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A Oficina Promoção da saúde e o desafio da intersetorialidade, iniciativa do Pró-

GT Abrasco de Promoção da Saúde e Desenvolvimento Local, ocorreu nos dias 29 e 30 de

julho na Universidade de Brasília, por ocasião do VII Congresso Brasileiro de Saúde

Coletiva. Contou com a presença de cerca de 40 participantes representando instituições de

ensino/pesquisa e assistência, de secretarias municipais e estaduais de saúde em sete (7)

diferentes estados do Brasil, assim como do Ministério da Saúde, CONASEMS e OPAS (lista

de participantes ao final).

A Oficina foi aberta pelo Prof. Antonio Ivo  de Carvalho, vice-diretor da Escola Nacional

de Saúde Pública da FIOCRUZ, que fez um breve relato das atividades e compromissos do

GT Abrasco no apoio à formulação de políticas de promoção da saúde através do ensino,

pesquisa e da gestão de políticas públicas, em geral, e do sistema de saúde em particular.

Ressaltou as possibilidades de formação de redes e parcerias, tanto com universidades,

como com os gestores municipais e estaduais e com o Governo Federal, a partir a

diversidade e amplitude na composição do GT.

Salientou a importância desta Oficina no atual momento de redefinição do “lugar da

Promoção da Saúde” na estrutura e na política do MS. Neste sentido foram ouvidos a Dra

Ana Maria Costa representando a Secretaria de Gestão Participativa do Ministério da Saúde e

Dr. Luiz Odorico de Andrade presidente do Conasems, quanto às perspectivas atuais de

formulação e desenvolvimento de uma Política Nacional de Promoção da Saúde.

Refirmando a importância do tema em debate, os convidados comprometeram-se em

apoiar as estratégias do GT Abrasco. Odorico, especialmente, considerou pertinente

encaminhar uma proposta de inclusão do tema da Promoção entre os dez temas da XII

Conferência Nacional de Saúde, na medida em que entende-se que a intersetorialidade (um

dos temas já definidos) é uma estratégia dentro do amplo conceito de Promoção da Saúde

que vem sendo construído no Brasil.

Visando um maior consenso quanto ao que estamos chamando de Promoção da

Saúde, o Dr. Armando de Negri da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre-RS

apresentou o Marco conceitual construído em Oficina do GT Abrasco por ocasião do III Fórum

Social Mundial em janeiro de 2003.

A partir das apresentações dos convidados, o segundo dia centrou-se no debate

acerca dos desafios para a implementação e avaliação das estratégias de promoção da

saúde, com ênfase na intersetorialidade no plano dos serviços e práticas de saúde; no plano

das políticas públicas e no plano do desenvolvimento regional e local.



3

Dada a dinâmica aberta de discussão, são apresentadas abaixo as principais

questões que estiveram presentes no debate e na proposição de atividades e iniciativas no

campo da promoção da saúde por parte do GT Abrasco.

? Quais são os ‘nossos’ eixos de ação que podem influenciar as políticas públicas  e de

promoção da saúde? Qual a função do conhecimento que produzimos?

Como primeira aproximação, foi identificada uma convergência com a agenda 21, a da saúde

ambiental e a das cidades saudáveis. Observou-se a necessidade de implementar ações

políticas dentro e fora do setor saúde de forma articulada. E na dimensão da academia,

incentivar o compromisso acadêmico e político na implementação de políticas públicas

integradas (intersetorialidade), na formulação de modelos de desenvolvimento regional e local

a partir dos princípios da equidade e justiça social e na capacitação de trabalhadores de

saúde.

? A intersetorialidade na promoção da saúde avançou? A promoção da saúde, a partir do

setor saúde, pode ser integradora?

Existem estudos que mostram que o setor saúde tem influenciado a perspectiva integradora

da intersetorialidade. Podem ser citados o caso da violência, em que o setor tem influenciado

o judiciário e a segurança pública no trato com crianças e violência doméstica. A interpretação

da lei tem sido revista na perspectiva da promoção da saúde.

Também temos exemplos de experiências exitosas no campo da promoção (humanização da

atenção, gestão participativa, entre outras) que devem se expressar em uma proposta política

mais ampliada.

? Quem está fazendo promoção no serviço? Como nossos agentes tratam as pessoas?

Quem fala de direitos no serviço? Quem nós temos que capacitar?

O enfoque da Promoção resolve o problema da integralidade da atenção. Articular com outros

setores é um outro passo, temos que nos articular internamente. É necessário construir

propostas exeqüíveis no serviço para que os secretários municipais de saúde se sensibilizem.

É necessário capacitar os nossos gestores na promoção da saúde.

É necessário também inverter a lógica de olhar somente para dentro do setor saúde, olhando

para fora dele. Olhar para o desenvolvimento local, por exemplo, o que o setor saúde teria

que modificar ou explorar por dentro?

Existem questões que deveríamos ver nas práticas de saúde que poderiam ser consideradas

promotoras de saúde, como por exemplo, na atenção ao paciente, a promoção terá que

“puxar os fios do novelo que geram o problema”.
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? Como advogar nossa especificidade como GT de Promoção da Saúde?

A especificidade da promoção é atuar nos três níveis: das políticas, dos serviços de saúde e

do desenvolvimento local e regional, com o GT da ABRASCO atuando (1) como núcleo

articulador das diversas redes de promoção da saúde, de cidades saudáveis, de iniciativas de

desenvolvimento local com participação do setor saúde; (2) na criação de uma agenda de

pesquisa para registrar as experiências de promoção da saúde na academia, nos serviços e

nas políticas públicas (monitoramento das experiências).

