartilhar a construção da cidade, o seu bem-estar. Então, 
há necessidade de desestabilizar as fronteiras do saber, dos territórios de poder nas relações de trabalho, 
a fim de rompermos com a civilização da ganância, da exploração e do fascismo social. 

No segundo princípio, o da indissocialibilidade, não é possível pensar em melhorar o atendimento 
do usuário dissociado da gestão da empresa, da gestão da saúde do trabalho e da saúde dos hospitais, 
visto que é uma ação intrínseca. Essas ações são indissociáveis, pois na prática somos pai, mãe, filho, 
trabalhador, gestor e usuário. 

Outro principio refere-se à autonomia e ao protagonismo dos trabalhadores e usuários nos processos 
de produção da saúde, a partir das situações vividas, dada a capacidade que possuímos de criar e de 
produzir civilização, desde os primórdios, quando podemos apontar a Revolução Francesa como marco 
de luta pela liberdade, fraternidade e igualdade ou a Revolução Russa, que tinha como lema o pão, a 
terra e a paz. Então, essas lutas do homem são próprias do ser humano e visam ao resgate da autonomia 
e do protagonismo. No entanto, a autonomia não pode ser confundida com a autogestão, sendo ditada 
pelo estímulo à atitude ético-política nos territórios vivenciais de trabalho. 

Quanto ao método, é fundamental a inclusão de todos os atores nos processos de saúde, trabalhadores, 
gestores e usuários, a fim de se obter uma ação compartilhada na elaboração e na avaliação da gestão. 
Nesse sentido, o trabalho não pode ser isolado, já que é de interesse da coletividade e da sociedade. É 
preciso envolver os atores e os movimentos sociais na elaboração das políticas públicas, dando espaço 
para que se estabeleça o processo de aprendizagem, de forma que se possa aprender com os erros e 
acertos, valorizando, assim, a vida cotidiana. 
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As diretrizes são orientações gerais que expressam os princípios, o método e o sentido da Política 
Nacional de Humanização do SUS, dando coerência a suas ações. São elas: a gestão participativa; 
o acolhimento e construção da ambiência; a atuação em rede; a qualificação da produção de saúde, 
individual e coletiva; a garantia dos direitos dos usuários e dos trabalhadores da saúde.

Em relação ao adoecimento em saúde, três focos de atuação são prioritários na política. O primeiro é 
apoiar a implementação das diretrizes da PNH no SUS, no âmbito dos hospitais, nos estados e municípios. 
Existe uma rede de cooperação técnica e de consultores do Ministério da Saúde para implementação das 
ações. O segundo foco centra-se na valorização do trabalho e dos trabalhadores da saúde. O terceiro é a 
produção de conhecimento, a formação de profissionais e a divulgação da política de humanização. 

Na abordagem do objeto de trabalho da PNH, merece destaque o adoecimento na saúde e o seu 
contexto, pois o trabalho é prazer, revelação, criação, podendo também ser associado ao sofrimento. 
Assim, o trabalho apresenta duas faces: dor e prazer. Contudo, na análise dos dados do adoecimento, 
existe dificuldade de mensurá-lo, visto que cerca de 54% dos 2,5 milhões trabalhadores da saúde são 
estatutários, em regime estadual, federal e municipal. Essa mensuração não é precisa, porque ainda não 
existe um sistema unificado de notificação. 

Em 2004, a Universidade de Brasília (UnB) realizou um estudo sobre a prevalência do afastamento 
dos profissionais celetistas de saúde, por mais de 15 dias, constatando que para cada 10 mil houve um 
afastamento de 435,25 % trabalhadores da saúde, sendo 29,46% por acidentes de trabalho e os demais 
por outras enfermidades. Na meningite meningocócica, por exemplo, a prevalência é de 5 por 10 mil, 
atingindo altos índices de afastamento. Considerando o setor hospitalar, em especial os trabalhadores 
das enfermarias e das UTIs, esse número se eleva a 550 afastamentos para cada 10 mil, por mais de 15 
dias, enquanto que, nas emergências, o índice chega a 360.   

Quais as duas principais causas de afastamento? A primeira é a depressão, que está relacionada ao sofrimento 
mental, com prevalência de 35,3 por 10 mil. A segunda é a dorsalgia, um componente psicossomático, com 
índices de 32,12 por 10 mil. O sofrimento mental no adoecimento dos profissionais de saúde tem sido objeto 
de estudo de cubanos e espanhóis, visando a sua caracterização. Entre as causas do adoecimento, detectaram 
alguns fatores que contribuem para o agravamento das manifestações psicossomáticas, como: diminuição 
da auto-estima; péssimas condições de trabalho; dificuldades no desempenho profissional, como perda 
de atenção e de capacidade de agir no imprevisto; péssima acolhida dos usuários e dos colegas de trabalho; 
posturas culpabilizantes e agressivas, seja com a equipe ou nas relações sociais. 

A situação de sofrimento, se for mantida por longo tempo, pode desencadear a síndrome de “Burn 
out”, que provoca o esgotamento emocional, a despersonalização da identidade pessoal, a perda da 
capacidade laborativa e o aumento significativo dos riscos de drogadição e suicídio, sendo quatro vezes 
maior que na população em geral. Então, o adoecimento dos profissionais de saúde é um problema de 
saúde pública que ainda não foi devidamente contemplado nas ações da saúde. 

Para compreender essa questão é necessário pautar não apenas o trabalhador, mas também as relações 
que se estabelecem no trabalho, seja com os usuários ou com os gestores, visando o investimento na 
produção de saúde. Nesse sentido, a gestão não é apenas a organização do trabalho, mas o espaço onde 
as relações se constituem e interagem com as políticas públicas. A atividade de atenção à Saúde não 
pode ser separada da gestão da atividade, visto que é produtora de subjetividades e de sujeitos.

Nessa linha, relacionada à psicodinâmica do trabalho, pode ser dito que: “o trabalho prazeroso é 
aquele que cabe ao trabalhador parte importante de sua construção. Sentimento e dor estão ligados à 
indignidade, inutilidade e desqualificação”. (DEJOURS).
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Em pesquisa recente aplicada em 10 faculdades de medicina, os estudantes foram testados para aferir 
o grau de concentração de que dispõem para atuar com o imprevisto. Era esperado que 70% estivessem 
aptos a atuar, porém constatou-se que 48% não conseguiam atuar num teste de atenção, concentração 
e raciocínio. Então, a inutilidade, a desqualificação e a não-construção do sentido no trabalho são 
altamente adoecedoras. 

Outras questões podem levar ao adoecimento, como: o excesso de trabalho; a luta pelo emprego; 
a desproporção entre a demanda e a capacidade instalada; a fragmentação no processo de trabalho; a 
alienação em relação aos resultados do trabalho; a insegurança técnica para exercer a tarefa; a ambiguidade 
de atribuições; gerência autoritária ou omissa; inexistência de diálogo; dificuldades no trabalho em 
equipe; não alcance dos resultados; competição; insegurança técnico-profissional; ganância, etc. 

A pergunta fundamental é: Que agenda construir para enfrentar essa situação? Um caminho possível 
é a construção de ambiências acolhedoras no território de trabalho da saúde, objetivando a construção 
do comum entre usuários, trabalhadores, gestores e a sociedade, na produção da saúde, além de lograr 
a autonomia e a sustentabilidade do SUS como política pública. É necessário, ainda, que o trabalhador 
reconheça o conjunto da sua obra, a fim de reconhecer-se e ser reconhecido pelo trabalho relevante 
que presta na saúde. O caminho é possível, desde que o processo de trabalho tenha qualidade, de forma 
a propiciar a vinculação com a equipe, os usuários, o território de saúde e a comunidade, já que os 
vínculos são sinônimos de proteção no desenvolvimento das enfermidades. 

Para tal, faz-se necessário que o Pacto pela Saúde seja efetivado. É preciso estimular o emprego 
único, com a implantação do Plano de Cargos e Salários (PCC), combatendo, assim, a precarização do 
trabalho na saúde.  Nesse sentido, as Mesas de Negociação Permanente do SUS (MNP-SUS) devem 
propiciar a criação do espaço de pactuação nos hospitais, nas secretarias municipais, estaduais ou no 
Ministério da Saúde. 

O SUS que almejamos precisa ter a “cara de todos”. O SUS que queremos, “que tem a cara de todos, 
pode ser sentido em todos os lugares, na singularidade de experimentações. Há encantamentos, mesmo 
convivendo com dificuldades e durezas.  Temos no SUS um exército de heróis anônimos que estão  
sustentando no cotidiano esta política e produzindo contágios  e esperanças, por caminho de re-existir, 
construindo, no dia-a-dia,  um novo devir humano”.

Como exemplos de ações cotidianas, podem ser citados: o Acolhimento no Caminho do Cidadão 
de Contagem (MG), que estabeleceu nova postura de acolhimento, por meio da grupalidade; a Santa 
Casa de Vitória (ES), que trabalha o acolhimento, com a valorização da vida; a experiência de Fortaleza 
(CE), entre outros.  Essas ações representam a arte, o lúdico no trabalho de valorização da vida, que 
podem ser implementados nos espaços do SUS. 

Outras informações podem ser obtidas no endereço: www.saude.gov.br/humanizasus

Referências
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Painel 12 - Promoção da Saúde, Atenção básica e Práticas 
Integrativas

Coordenação: Carmem de simoni – departamento de atenção Básica (daB/sas/Ms)

Antônio Dercy Silveira Filho – Coordenador de Gestão da atenção Básica – departamento 
de atenção Básica (daB/sas/Ms)

Otaliba Libânio de Morais Neto – diretor do departamento de análise situação de saúde/
secretaria de Vigilância em saúde (dasis/sVs/Ms)

Ângelo Giovani Rodrigues – departamento de assistência Farmacêutica (daF/sCtie)

Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)

Antônio Dercy Silveira Filho

 

A trajetória da Atenção Básica no Brasil está vinculada à história do próprio Sistema Único de Saúde 
(SUS), em cujo processo de criação encontra-se o conceito ampliado de saúde; à necessidade de criação 
de políticas públicas para provê-la; e à impossibilidade de o setor sanitário responder às demandas e 
necessidades de saúde da população.

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de promoção e proteção da saúde, 
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde, desenvolvidas no 
âmbito individual e coletivo, por meio de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas. 
Constitui-se em um nível hierárquico da atenção, que deve estar organizado em todos os municípios 
do país.

A Atenção Básica deve ser baseada na realidade local, considerar os sujeitos em sua singularidade, 
complexidade, integridade e inserção sociocultural. Deve orientar-se pelos princípios do SUS 
(universalidade, equidade, integralidade, controle social, hierarquização) e pelos princípios próprios 
(acessibilidade, vínculo, coordenação, continuidade do cuidado, territorialização e adscrição de 
clientela, responsabilização, humanização).

São elementos fundamentais dos Serviços de Atenção Básica: a capacidade para organizar os 
serviços e a rede de atenção, a prestação de serviços, o desempenho clínico e os resultados da atenção; 
a garantia de acesso universal e contínuo; o vínculo e responsabilização; a valorização profissional; o 
acompanhamento e avaliação; e o estímulo à participação popular e controle social.

Também constituem-se em fundamentos da Atenção Básica: a efetivação da integralidade, ou seja, a 
integração de ações programáticas e demanda espontânea; a articulação das ações de Promoção à Saúde, 
prevenção de agravos, tratamento e reabilitação; o trabalho de forma interdisciplinar e em equipe; a 
coordenação do cuidado na rede de serviços.

O papel a ser desempenhado pela Atenção Básica está, portanto, vinculado ao conceito ampliado de 
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saúde/doença, abordagem absolutamente desafiadora. 

Alguns elementos apontados por Bárbara Starfield podem ser utilizados para avaliar se esses serviços 
estão realmente qualificados pelo que se traduz na Política. A Atenção Básica bem organizada é capaz 
de resolver cerca de 80% dos problemas de saúde da população, sendo que os profissionais que nela 
atuam devem ser valorizados por uma formação específica.

São áreas estratégicas de atuação: Saúde da Criança, Saúde da Mulher, Saúde do Idoso, controle da 
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Melitus (DM), controle da tuberculose, eliminação 
da hanseníase, Saúde Bucal e eliminação da desnutrição infantil.

A PNAB muda a nomenclatura da saúde da família de programa para estratégia e isso não é uma 
mera alteração semântica. A Estratégia Saúde da Família (ESF) consiste numa estratégia para o 
fortalecimento e organização da ABS no Brasil. Ela possibilita a organização do Sistema Municipal 
de Saúde para contemplar os pontos essenciais de qualidade na ABS, mantendo o foco da atenção nas 
famílias da comunidade.

A ESF, com base no conceito ampliado do processo saúde doença, tem como objetivos a reorganização 
do Modelo de Atenção à Saúde – SUS e a reorientação das práticas profissionais. Ela deve, então, ser 
entendida como tendo um caráter substitutivo em relação à rede tradicional.

A Estratégia busca o fortalecimento da atenção, por meio da ampliação do acesso, qualificação e 
reorientação das práticas de saúde (grande desafio) no modelo de Promoção da Saúde.

A ESF na ABS tem como princípios gerais: o caráter substitutivo; a atuação no território (cadastramento, 
diagnóstico situacional, ações pactuadas com a comunidade, postura pró-ativa); o planejamento e 
programação; a integração com instituições e organizações sociais; e a construção de cidadania. Este é um 
outro grande desafio: sair do processo de cura e avançar para o cuidado e a cidadania.

A pró-atividade perante indivíduos, famílias e comunidade faz com que questões que não chegariam 
nos serviços de saúde tradicionais sejam abordadas pelas ESF.

São características da ABS: a humanização; o acolhimento; o vínculo e cuidado ao longo do tempo, 
por meio de ações de prevenção, promoção, tratamento, recuperação e manutenção da saúde.

A ESF caracteriza-se também pelo foco na família e produção social do processo saúde-doença, ou seja, 
a equipe vai estar dentro dos lares, propiciando às pessoas maior equilíbrio, mediante o estabelecimento 
de uma co-responsabilidade, de um acompanhamento contínuo desde o nascimento até a velhice.

A ESF na ABS é pautada por: integralidade; planejamento e coordenação do cuidado; território e 
comunidade adstrita; trabalho em equipe; co-responsabilidade entre profissionais e famílias assistidas; 
estímulo à participação social; e intersetorialidade das ações.

A produção do cuidado na Saúde da Família caracteriza-se por: pró-atividade na comunidade e 
acolhimento; vinculação das famílias a uma equipe; responsabilização de cada membro da equipe; 
vínculo (afetivo e solidário); planejamento de ações (respeitando os modos do usuário-família); 
elaboração de plano terapêutico pautado não apenas na doença (medicamentoso, cirúrgico, de 
promoção e prevenção); e cuidado longitudinal e autocuidado.

Atualmente, o novo momento de gestão do SUS, tendo como eixo o Pacto pela Saúde, que abrange 
o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão, exige uma repactuação e um novo 
olhar sobre a saúde das pessoas.

A PNAB possui os princípios e diretrizes alinhavados nos Pactos, sendo preciso ressaltar que o Pacto 
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pela Vida (BRASIL, 2006) definiu como prioridade “consolidar e qualificar a Estratégia Saúde da 
Família como modelo de Atenção Básica e centro ordenador das redes de atenção à saúde no Sistema 
Único de Saúde (SUS)”.

A Portaria GM 648, de 28/03/2006, aprova a Política Nacional de Atenção Básica; a Portaria GM 
649, de 28/03/2006, define recursos para estruturação de Unidades Básicas de Saúde em municípios 
com Pró-Saúde e Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade (RMMFC); a Portaria 
GM 650, de 28/03/2006, define valores do PAB fixo e variável.

Como principais mudanças podem ser destacadas a necessidade de revisão de toda a regulamentação 
da Atenção Básica e a revogação de 27 portarias, reunindo em um único documento quase toda a 
regulamentação em vigor.

A PNAB define os princípios gerais para a Atenção Básica; os papéis e responsabilidades de cada 
esfera de governo (secretarias municipais, estaduais, do DF e do Ministério da Saúde); a possibilidade 
de os recursos financeiros do bloco da Atenção Básica serem gastos em qualquer ação da AB descrita nos 
planos municipais de saúde; a infra-estrutura mínima para UBS e ESF; as características do processo de 
trabalho. Além disso, recomenda a população a ser adstrita a cada UBS.

Finalizando, merecem destaque algumas publicações do DAB/SAS/MS, como os Cadernos de 
Atenção Básica, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição e a Avaliação para Melhoria da Qualidade 
da Estratégia Saúde da Família (AMQ), Saúde da Família no Brasil: uma análise de indicadores 
selecionados 1998-2004, entre outras.

Política Nacional de Promoção da Saúde

Otaliba Libânio de Morais Neto

A Portaria GM/MS nº 687, de 30/03/06, aprova a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS).

O objetivo geral da PNPS é a promoção da qualidade de vida e a redução da vulnerabilidade e dos riscos à 
saúde relativos aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação, 
ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais.

Entre os objetivos específicos destacam-se: (I) incorporar e implementar ações de Promoção da Saúde, 
com ênfase na Atenção Básica e (II) ampliar a autonomia e a co-responsabilidade de sujeitos e coletividades, 
inclusive do poder público, no cuidado integral à saúde e minimizar e/ou extinguir as desigualdades de 
toda e qualquer ordem (étnica, racial, social, regional, de gênero, de orientação/opção sexual, entre outras). 
Ambos possuem bastante coerência e articulação com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

A PNPS possui as seguintes diretrizes: reconhecer que a Promoção da Saúde é importante para a 
equidade; estimular as ações intersetoriais; fortalecer a participação social (empoderamento); adotar práticas 
horizontais de gestão e estabelecer redes de cooperação intersetoriais; incentivar a pesquisa (avaliação); 
visibilizar iniciativas de Promoção da Saúde junto aos trabalhadores e usuários do SUS, considerando 
metodologias participativas e o saber popular e tradicional.

Considerando as diretrizes supracitadas, são estratégias de implementação da PNPS: o incentivo à 
inserção da Promoção da Saúde em todos os níveis de atenção, com ênfase na Atenção Básica; o apoio 



221

Anais - i seminário sobre a Política nacional de Promoção da saúde 

técnico-financeiro; a qualificação de trabalhadores da ESF/PACS para atuação na área de informação, 
comunicação e educação popular; o apoio para implementação da EG, vigilância e prevenção de Doenças  
e Agravos não Transmissíveis (Dant); o apoio a observatórios de experiências locais; o incentivo à Rede 
Nacional de Experiências Municípios Saudáveis; e a criação e divulgação da Rede de Cooperação Técnica.

Ainda como estratégias de implementação estão a inclusão da Promoção da Saúde na agenda de 
comunicação social do SUS; o estímulo à articulação entre municípios, estados e Governo Federal; 
o apoio aos estudos de impacto da Promoção da Saúde na situação de saúde; e o estabelecimento de 
intercâmbio técnico-científico entre experiências de Promoção da Saúde integradas ao sistema público 
de saúde (UFs, outros países).

Como ações específicas da PNPS para o biênio 2006-2007 foram priorizadas: ações voltadas à divulgação 
e implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde; alimentação saudável; prática corporal/
atividade física; prevenção e controle do tabagismo; redução da morbimortalidade em decorrência do uso 
abusivo de álcool e outras drogas; redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito; prevenção da 
violência e estímulo à Cultura de Paz; e promoção do desenvolvimento sustentável.

Em 2005, o Ministério da Saúde definiu a Agenda de Compromissos pela Saúde, que agrega três eixos: 
Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. É importante ressaltar que é prioridade no 
Pacto pela Vida elaborar, pactuar e implantar a Política de Promoção da Saúde.

No Pacto pela Vida, possuem especial relevância: o aprimoramento do acesso e da qualidade dos 
serviços prestados no SUS, com ênfase no fortalecimento e na qualificação da Estratégia Saúde da Família; 
o monitoramento dos fatores de risco de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT); a promoção, 
informação e educação em saúde, com ênfase na promoção de atividade física e de hábitos saudáveis de 
alimentação e vida; o controle do tabagismo; o controle do uso abusivo de bebida alcoólica; e cuidados 
especiais voltados ao processo de envelhecimento.

São três dimensões que estão articuladas: a Promoção da Saúde, a vigilância e a integralidade, sendo a 
Saúde da Família a estratégia que abarca esses três componentes.

A PNPS é uma política integrada, transversal e intersetorial que dialoga com as diversas áreas do 
setor sanitário (atenção básica, vigilância da saúde, etc.), outros setores do governo, o setor privado, não 
governamental e a sociedade, compondo redes de compromisso e co-responsabilidade quanto à qualidade 
de vida da população.

É preciso lembrar que existem diferenças entre Promoção da Saúde e prevenção de doenças. 

Quanto aos objetivos, a Promoção da Saúde visa atuar sobre os determinantes da saúde e criar opções 
saudáveis. Já a vigilância e prevenção objetivam reduzir os fatores de risco e as doenças e proteger indivíduos 
e grupos contra riscos específicos.

A Promoção da Saúde dirige suas ações à população em geral, a  grupos especiais, a sistemas múltiplos 
interdependentes e a processos culturais, sociais e políticos, enquanto a vigilância e a prevenção se destinam 
a pessoas ou grupos de riscos, pessoas com doença subclínica  e pessoas doentes.

Relativamente aos modelos, a Promoção da Saúde trabalha com modelos sociopolíticos, ecológicos e 
socioculturais; a prevenção e a vigilância trabalham com saúde pública e medicina preventiva, screening 
(estratégias de rastreamento) e práticas clínicas preventivas baseadas em evidência clínica.

São estratégias da Promoção da Saúde: a informação, educação e comunicação para a  
saúde; o marketing social; a  participação comunitária, a mobilização e o empoderamento; a intersetorialidade; 
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a ação política para implantação de políticas públicas saudáveis, visando à autonomia dos sujeitos e ao ganho 
de qualidade de vida. A prevenção e vigilância possuem como estratégias o screening (separar doentes e não 
doentes), o diagnóstico e o tratamento precoce. 

A Promoção da Saúde possui como objeto a promoção de modos de viver saudáveis; a vigilância de 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), o monitoramento, prevenção e controle das Doenças e 
Agravos Não Transmissíveis Dant. 

É fundamental ressaltar a importância da articulação desses dois modelos, por meio de intervenções de 
prevenção e Promoção da Saúde, para “ganhar qualidade no modo de andar a vida”. 

Também é importante lembrar que existem desafios na articulação, nas parcerias da estratégia de 
Promoção da Saúde entre os vários setores envolvidos, como o Ministério da Saúde, estados e municípios, 
a população organizada, o Conselho Nacional de Saúde (CNS), os Conselhos Estaduais e Municipais de 
Saúde, o setor privado, as organizações não governamentais (ONGs), as instituições de ensino e pesquisa, 
os setores (políticas) de educação, esportes, cidades e meio ambiente.

A Política de Atenção Básica possui áreas transversais na programação de ações de AB. São elas: o 
desenvolvimento comunitário, a intersetorialidade, o cuidado integral, a educação e comunicação em saúde, 
a participação popular deliberativa e a vigilância à saúde.

Por fim, é preciso lembrar os sentidos da integralidade, considerando-a como dimensão de políticas 
especiais para dar respostas a problemas específicos, o que significa a necessidade de implementar políticas 
que não reduzam e não recortem os sujeitos sobre os quais a política de saúde incide, desenvolvendo ações que 
abarquem o problema de forma contextualizada e totalizadora. As ações devem abarcar as ações preventivas 
e assistenciais e não se reduzir a pacotes simplificados, e as respostas aos problemas devem abarcar os diversos 
grupos atingidos, respeitando as suas especificidades. São exemplos de repostas os programas brasileiros de 
Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) e de combate à AIDS (MATTOS, 2001). 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS 

Ângelo Giovani Rodrigues

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) era uma demanda da sociedade, 
tendo sido recomendada em várias Conferências Nacionais de Saúde e também pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

É uma política (Portaria nº 971/06, de 03 de maio de 2006) de caráter nacional que recomenda a 
implantação e implementação, pelas secretarias de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, 
das ações e serviços relativos às práticas integrativas e complementares.

A PNPIC define que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde cujas ações se relacionem com o 
tema devem promover a elaboração ou a readequação de seus planos, programas, projetos e atividades, na 
conformidade das diretrizes e responsabilidades estabelecidas.

Como parte do processo de elaboração dessa política, foi realizado, pelo DAB, um diagnóstico 
situacional das práticas existentes no SUS, constatando-se que, devido à ausência de diretrizes específicas, 
as experiências na rede pública estadual e municipal têm ocorrido de modo desigual, descontinuado, sem o 
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devido registro ou ações de acompanhamento e avaliação.

Foram contempladas a homeopatia, a medicina tradicional chinesa/acupuntura, plantas medicinais, 
fitoterapia e termalismo social/crenoterapia. A Portaria nº 1600, de 17/07/06, aprova a constituição do 
Observatório das Experiências de Medicina Antroposófica no SUS.

São objetivos da PNPIC: incorporar e implementar as práticas integrativas e complementares no SUS, 
na  perspectiva da prevenção de agravos e da promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção 
básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde; contribuir para o aumento 
da resolubilidade do sistema e para a ampliação do acesso às práticas integrativas e complementares, 
garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso; promover a racionalização das ações de 
saúde, estimulando alternativas inovadoras e socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável de 
comunidades; estimular as ações referentes ao controle/participação social, promovendo o envolvimento 
responsável e continuado dos usuários, gestores e trabalhadores nas diferentes instâncias de efetivação das 
políticas de saúde.

É preciso ressaltar que esta é uma política extremamente transversal, caracterizada pela 
intersetorialidade.

Suas diretrizes são: a estruturação e fortalecimento da atenção em PIC no SUS; o desenvolvimento de 
estratégias de qualificação em PIC para profissionais no SUS, em conformidade com os princípios e diretrizes 
estabelecidos para educação permanente; a divulgação e informação dos conhecimentos básicos da PIC 
para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS, considerando as metodologias participativas e o 
saber popular; o estímulo às ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o seu desenvolvimento 
integral; o fortalecimento da participação social; o provimento do acesso a medicamentos homeopáticos e 
fitoterápicos na perspectiva da ampliação da produção pública, assegurando as especificidades da assistência 
farmacêutica na regulamentação sanitária; a garantia do acesso aos demais insumos estratégicos da PNPIC, 
com qualidade e segurança das ações; o incentivo à pesquisa em PIC, com vistas ao aprimoramento da atenção 
à saúde, avaliando eficiência, eficácia, efetividade e segurança dos cuidados prestados; o desenvolvimento de 
ações de acompanhamento e avaliação da PIC, para instrumentalização de processos de gestão; a promoção 
de cooperação nacional e internacional das experiências da PIC nos campos da atenção, da educação 
permanente e da pesquisa em saúde; e a garantia do monitoramento da qualidade dos fitoterápicos pelo 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Este foi um ano importante para a fitoterapia. Dentre as principais conquistas, pode-se citar o Decreto 
nº 5813, de 22 de junho de 2006, que aprova a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e 
institui Grupo de Trabalho Interministerial, para, no prazo de 120 dias, sob a coordenação do Ministério 
da Saúde, elaborar o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.

O Grupo de Trabalho Interministerial foi coordenado pelo Ministério da Saúde, tendo a participação de 
instituições que possuem interface com a cadeia produtiva, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
a Fundação Oswaldo Cruz, a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério da Integração Nacional, 
o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome.

Os princípios que orientaram o trabalho foram bastante abrangentes: ampliação das opções 
terapêuticas aos usuários do SUS, desenvolvimento da cadeia produtiva, fortalecimento da indústria 
nacional, desenvolvimento científico e tecnológico, redução da dependência tecnológica, enfrentamento 
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das desigualdades regionais e inclusão social, uso sustentável da biodiversidade, valoração e preservação 
do conhecimento tradicional interação entre o setor público e o privado. 

Quanto à metodologia, foram formados quatro subgrupos de trabalho, de acordo com os 
seguintes eixos: regulamentação sanitária, cadeia produtiva e desenvolvimento sustentável, pesquisa e 
desenvolvimento, acesso a plantas medicinais e fitoterápicos. 

Foram subsídios para a discussão e elaboração da proposta as recomendações e documentos oriundos 
de fóruns, conferências e reuniões técnicas e a legislação vigente.

O objetivo geral da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos é garantir à população 
brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso 
sustentável da biodiversidade e o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional.

São objetivos específicos: ampliar as opções terapêuticas aos usuários, com garantia de acesso a plantas 
medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à fitoterapia, com segurança, eficácia e qualidade, na 
perspectiva da integralidade da atenção à saúde, considerando o conhecimento tradicional sobre plantas 
medicinais; construir o marco regulatório para produção, distribuição e uso de plantas medicinais 
e fitoterápicos a partir dos modelos e experiências existentes no Brasil e em outros países; promover 
pesquisa, desenvolvimento de tecnologias e inovações em plantas medicinais e fitoterápicos nas 
diversas fases da cadeia produtiva; promover o desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas de 
plantas medicinais e fitoterápicos e o fortalecimento da indústria farmacêutica nacional nesse campo; 
promover o uso sustentável da biodiversidade e a repartição dos benefícios decorrentes do acesso aos 
recursos genéticos de plantas medicinais e ao conhecimento tradicional associado. 

Como diretrizes estão: incentivar a formação e a capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento 
de pesquisas, tecnologias e inovação em plantas medicinais e fitoterápicos; promover e reconhecer as práticas 
populares de uso de plantas medicinais e remédios caseiros; promover a adoção de boas práticas de cultivo 
e manipulação de plantas medicinais e de manipulação e produção de fitoterápicos, segundo legislação 
específica; promover a inclusão da agricultura familiar nas cadeias e nos arranjos produtivos das plantas 
medicinais, insumos e fitoterápicos; estabelecer mecanismos de incentivo para a inserção da cadeia produtiva 
de fitoterápicos no processo de fortalecimento da indústria farmacêutica nacional, entre outras.

As diretrizes tratam de toda a cadeia produtiva das plantas fitoterápicas e, talvez, a de garantir e 
promover a segurança, a eficácia e a qualidade no acesso a plantas medicinais e fitoterápicos, seja a que 
tenha maior interface direta com a saúde.

Merecem destaque duas publicações recentes produzidas pela Fiocruz: a Coletânea Científica de Plantas 
de Uso Medicinal e Monografias de Plantas Medicinais Brasileiras e Aclimatadas. Também é preciso destacar 
A Fitoterapia no SUS e o Programa de Pesquisas de Plantas Medicinais da Central de Medicamentos.

Referências
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Mesa de Encerramento

Maria Cristina Boaretto – departamento de ações Programáticas estratégicas (dapes/sas/
Ms) – representante da secretaria de atenção à saúde (sas/Ms)

Paulo Fernando Capucci – núcleo estratégico de Vigilância e Promoção da saúde – Conselho 
nacional de secretarias Municipais de saúde (Conasems)

Fernando Rocabado – organização Pan-americana da saúde (opas)

Fabiano Pimenta – secretário de Vigilância em saúde (sVs/Ms)

Maria Cristina Boaretto

Quero agradecer a presença de todos: participantes, convidados, coordenadores e equipe do Ministério 
da Saúde, que participou muito intensamente da realização deste evento. Este seminário vem sendo 
construído há cerca de quatro meses e representa um esforço conjunto de todo o Ministério da Saúde. 
Quero agradecer também ao Comitê Gestor de Promoção da Saúde. É uma grande satisfação estar aqui 
e chegar ao final deste evento. 

Esta é uma parceria que está se estreitando com o Conass e o Conasems e que terá continuidade, pois as 
recomendações serão encaminhadas. Muitas recomendações foram realizadas nas oficinas, nas mesas e nos 
painéis, e era esta a proposta, de recolher contribuições para enriquecer as propostas já existentes no próprio 
seminário. Que os anais sejam feitos de forma a dar um bom retorno para os municípios e estados. 

Paulo Fernando Capucci

Ter concretizado este seminário é, para o Conasems, a realização de uma etapa de planejamento que foi 
pautada pelo Núcleo Estratégico de Vigilância e Promoção da Saúde há cerca de um ano e meio. Naquela 
oportunidade, puxamos o debate, através de um artigo na revista do Conasems, sobre uma Conferência 
Nacional de Promoção da Saúde que buscasse alinhavar elementos essenciais de uma política nacional 
que já vinha sendo tratada no âmbito do Ministério da Saúde, mas ficaríamos satisfeitos com a realização 
de um Seminário Nacional. Conferências temáticas sempre resultam em um esforço político necessário 
e bem-vindo, mas avaliávamos que teríamos ainda de acumular dentro do nosso próprio campo junto 
aos gestores municipais.

O seminário veio como resultado deste esforço de discussão com as áreas do Ministério da Saúde, 
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com o Conass, para consolidar esse momento histórico de construção da PNPS, que vem cheia de 
imperfeições, mas até isso é bom, porque é um tema bastante difícil de ser pautado programaticamente 
e, se viesse muito perfeito, haveria de se desconfiar de que talvez não tivéssemos realizado um bom 
trabalho.

Quero agradecer a Fabiano Pimenta e, em seu nome, a toda a equipe do Ministério da Saúde, por 
todo o empenho despendido pelo Comitê Gestor para a realização deste evento e pelo diálogo constante 
realizado com o Conasems. 

Esse diálogo aponta, inclusive, para a necessidade de se ter a presença permanente da entidade no 
Comitê Gestor da Política Nacional de Promoção da Saúde, pois evoluímos e amadurecemos essa 
relação, tripartite a priori, podendo preparar temas e pautas para serem levadas às instâncias de decisão, 
com uma discussão qualificada. Temos muito a comemorar, lembrando que muitas expectativas foram 
construídas nesses dias e que isso vai nos responsabilizar mais adiante com a sustentação e o avanço, 
se não de todas as propostas, ao menos daquelas que forem possíveis de realizar, ou seja, que tiverem 
viabilidade técnica, política e financeira. 

Quero agradecer, em nome do Presidente do Conasems e do Núcleo Estratégico de Vigilância e 
Promoção da Saúde. Que tenhamos feito bom uso dos nossos árduos três dias de trabalho!

Parabéns a todos e obrigado pelo convite, pela oportunidade de participação oferecida ao 
Conasems.

Fernando Rocabado

Chegamos ao final deste seminário felizes, e cansados, após dois dias intensos de trabalho. No entanto, o 
processo de organização e preparação de um evento como este é mais longo e bem mais difícil. Este seminário 
significa a organização e a consolidação, da Promoção da Saúde dentro do Ministério da Saúde.

O processo de discussão realizado preliminarmente, durante a organização do evento, foi interessante 
e intenso, culminando neste seminário, que tocou diversas facetas e temas da Promoção da Saúde. A 
maior parte dos temas da Promoção foi discutida nestes dois dias. O temário foi se ampliando, dando 
uma visão muito mais global e integral a uma discussão que geralmente é mais estreita, e chegou à 
integralidade da Promoção de Saúde e a sua aproximação, não apenas neste momento, mas também 
futura com o tema dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS).

A Conferência Central contemplou o ponto-chave, que é encontrar o ponto de união entre a 
Promoção da Saúde e os Determinantes Sociais de Saúde. Pessoalmente, penso que o objeto concreto 
de trabalho e o caminho futuro da Promoção da Saúde são os DSS.

 No Brasil, isso será muito mais fácil, porque o país tem uma importante tradição de discussão em 
saúde coletiva, que é precisamente a saúde da população, a saúde social de grupos grandes, e a Promoção 
da Saúde é também uma estratégia que pode facilitar esse trabalho.

Este Seminário gerou opiniões muito importantes para o amadurecimento da Promoção da Saúde. 

As conclusões a que chegamos devem ser registradas, divulgadas e compartilhadas para fomentar a 
discussão não apenas dos que participaram do Seminário, já que somente um grupo muito seleto teve 
essa oportunidade, mas de todas as pessoas que trabalham com o tema, o que dará frutos posteriores 
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bem maiores.

É grande a possibilidade de comunicar e difundir o que foi aqui discutido, considerando as facilidades 
atualmente existentes para a organização de uma publicação, e, particularmente, oferecemos nosso 
apoio, nossa colaboração para a divulgação através da Opas.

Quero também parabenizar os organizadores, na pessoa do Dr. Otaliba Libânio, e todo o grupo que 
trabalhou com ele. Creio que estamos dando um passo a mais para o aprofundamento do processo da 
Promoção em Saúde.

Fabiano Pimenta

Quero iniciar agradecendo a todos os integrantes do Comitê Gestor de Promoção da Saúde, especialmente 
Libânio, Débora e Cristiane, que não mediram esforços para honrar com os compromissos e organizar 
este evento da melhor forma possível, apesar dos problemas operacionais enfrentados.

Quero fazer agradecimento especial à Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS), à Agência 
Nacional de Saúde (ANS/MS), ao Instituto Nacional do Câncer (Inca), à Fiocruz, à Secretaria de 
Gestão Participativa (Segep/MS), à Secretaria de Ciência e Tecnologia (SCTIE/MS), ao Conass e ao 
Conasems. 

A promoção, as questões intersetoriais, os acúmulos existentes na academia, os centros de pesquisa e 
experiências pontuais de municípios são extremamente importantes. Este seminário será um divisor de 
águas para que possamos juntos, SUS, Conass e Conasems, envolvendo inclusive Conselhos Municipais 
e Estaduais de Saúde, dar o salto que precisamos no sentido de implantar, difundir e resolver pendências 
relacionadas ao financiamento e a uma série de outras questões.

Os gestores aqui presentes têm muita pertinência para falar, mas, com certeza, o que bate na sua 
porta em relação à assistência e a questões cotidianas é descomunal, por mais organizados que sejam 
os Sistemas Municipais de Saúde e as referências regionais. Então, as questões que não são prementes 
na agenda realmente são difíceis de implementar. Reconheço isso e penso que o próprio Ministério da 
Saúde e todas as instâncias envolvidas, Conass e Conasems, têm uma responsabilidade muito grande de, 
aos poucos, irem pautando e implantando essas ações com maior cobertura, de forma mais difundida. 

As questões que foram colocadas em termos de financiamento são, de uma forma geral, desafios 
existentes dentro do próprio SUS. 

Na Secretaria de Vigilância em Saúde, timidamente, mas marcando fortemente o rumo, temos 
buscado garantir o financiamento e, com esse objetivo, no ano passado, lançamos edital para o tabagismo 
e as atividades físicas. Para o próximo ano, esses recursos estão garantidos dentro da programação da 
Secretaria de Vigilância em Saúde e até com uma sinalização de crescimento. É claro que não vão crescer 
de acordo com o que a área demanda, mas são passos no sentido de consolidar e tornar irreversíveis e 
também mais efetivas essas ações.

Reitero, mais uma vez, os agradecimentos ao Conass e Conasems por esta parceria e quero ressaltar 
que, quanto às recomendações, temos o compromisso institucional de avaliá-las internamente no MS e 
tentar dar-lhes o devido encaminhamento.



228

Ministério da saúde

Outra questão fundamental, que deve ser discutida internamente no colegiado do Ministério, é a 
participação do Conass e Conasems no Comitê Gestor. Pessoalmente, não vejo, a princípio, nenhum 
problema ou impedimento nesse sentido, pois essa participação dará a consistência necessária para a 
consolidação dessas questões que são extremamente importantes. 

Mais uma vez, quero fazer um agradecimento a todos que participaram, que contribuíram, cada um 
à sua maneira, e reafirmar a absoluta certeza de que este seminário será um divisor de águas para que 
possamos aprimorar esta questão da Promoção da Saúde no país, dentro dos anseios da população, 
sendo também um divisor de águas na melhoria da qualidade de vida, apesar de todas as limitações 
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existentes. 
Oficinas

Construindo uma Agenda de Promoção da Alimentação Saudável 
para o Nível Local

Identificação

Coordenadoras: Ana Beatriz Vasconcellos e Patrícia Chaves Gentil – Coordenação-Geral da 
Política de alimentação e nutrição (CGPan/daB/sas/Ms)

relatora: Taís Porto Oliveira – Coordenação-Geral da Política de alimentação e nutrição 
(CGPan/ daB/sas/Ms)

responsável pela organização/realização da oficina: Patrícia Chaves Gentil (CGPan/daB/sas/Ms)

Perfil dos Participantes

Gestores e técnicos das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, Instituto Nacional do Câncer 
(Inca), Programa Saúde da Família (PSF), representantes da Coordenação-Geral da Política de 
Alimentação e Nutrição (CGPAN/DAB/SAS/MS), Coordenação-Geral de Doenças e Agravos não 
Transmissíveis (CGDANT/SVS/MS), Coordenação de Gestão da Atenção Básica (CGAB/DAB/
SAS/MS), Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), academia, Instituto 
Annes Dias (RJ) e Conselho Federal de Nutrição.

Objetivos da Oficina

•	 Discutir	 as	 estratégias	 que	 podem	 ser	 priorizadas	 em	 nível	 local	 para	 Promoção	 da	
Alimentação Saudável;

•	Atualizar	informações	teóricas	referentes	à	Promoção	da	Alimentação	Saudável	no	âmbito	
local;

•	Discutir	a	integração	de	agendas	intersetoriais,	apontando	estratégias	de	atuação	para	outros	
setores.

Justificativa para a Realização da Oficina

Torna-se fundamental o aprimoramento de ações e estratégias que possibilitem aos gestores e 
profissionais de saúde desenvolverem, em nível local, atividades indutoras de práticas alimentares 
saudáveis. A abordagem multifocal adotada no Guia Alimentar para a População Brasileira favorece a 
definição de prioridades e a construção de uma agenda local que potencialize essas atividades, gerando 
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integração entre as diversas áreas da saúde, compromisso dos gestores e mobilização da sociedade.

Rede de Atenção para Álcool e outras Drogas -                            
Promovendo a Saúde

Coordenador: Décio de Castro Alves

Análise de Conjuntura

•	As	internações	psiquiátricas	relacionadas	ao	uso	de	substâncias	psicoativas	representam	40%	
do total desse grupo de internações, sendo que 90% estão ligadas ao uso de álcool;

•	O	tempo	médio	das	internações	por	uso	de	substâncias	psicoativas	é	de	90	dias;
•	A	adesão	ao	tratamento	das	dependências	é,	no	máximo,	de	20%	no	mundo;
•	A	população	de	meia-idade	usuária	de	drogas	é,	geralmente,	negligenciada	nos	programas;
•	Cerca	de	90%	dos	jovens	apenados	e	conduzidos	à	Febem	o	foram	por	tráfico	de	drogas;
•	As	legislações	hoje	existentes	não	dão	conta	das	demandas	do	setor;
•	O	financiamento	das	ações	específicas	está	muito	aquém	das	necessidades	atuais;
•	A	maior	parte	dos	leitos	psiquiátricos	privados	é	conveniada	com	o	SUS;
•	80%	dos	medicamentos	solicitados	à	Ouvidoria	do	MS	são	psiquiátricos;
•	Não	 existe	 ainda	 um	 sistema	 informatizado	 que	 permita	 o	 conhecimento	 do	 perfil	 dos	

pacientes e avaliação das ações;
•	Não	existe	um	programa	de	divulgação	de	informações	para	a	população	sobre	os	efeitos	das	

substâncias psicoativas no organismo;
•	Existem	limitações	importantes	nas	terapias	oferecidas	aos	usuários	de	álcool	e	drogas;
•	Não	existe	qualquer	restrição	legal	à	propaganda	do	álcool;
•	A	vigilância	sanitária	não	consegue	dar	conta	da	legislação	em	vigor,	como	a	proibição	de	

venda de bebidas alcoólicas a menores de idade. Não é possível também atuar sobre a venda 
de anorexígenos nas farmácias;

•	Existe	uma	questão	crucial	que	é	a	regionalização	da	assistência	psiquiátrica	para	equacionar	
o atendimento em municípios com baixa densidade demográfica (abaixo de 20 mil  
habitantes);

•	Há	necessidade	de	regulamentação	da	Portaria	de	equipe	matricial	de	saúde	mental	para	a	
Atenção Básica. 
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Modos de Intervenção

 ações coletivas

•	Aumento	do	nível	de	consciência/informação;
•	Aprimoramento	da	legislação;
•	Formação	de	profissionais	de	saúde/Atenção	Básica;
•	Formação	da	sociedade/debate	aberto	com	a	sociedade	sobre	álcool	e	drogas;
•	Promoção	da	Saúde	nos	postos	de	gasolina,	escolas,	comércio	de	álcool	e	de	medicamentos;
•	Articulação	do	CAPs	com	a	Atenção	Básica;
•	Criação	de	uma	rede	de	assistência	integral;
•	Redução	das	internações	de	usuários	de	drogas	em	hospitais	psiquiátricos;
•	Combate	ao	estigma	e	intolerância;
•	Conhecimento	dos	determinantes	sociais;
•	Ações	na	direção	de	uma	mudança	cultural;
•	Envolvimento	das	ONGs	nas	ações.

 ações individuais 

•	Terapia	substitutiva;
•	Espaços	de	uso	permitido;
•	Respeito	aos	direitos	de	escolha;
•	Não-culpabilização	das	vítimas;
•	Redução	de	danos	do	abuso	de	drogas;
•	Abertura	para	outras	formas	de	expressão;
•	Garantia	de	acesso	ao	tratamento;
•	Ambientes	e	modelos	adequados	ao	tratamento.

Investigação / Informação

•	 Inquérito	 para	 caracterizar	 o	 perfil	 epidemiológico	 da	 clientela	 de	 usuários	 de	 álcool	 e	
drogas;

•	Sistema	de	informação	para	a	assistência	aos	usuários	de	álcool	e	drogas;
•	Estudos	que	avaliem	a	eficácia	da	estratégia	da	redução	de	danos;
•	Levantamento	do	uso	de	álcool,	drogas	e	psicotrópicos	no	território	nacional;
•	Criação	do	observatório	nacional	de	saúde	mental.
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Desenvolvimento Sustentável e Saúde Ambiental

Identificação

Coordenadora: Nádima Nascimento – articulação institucional – Coordenação-Geral de 
Vigilância em saúde ambiental (CGVan/sVs/Ms)

relator: André Castello Branco – articulação institucional – Coordenação-Geral de Vigilância 
em saúde ambiental (CGVan/sVs/Ms)

responsáveis pela organização/realização da oficina:

André Castello Branco – articulação institucional – Coordenação-Geral de Vigilância em 
saúde ambiental (CGVan/sVs/Ms)

Lenira Zancan – escola nacional de saúde Pública (ensP/Fiocruz)

debatedores convidados: 

Raquel Rigotto – Universidade Federal do Ceará (UFC)

Fernando Rocabado – organização Pan-americana de saúde (opas)

Carlos Bocuhy – instituto Brasileiro de Proteção ambiental (Proam)

Antecedente / Justificativa

Definida em setembro de 2005, a Agenda de Compromisso pela Saúde estabelece como diretriz para as 
três esferas de governo a construção de um modelo de atenção que priorize a melhoria da qualidade de 
vida de indivíduos e comunidades. Tal diretriz enfrenta grande desafio, tendo em vista a complexidade 
do setor saúde e a cultura de fragmentação e especialização da gestão pública na área social. Nessa 
perspectiva, a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), ao lado da Saúde Ambiental, 
apresenta-se como um dos mecanismos de fortalecimento e implantação de uma política transversal, 
integrada e intersetorial, apoiada no diálogo entre as diversas áreas do setor saúde, os demais setores do 
governo, o setor privado, o não governamental e a sociedade, compondo redes de compromisso e co-
responsabilidade em prol do bem-estar da população. 

Como estratégias de implementação da PNPS, destacam-se o estabelecimento de processos de 
sensibilização/capacitação de gestores e profissionais de saúde e a definição de linhas de atuação, 
diretrizes de formação e educação permanente em consonância com as realidades locais e regionais para 
o incremento de ações de Promoção da Saúde. Nesse sentido, a oficina visa pactuar, junto aos gestores 
municipais e estaduais, princípios norteadores e estratégias concretas de formação em Promoção da 
Saúde. A oficina terá como referência a experiência em nível nacional no desenvolvimento de programas, 
projetos de intervenção e pesquisas de cunho interdisciplinar e intersetorial realizados pela Coordenação-
Geral de Vigilância em Saúde Ambiental (CGVAN) no campo da Vigilância em Saúde Ambiental.

Objetivo da Oficina

Sensibilizar gestores das esferas estadual e municipal quanto à inclusão do tema Saúde Ambiental na Promoção 
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da Saúde como condicionante de um processo socioecológico para o Desenvolvimento Sustentável. 

Necessidades e Desafios para o Controle do Tabagismo no Brasil

determinantes sociais e econômicos do tabagismo e desafios intersetoriais 
para seu Controle

Identificação
 

Coordenadora: Tânia Maria Cavalcante – instituto nacional do Câncer (inca/Ms)

relatora: Valéria Cunha de Oliveira - instituto nacional do Câncer (inca/Ms)

responsáveis pela organização da oficina: Tânia Maria Cavalcante e Valéria Cunha de 
Oliveira (inca/Ms).

Perfil dos Participantes

Coordenadores do Programa de Controle do Tabagismo, técnicos das secretarias estaduais e municipais 
de Saúde, do Departamento de Atenção Básica (DAB/MS), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), do Inca e da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS); representante do Conasems.

Objetivo da Oficina

Refletir sobre determinantes sociais e econômicos da expansão do tabagismo e sobre os desafios a serem 
enfrentados pelo setor saúde como mediador de políticas públicas intersetoriais e como promotor da 
integralidade para a prevenção e controle do tabagismo.

Justificativa para Realização da Oficina

O tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo, estando diretamente relacionado a 5 
milhões de mortes anuais, das quais 200 mil ocorrem no Brasil.  

No entanto, estratégias cada vez mais ousadas e sofisticadas têm garantido que o consumo de 
produtos de tabaco continue a crescer, principalmente nos países pobres, que hoje respondem por 80% 
do consumo mundial.

Dentre os determinantes desse cenário, estão as estratégias de grandes companhias transnacionais 
de tabaco, que atuam de forma globalizada, explorando ou criando vulnerabilidades individuais e 
coletivas, além de políticas para garantir a continuidade do negócio em qualquer parte do planeta, 
apesar dos riscos de seus produtos.

Em novembro de 2005, o Brasil se tornou Estado Parte do primeiro tratado internacional negociado 
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sob os auspícios da Organização Mundial de Saúde – a Convenção-Quadro para Controle do Tabaco 
(CQCT). O reconhecimento de que o controle do tabagismo depende do controle de seus determinantes 
fez com que uma das mais marcantes características desse tratado fosse a intersetorialidade das medidas 
que preconiza.   

Nesse sentido, a agenda para implementação nacional da CQCT demanda a articulação de esforços 
intersetoriais, como legislação, agricultura, educação, meio ambiente, saúde ambiental, economia 
e saúde pública, tendo a área da saúde o papel de mediador desses esforços que envolvem diferentes 
setores sociais, governamentais e não governamentais. Também demanda esforços para transversalizar 
o tema na perspectiva de gênero, de ciclos de vida, de inclusão social e de desenvolvimento sustentável.  

Embora a redução do tabagismo no Brasil nos últimos 15 anos represente um grande avanço para 
a saúde pública, ainda permanecem grandes desafios relacionados ao cumprimento das obrigações 
previstas nesse tratado. Um deles é o de mobilizar as potencialidades do SUS como indutor e mediador 
de medidas intersetoriais assim como para exercer o papel de controle social dos determinantes do 
tabagismo. Um exemplo é o desafio de induzir uma política de taxação do setor fumo capaz de aumentar 
os preços de cigarros, importante elemento para reduzir a iniciação entre jovens. Outro é a integração 
do tema tabagismo a estratégias que visam promover o princípio da integralidade na atenção à saúde.   

A introdução de uma nova proposta de gestão pública, através do recente Pacto pela Saúde, da 
Política Nacional de Promoção da Saúde e da Política Nacional de Atenção Oncológica, dentre outras, 
traz para o SUS grandes oportunidades e desafios no sentido de colocar em prática o seu potencial de 
mediar políticas intersetoriais e promover o princípio da integralidade nas práticas para controle do 
tabagismo, sob a ótica da Promoção da Saúde. Essa prática certamente contribuirá para melhorar a 
saúde e a qualidade de vida da população brasileira. 
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Promovendo a Saúde e a Cultura da Paz nos Municípios

Identificação

Coordenadora: Marta Maria Alves da Silva – Área técnica de Vigilância e Prevenção de 
Violências e acidentes – Coordenação-Geral de doenças e agravos não transmissíveis – 
secretaria de Vigilância em saúde – Ministério da saúde (CGdant/sVs/Ms)

relatores: Marta Maria Alves da Silva, Agenor Vieira de Moraes Neto e Maria de Lourdes 
Magalhães

responsáveis pela organização/realização da oficina: Marta Maria Alves da Silva e Maria 
de Lourdes Magalhães – Área técnica de Vigilância e Prevenção de Violências e acidentes 
– Coordenação-Geral de doenças e agravos não transmissíveis – secretaria de Vigilância em 
saúde – Ministério da saúde (CGdant/sVs/Ms)

Facilitador: Agenor Vieira de Moraes Neto – instituto de Psicodrama e Psicoterapia de Grupo 
de Campinas (iPPGC)

Perfil dos Participantes

Gestores, educadores, pesquisadores e profissionais de saúde das esferas federal, estadual e municipal, 
além de parceiros de Ministérios e Secretariais Especiais de Governo e áreas técnicas do Ministério da 
Saúde. Os profissionais de saúde presentes à oficina eram de distintas áreas, como: vigilância sanitária, 
planejamento, assistência e Núcleos de Prevenção das Violências e Promoção da Saúde. Participaram, 
também, da oficina, secretários de saúde. 

Objetivo da Oficina

Favorecer, mediante uma metodologia problematizadora e psicodramática, para que gestores, 
trabalhadores de saúde e demais profissionais das esferas estaduais e municipais:

•	Trabalhem	na	área	de	prevenção	das	violências	na	perspectiva	da	Promoção	da	Saúde	e	da	
Cultura da Paz, com ênfase no desenvolvimento de um trabalho em rede;

•	Elaborem	Planos	de	Ação	Intersetorial	de	Prevenção	das	Violências	e	Acidentes	e	Promoção	
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da Cultura da Paz.
Justificativa para a realização da Oficina

No Brasil, os acidentes e as violências se configuram como um problema de saúde pública de grande 
magnitude e transcendência, que tem provocado forte impacto na morbidade e na mortalidade da 
população. As causas externas – acidentes e violência – correspondem à terceira causa de óbito na 
população geral brasileira, após doenças do aparelho circulatório e neoplasias. Constitui-se na primeira 
causa de óbito em homens de 5 a 49 anos. Em 2004, houve aproximadamente 127.470 mortes por 
causas externas, sendo preponderantes os homicídios (38%) e os acidentes de trânsito (23%), seguidos 
por suicídios (6%), quedas (5%) e afogamentos (5%). 

Por isso, torna-se imperativo sensibilizar e mobilizar os gestores e trabalhadores das esferas estaduais 
e municipais, no sentido de somar esforços para inverter essa lógica perversa de anos potenciais de vida 
perdidos em decorrência de acidentes e violências. 

Assim, ao incorporar os dois temas como problema de saúde pública, o setor saúde o faz, assumindo, de 
um lado, a sua participação – com os outros setores e com a sociedade civil – na construção da cidadania 
e da qualidade de vida da população e, do outro, o seu papel específico, utilizando os instrumentos que 
lhe são próprios: as estratégias de Promoção da Saúde e da Cultura da Paz, de prevenção de doenças e 
agravos não transmissíveis, bem como a melhor adequação das ações relativas à assistência, recuperação 
e reabilitação.  

Para tanto, faz-se necessário conhecer e identificar as várias formas de percepção da violência, 
incluindo as diferentes formas do setor saúde de enfrentá-la. Todo esse quadro de insegurança demanda 
do setor saúde a implementação de estratégias de intervenção articuladas, intersetoriais e que trabalhem a 
subjetividade dos atores envolvidos na perspectiva da Promoção da Saúde e da construção da Cultura de 
Paz.
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Promoção da Atividade Física e Saúde

Identificação

Coordenadora: Deborah Carvalho Malta – Coordenação-Geral de doenças e agravos não 
transmissíveis (CGdant/dasis/sVs/Ms)

relator: Lenildo de Moura – Coordenação-Geral de doenças e agravos não transmissíveis 
(CGdant/dasis/sVs/Ms)

responsáveis pela organização/realização da oficina: Deborah Carvalho Malta, Lenildo de 
Moura e Júlia Aparecida Devide Nogueira

Palestrantes e Convidados:

Deborah Carvalho Malta – CGdant/dasis/sVs/Ms

Tazue Hara Branquinho – sM – são Paulo/sP

Danielle Keila Alencar Cruz – sMs – recife/Pe

Rafaela Cordeiro Freire – sMs – aracaju/se

Júlia Aparecida Devide Nogueira – CGdant/dasis/sVs/Ms

 

Perfil dos Participantes 

Técnicos das Secretarias Municipais de Saúde das capitais da área de Vigilância Epidemiológica de 
Doenças e Agravos não Transmissíveis, pesquisadores da área de doenças crônicas e fatores de risco, 
técnicos das áreas técnicas do Ministério da Saúde que têm interface com doenças crônicas não 
transmissíveis e representantes do Conass e Conasems.

Objetivo da Oficina 

Discussão do fortalecimento e implementação de ações de Promoção da Atividade Física no âmbito do 
Sistema Único de Saúde.
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Promoção e Prevenção na Saúde Suplementar

Identificação

Coordenadoras: Karla Santa Cruz Coelho (GGtaP/dipro/ans) – Gerente-Geral e Ana 
Paula Cavalcante – Gerência-Geral técnico-assistencial dos Produtos (GGtaP/dipro/ans) – 
Coordenadora dos Programas de Promoção e Prevenção de riscos e doenças e especialista em 
regulação da saúde suplementar.

Perfil dos Participantes 

Técnicos da Agência Nacional de Saúde (ANS/MS), das Secretarias Estaduais de Saúde, do Instituto 
Nacional do Câncer (Inca), do Departamento de Atenção Básica (DAB), área de Vigilância 
Epidemiológica, área de Vigilância Epidemiológica de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, 
pesquisadores da área de doenças crônicas e fatores de risco, técnicos das áreas técnicas do Ministério 
da Saúde que têm interface com doenças crônicas não transmissíveis e representantes do Conass, 
Conasems e Cosems.
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Ações de Comunicação como Estratégia para a Promoção            
da Saúde

Identificação

observação: a condução inicial da oficina foi realizada por Maria Cristina Boaretto (dapes/
sas/Ms), por motivo de atraso na chegada da coordenadora, Márcia Correa. 

Perfil dos Participantes 

Gestores do SUS, técnicos das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, coordenadores e técnicos 
da área de planejamento, coordenadores e técnicos do Programa Saúde da Família (PSF), técnicos 
do Instituto Nacional do Câncer (Inca) e do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas 
(Dapes/SAS/MS), representante do movimento social Adolescente Brasil, representante do Cosems/
RJ, representantes da Academia e da Associação dos Secretários Municipais de Saúde (Assedisa).

Ações de Comunicação em Saúde 

Objetivos: Impactar a realidade e provocar mudança de uma situação.

Para alcançar esse objetivo, ao escolher o veículo e determinar a estratégia, é preciso considerar:

•	alcance	(amplo,	restrito);
•	Público	desejado	(geral,	específico);
•	Espaço/tempo	da	ação.

Diversos Espaços para Construção da Verdade
•	Grande	mídia
•	Manter	a	estratégia	diferenciada	com	outros	espaços
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Propostas:

Ao falar de saúde, estamos mencionando o conceito de saúde preconizado pelo SUS. Ao falar em 
comunicação, não estamos mencionando meramente ações de divulgação, mas a comunicação como 
metodologia de educação popular e mobilização social, fundamentais às práticas de Promoção da 
Saúde. Nesse sentido, são apresentadas as seguintes propostas:

•	Criar	uma	área	de	 interlocução	entre	estados	e	municípios	 e	o	Ministério	da	Saúde	para	
ações de informação/ comunicação/ educação em saúde;

•	Dimensionar	as	necessidades	orçamentárias	para	as	estratégias	 sistêmicas	de	 informação/	
comunicação/ educação em saúde;

•	Estabelecer	parâmetros	estratégicos,	éticos	e	técnicos	para	ações	sistêmicas	de	informação/	
comunicação/ educação;

•	Mapear,	integrar	e	divulgar	os	projetos	de	informação/	comunicação/	educação	em	saúde	
no Brasil;

•	Monitorar	e	avaliar	ações	de	informação/	comunicação/	educação	em	saúde;
•	Criar	linhas	de	financiamento	para	projetos	de	informação/	comunicação/	educação;
•	Divulgar	o	marco	regulatório	da	mídia	brasileira	para	os	gestores	de	saúde,	pontuando	as	

possibilidades;
•	Fomentar	parcerias	 (academia	 e	 sociedade	 civil)	 para	 o	monitoramento	da	 cobertura	de	

saúde pela grande mídia.
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Promoção da Saúde nas Escolas

Identificação

Coordenadora: Ana Cecília Sucupira – departamento de ações Programáticas e estratégicas 
(dapes/sas/Ms)

relator: Fábio da Silva Gomes – Coordenação de Prevenção e Vigilância (Conprev/inca/Ms)

responsáveis pela organização/realização da oficina: Ana Cecília Sucupira (dapes/sas/Ms), 
Fábio da Silva Gomes (Conprev/inca/Ms), José Ivo (sGeP/Ms) e Abigail Reis (sGeP/Ms)

Perfil dos Participantes 

Representantes de Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde e do Ministério da Saúde, representante 
do Conasems, pesquisadores de organizações acadêmicas, representante do MEC, técnicos da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Instituto Nacional do Câncer (Inca) e das Secretarias 
Municipais de Saúde, representantes da Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição 
(CGPAN/MS), da Secretaria de Gestão Participativa (Sgep/MS), do Departamento de Atenção 
Básica (DAB/SAS/MS), do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas (Dapes/SAS/MS), 
do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Centro de Estudos, Pesquisa 
e Documentação Cidades Saudáveis (Cepedoc/FSP/USP) e técnico do Ministério da Educação e 
Cultura (MEC).

Objetivo da Oficina 

Discutir a Promoção da Saúde nos espaços escolares e os diferentes caminhos e estratégias que têm sido 
desenvolvidos no Brasil, tendo como referência a Política Nacional de Promoção da Saúde. 

Justificativa para realização da Oficina 

A realização desta oficina parte da necessidade de discutir quais diretrizes o Brasil deve adotar para 
promover saúde nas escolas, com base nos princípios da Política Nacional de Promoção da Saúde.
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Gestão de Programas de Promoção da Saúde: Estratégias para  
Formação e Educação Permanente

Identificação

Coordenadores: Antônio Ivo de Carvalho e Lenira Zancan (ensP/Fiocruz)

relatores: Gíssia Gomes Galvão (ensP), Joanna D’Arc V. B. de Jaegher (ses/es) e Leila 
adesse (ensP).

Convidada: Maria de Fátima Lobato Tavares – apresentação do Programa de Formação da 
área de Promoção da saúde e desenvolvimento social da ensP

Perfil dos Participantes

A oficina contou com a participação de gestores em diversos níveis, como Secretários Municipais de 
Saúde, coordenadores de Atenção Básica, gerentes de programas estaduais e municipais, representantes 
do Conasems e do Cosems de vários estados brasileiros e de instituições de ensino e pesquisa.

Estavam presentes 37 profissionais representando 16 Estados (RJ, SP, PI, ES, MS, MT, PR, SC, PE, 
PA, AM, RR, AC, RN, GO e AL) e o Distrito Federal. 

De maneira surpreendente, esse quadro composto pela diversidade, semelhante à nossa realidade 
nacional, trouxe contribuições importantes, pois a participação foi geral, demonstrando o interesse 
pelo assunto em questão. 

Objetivos da Oficina 

•	Conhecer	as	demandas	e	iniciativas	de	formação/capacitação	em	Promoção	da	Saúde	dos	
gestores, coordenadores e equipes técnicas de programas municipais e estaduais;

•	Pactuar	o	desenho/propostas	de	formação	(presencial,	semipresencial,	EAD)	em	Promoção	
da Saúde; 

•	Eleger	áreas	de	atuação,	setores	e	regiões	prioritárias	para	desenvolvimento	da	proposta;
•	Pactuar	 critérios	de	participação,	financiamento	e	período	de	 realização	do	programa	de	

formação. 
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Justificativa para a Realização da Oficina

Definida em setembro de 2005, a Agenda de Compromisso pela Saúde estabelece como diretriz 
para as três esferas de governo, a construção de um modelo de atenção que priorize a melhoria da 
qualidade de vida de indivíduos e de comunidades. Tal diretriz enfrenta grandes desafios, tendo em 
vista a complexidade do setor saúde e a cultura de fragmentação e especialização da gestão pública na 
área social. Nessa perspectiva, a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) apresenta-se como 
um mecanismo de fortalecimento e implantação de uma política transversal, integrada e intersetorial, 
apoiada no diálogo entre as diversas áreas do setor saúde, os demais setores do governo, o setor privado, 
o não governamental e a sociedade, compondo redes de compromisso e co-responsabilidade quanto à 
qualidade de vida da população. 

Como estratégia de implementação da PNPS, destaca-se o estabelecimento de mecanismos de 
sensibilização/capacitação de gestores e profissionais de saúde e a definição de “diretrizes de formação 
e educação permanente em consonância com as realidades locorregionais” para o incremento de ações 
de Promoção da Saúde. Nesse sentido, a oficina visou pactuar, junto a gestores municipais e estaduais, 
princípios norteadores e estratégias concretas de formação em Promoção da Saúde. A oficina tomou 
como referência a experiência da ENSP/Fiocruz no desenvolvimento do programa de formação 
baseado em competências e habilidades identificadas por profissionais que estão atuando em programas 
de Promoção da Saúde e desenvolvimento social. Tal programa está se organizando em torno de três 
Áreas de Prática (settings), conformando as Unidades de Aprendizagem: Gestão de Políticas Públicas, 
Instituições e Organizações, Territórios e Comunidades.

A oficina desenvolveu-se de forma a possibilitar: (I) a identificação das necessidades de formação 
que os gestores percebem para a execução das estratégicas prioritárias da PNPS; (II) as expectativas 
sobre o que deveriam saber fazer e conhecer sobre Promoção da Saúde para o bom desempenho de suas 
funções de gestão, conformando os atributos/habilidades a serem fortalecidos no processo de formação 
e educação permanente; (III) a pactuação de Programa de Formação em Promoção da Saúde para os 
municípios e estados participantes. 
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AnExOS

Anexo A – Programação

Data: 4/12 – Segunda-feira

Horário: 9 horas às 16h30 – Oficinas

Construindo uma Agenda de Promoção da Alimentação Saudável para o Nível Local

Rede de Atenção para Álcool e outras Drogas – Promovendo a Saúde

Desenvolvimento Sustentável e Saúde Ambiental

Necessidades e Desafios para o Controle do Tabagismo no Brasil

Promovendo a Saúde e a Cultura da Paz nos Municípios

Promoção da Atividade Física e Saúde

Promoção e Prevenção na Saúde Suplementar

Ações de Comunicação como Estratégia para a Promoção da Saúde nas Escolas

Gestão de Programas de Promoção da Saúde: Estratégias para Formação e Educação Permanente

Horário: 17 horas - Cerimônia de Abertura

Paulo Fernando Capucci – Núcleo Estratégico de Promoção e Vigilância em Saúde/Secretaria 
Extraordinária de Promoção da Saúde – Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
(Conasems)

Rejane Pena Rodrigues – Ministério dos Esportes

Horácio Toro Ocampo – Representante da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil (Opas)

Jarbas Barbosa da Silva Júnior – Secretário Executivo do Ministério da Saúde Representante do 
Ministro de Estado da Saúde, José Agenor Álvares da Silva
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Data: 5/12 – Terça-feira

Horário: 9 às 10 horas - Conferência: Determinantes Sociais de Saúde

Conferencista: Jairnilson Paim – Universidade Federal da Bahia – Instituto de Saúde Coletiva (ISC/
UFBA)

Coordenador: Otaliba Libânio de Morais Neto – Departamento de Análise da  Situação de Saúde 
– Secretaria de Vigilância em Saúde (Dasis/SVS/MS) 

Horário: 10h15 às 12h15 - Painéis

Painel 1: Pesquisa em Promoção da Saúde no Brasil

Painel 2: Medidas de Promoção da Saúde Relativas ao Uso do Tabaco, Álcool e outras Drogas

Painel 3: Promoção da Saúde nas Escolas

Painel 4: Vulnerabilidade, Saúde e Ambiente

Horário: 14 horas às 15h30 - Conversando com...

Mediador: Arlindo Gómez – Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz)

Participantes: Dais Gonçalves Rocha – Faculdade de Odontologia (UFG)

Simone Tetu Moysés da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)

Márcia Faria Westphal – Faculdade de Saúde Pública (FSP/USP)

Horário: 15h45 às 18 horas  - Experiências Bem-Sucedidas

Mesa 1 – Articulação de Instituições de Ensino e Pesquisa, Serviços de Saúde e/ou Comunidade em 
Ações de Promoção da Saúde

Mesa 2 – Cultura Organizacional e Gestão no SUS

Mesa 3 – Práticas Intersetoriais

Mesa 4 – Participação Social e Empoderamento

Mesa 5 – Promoção de Equidade e Qualidade de Vida

Mesa 6 – Atenção Básica

Mesa 7 – Ação Integrada no Controle do Tabagismo no Brasil

Horário: 18h30 – Lançamento de Publicações
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Data: 6/12 – Quarta-feira

Horário: 9 às 11 horas - Mesa-Redonda: Desafios na Implementação de Políti-
cas Locais de Promoção da Saúde

Coordenador: Fernando Rocabado – Organização Pan-Americana da Saúde (Opas)

Palestrantes: Luís Carlos Bolzan – Secretário Municipal de Saúde de São Francisco de Paula (RS) 

Juliana de Paula – Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (CE)

Ruben Mattos – Instituto de Medicina Social – Universidade Estadual do Rio de Janeiro (IMS/
UERJ) 

Horário: 11h15 às 13 horas – Painéis

Painel 5: Promoção da Saúde e Participação Social

Painel 6: Perspectivas de Formação e Educação Permanente no Desenvolvimento de Ações de 
Promoção da Saúde

Painel 7: Avaliação em Promoção da Saúde

Painel 8: Violências, Saúde Pública e Intersetorialidade

Horário: 14h30 às 16h30  - Mesa Redonda: A Promoção da Saúde no Pacto Pela 
Vida

Coordenadora: Ana Lúcia Pereira – Departamento de Apoio a Descentralização - Secretária 
Executiva (DAD/SE/MS)

Palestrantes: Otaliba Libânio de Morais Neto – Departamento de Análise da Situação de Saúde – 
Secretaria de Vigilância em Saúde (Dasis/SVS/MS)

Maria Cristina Boaretto – Diretora do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (Dapess/
SAS/MS)

Fernando Cupertino – Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)

Paulo Fernando Capucci – Núcleo Estratégico de Promoção e Vigilância em Saúde – Secretaria 
Extraordinária de Promoção da Saúde – Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
(Conasems) 
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Horário: 16h30 às 16h45 – Intervalo

Horário: 16h45 às 18h45 - Painéis

Painel 9: A Relação Público-Privado para a Promoção da Saúde

Painel 10: A Promoção da Alimentação Saudável no Contexto da Segurança Alimentar e 
Nutricional

Painel 11: Ações de Promoção da Saúde do Trabalhador da Saúde no SUS

Painel 12: Promoção da Saúde, Atenção Básica e Práticas Integrativas

Horário: 18h45 - Mesa de Encerramento

Maria Cristina Boaretto – Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (Dapes/SAS/MS) – 
Representante da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS)

Paulo Fernando Capucci – Núcleo Estratégico de Vigilância e Promoção da Saúde – Secretaria 
Extraordinária de Promoção da Saúde – Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
(Conasems)

Fernando Rocabado – Organização Pan-Americana da Saúde (Opas)

Fabiano Pimenta – Secretário de Vigilância em Saúde (SVS/MS)
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Anexo b – Portaria nº 23, de 18 de maio de 2006

O SECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 
37, do Decreto nº. 5.678, de 18 de janeiro de 2006 e considerando,

O disposto no § 2º, Art. 2º da Portaria/GM nº. 1.190, de 14 de julho de 2005, que institui o Comitê 
Gestor da Política Nacional de Promoção da Saúde;

A Portaria/GM nº. 687, de 30 de março de 2006, que institui a Política Nacional de Promoção da 
Saúde, resolve:

Art. 1º Constituir o Comitê Gestor da Política Nacional de Promoção da Saúde (CGPNPS), de que 
trata a Portaria/GM nº. 1.190, de 14 de julho de 2005.

Art. 2º Estabelecer que o Comitê Gestor da Política Nacional de Promoção da Saúde será composto 
pelos seguintes membros titulares e suplentes:

I. Otaliba Libânio Morais - Dasis/SVS/MS
Suplente: Deborah Carvalho Malta - CGDANT/Dasis/SVS/MS

II. Adriana Miranda de Castro - CGDANT/Dasis/SVS/MS
Suplente : Cristiane Scollari Gosch - CGDANT/Dasis/SVS/MS

III. Anamaria Testa Tambellini - CGVAN/SVS/MS
Suplente: Marta Helena Paiva Dantas - CGVAN/SVS/MS

IV. CARMEN DE SIMONI - DAB/SAS/MS
Suplente: Antonio Dercy Silveira Filho - DAB/SAS/MS

V. Maria Cristina Boaretto - Dapes/SAS/MS
Suplente: José Luis Telles - Dapes/SAS/MS

VI. Ana Cecília Silveira Lins Sucupira - Dapes/SAS/MS
Suplente: Sueza Abadia de Souza - Dapes/SVS/MS
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VII. Ena Araújo Galvão - SGTES/MS
Suplente: Cláudia Maria da Silva Marques - SGTES/MS

VIII. José Luiz Riani Costa - SGEP/MS 
Suplente: Maria Natividade Gomes da Silva Teixeira Santana - SGEP/MS

IX. Pubenza Castellanos - SCTIE/MS
Suplente: Antonia Ângulo Tuesta - SCTIE/MS

X. Roberta Soares Nascimento - Funasa/MS
Suplente: Irânia Maria da Silva Ferreira Marques - Funasa/MS

XI. Antonio Ivo de Carvalho - Fiocruz/MS
Suplente: Lenira Fracasso Zancan - Fiocruz/MS

XII. Gulnar Azevedo e Silva Mendonça - Inca/MS
Suplente: Cláudio Pompeiano Noronha - Inca/MS

XIII. Afonso Teixeira dos Reis - ANS/MS
Suplente: Martha Regina de Oliveira - ANS/MS

Parágrafo único. Os membros do CGPNPS terão com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser 
reconduzidos por determinação do Secretário de Vigilância em Saúde.

Art. 3º O CGPNPS será coordenado pelo Diretor do Departamento de Análise de Situação de 
Saúde - Dasis/SVS/MS e/ou seu suplente, que terá as seguintes competências:

I. Convocar e coordenar as reuniões do comitê assessor;

II. indicar um técnico do Dasis/SVS/MS para desenvolver atividades necessárias ao funcionamento 
da comitê; e

III. encaminhar atas, relatórios e recomendações para apreciação e aprovação do Secretário de 
Vigilância em Saúde.
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Art. 4° Os membros do CGPNPS terão as seguintes competências:

I. Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do CGPNPS;

II. Apresentar temas, bem como discutir e deliberar as matérias submetidas a CGPNPS; e

III. Compor grupos técnicos para analisar temas específicos no âmbito da Política Nacional de 
Promoção da Saúde, quando indicados pela plenária ou quando solicitado pelo coordenador.

Art. 5° A CGPNPS reunir-se-á ordinariamente ou extraordinariamente quando convocado pelo seu 
coordenador, sendo que as mesmas serão realizadas somente com a presença de, no mínimo, cinquenta 
por cento mais um dos seus membros.

Art. 6º As reuniões ordinárias e extraordinárias serão realizadas em Brasília ou em local a ser definido 
por decisão do Secretário de Vigilância em Saúde.

Art. 7º A participação no CGPNPS será considerada serviço público relevante, não ensejando 
qualquer remuneração.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jarbas Barbosa da Silva Júnior
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Equipe Técnica

Promotores

Ministério da Saúde

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS), Secretaria 
de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP/MS), Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde (SGTES/MS), Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS), Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS/MS), Instituto Nacional do Câncer (Inca), Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa/MS), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems)

Comissão organizadora

Adriana Miranda de Castro - CGDANT/Dasis/SVS/MS
Aline Bressan - CGDANT/Dasis/SVS/MS
Afonso Teixeira dos Reis - ANS/MS
Ana Cecília Silveira Lins Sucupira - Dapess/SAS/MS
Anamaria Testa Tambellini - CGVAN/SVS/MS
André Castelo Branco- CGVAN/SVS/MS
Antonia Ângulo Tuesta - SCTIE/MS
Antonio Dercy Silveira Filho - DAB/SAS/MS
Antonio Ivo de Carvalho - Fiocruz/MS
Carmen de Simoni - DAB/SAS/MS
Cláudia Maria da Silva Marques - SGTES/MS
Cláudio Pompeiano Noronha - Inca/MS
Cristiane Scolari Gosch - CGDANT/Dasis/SVS/MS
Deborah Carvalho Malta - CGDANT/Dasis/SVS/MS 
Ena Araújo Galvão - SGTES/MS
Francisco Cordeiro - Dapes/SAS/MS
Gulnar Azevedo e Silva Mendonça - Inca/MS
Irânia Maria da Silva Ferreira Marques - Funasa/MS
Janaína Gomes Bordini Fagundes Dasis/SVS/MS
José Luis Telles - Dapes/SAS/MS
José Luiz Riani Costa - SGEP/MS 
Lenira Fracasso Zancan - Fiocruz/MS
Maria Cristina Boaretto - Dapes/SAS/MS
Maria Natividade Gomes da Silva Teixeira Santana - SGEP/MS
Martha Regina de Oliveira - ANS/MS
Otaliba Libânio Morais - Dasis/SVS/MS
Pubenza Castellanos - SCTIE/MS
Roberta Soares Nascimento - Funasa/MS
Sueza Abadia de Souza - Dapes/SVS/MS
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Apoio

Alexandre Campos Ferreira
Gabriela da Silva Barbosa
Irisraquel Maria dos Anjos (revisão linguística)
Renata Souza Ribeiro
Ronaldo Coimbra de Oliveira
Rosemaire Ulhoa Santana
Sandra Gomes Pereira
Vera Campos 
Zenaide Carvalho dos Santos 

Participantes

Gestores e profissionais de saúde das três esferas do SUS, representantes do Governo de outros 
Ministérios (Esporte, Cidades, Meio Ambiente, etc.), de instituições (Secretaria de Direitos da 
Mulher, Secretaria de Comunicação Institucional da Presidência da República, etc.), de organizações 
governamentais e não governamentais, de organismos internacionais, estudiosos, pesquisadores, 
entre outros.