Como último ponto de pauta, objetivando identificar temas e estratégias para uma

agenda do GT Promoção da Saúde e Desenvolvimento Local, foram discutidos seis (6)

iniciativas em curso:

II Colóquio Internacional sobre programas locais e regionais de Saúde – Quebec/ out

2004

A Prof. Zulmira Hartz informou sobre o processo de participação do Brasil na organização

deste evento, reafirmando o convite de membros do GT Abrasco para integrar o comitê

científico, assim como, os demais no envio de trabalhos e na produção de papers sobre o

tema Condições para a Integração da Promoção e Prevenção nos Programas Locais e

Regionais de Saúde. Os quatro subtemas do Colóquio são: (1) apresentação de iniciativas

locais, suas condições de emergência, desenvolvimento e reprodução; (2) condições para o

sucesso da colaboração intersetorial nos níveis local e regional; (3) articulação entre os níveis

local, regional e nacional no processo de integração do sistema de saúde; (4) questões

quanto a base territorial para integração da promoção e prevenção nos sistemas de saúde.

Inquérito nacional sobre percepção dos gestores – MS-Opas- Conasems - Abrasco.

Antônio Ivo esclareceu que este projeto foi formulado em meados de 2002, numa parceria

entre MS, OPAS, Universidade de Toronto e Abrasco, resultando na produção de um

questionário a ser aplicado junto aos gestores (prefeitos, secretários municipais de saúde,

conselhos municipais) em todo o Brasil visando construir uma “linha de base” para formulação

de políticas de promoção da Saúde.

Com a mudança na administração federal e indefinição quanto ao interlocutor junto ao MS, a

coordenação do Pró-GT vem estabelecendo contatos com a Secretaria de Gestão

Participativa e o CONASEMS buscando maior envolvimento na implementação do inquérito

na medida em que já estão disponíveis, através da Opas, parte dos recursos necessários.
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A partir dos esclarecimentos por parte de representantes do MS e do CONASEMS presentes

na Oficina definiu-se como estratégia marcar uma reunião com o Secretário Executivo do MS,

Dr. Gastão Wagner.

Projeto Regional de evidências de efetividade em Promoção da Saúde na América

latina – UIPES – OMS – CDC

Proposta já apresentada e discutida por ocasião da Oficina do pró-GT Promoção durante a

Conferência Latino Americana de Educação e Promoção da Saúde, realizada em São Paulo

em novembro de 2002.

Antônio Ivo de Carvalho, representante da Abrasco no Grupo de Coordenação do Projeto,

apresentou os resultados da reunião ocorrida em Santiago de Cali – Colombia nos dias 24 a

26 de abril de 2003, onde foram definidas quatro (4) frentes de trabalho: (1)Construção do

marco conceitual; (2) Métodos de avaliação e indicadores de efetividade em promoção da

saúde; (3) Síntese de experiências; (4) Plano de capacitação regional.

Observou-se a importância de avançar na implementação do inquérito discutido anteriormente

como subsídio para os diversos grupos de trabalho que já contam com participação das

instituições representadas no Pró-GT Abrasco – ENSP, USP, OPAS.

II Fórum Nacional de Municípios Saudáveis – Curitiba – 5 a 7 de novembro de 2003

Márcia Krempel e Simone Tetu Moysés informaram sobre este evento em Curitiba objetivando

revitalizar o movimento, e tornar possível a efetiva organização da Rede Brasileira de Cidades

Saudáveis, que vem se desenvolvendo pelo país com apoio de universidades, OPAS/OMS,

Ministério da Saúde, UNICEF e Fundação Kellogg. Foi distribuído programa preliminar que

inclui a realização de conferências e painéis, alem da adoção de uma metodologia inovadora

de debates, sob a forma de entrevistas conduzidas por jornalistas e especialistas convidados.

Além das atividades programadas do Fórum, também estão previstas a realização da 1ª

Mostra Curitibana de Promoção de Saúde e a organização de visitas a projetos municipais.
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Rede de ensino a distância  para capacitação de gestores em Promoção da

saúde/cidades saudáveis – FSP/USP – Universidade de Toronto

Márcia Westphal apresentou o referido projeto, enfatizando que no atual momento encontra-

se em fase de negociação junto à CIDA que em resposta à solicitação de financiamento

observou a necessidade de maior interlocução entre os projetos com parceria Brasil-Canadá,

particularmente com o projeto de cooperação entre a Associação Canadense de Saúde

Pública, a ABRASCO e a ENSP/FIOCRUZ, descrito abaixo.

Projeto Ação Intersetorial para a Saúde – ENSP – CPHA – Abrasco / ABC - CIDA

Lenira Zancan apresentou este projeto como um desdobramento da cooperação internacional

estabelecida nos últimos 3 anos, que, em linhas gerais, visa a interlocução em rede entre

centros de pesquisa e gestão pública para intercâmbio de conhecimentos e práticas de

promoção da saúde em desenvolvimento no Brasil e no Canadá. Objetiva particularmente a

produção de mecanismos de sistematização e disseminação de experiências de promoção da

saúde numa perspectiva de desenvolvimento local intersetorial e participativo. Distinto do

projeto anterior, que apoiou o desenvolvimento de ações de promoção da ENSP/Fiocruz junto

às comunidades de Manguinhos, este buscará a parceria de municípios nas diversas regiões

do país.

Recomendações da Oficina

? Criar mecanismos de integração entre os diversos projetos apresentados.

? Elaborar dois documentos:

?  Moção para a plenária da ABRASCO no sentido de incluir o tema Promoção da Saúde na

XII Conferência Nacional de Saúde objetivando maior diálogo com os órgãos governamentais

para o desenvolvimento de uma política nacional de promoção da saúde (comissão Márcia

Westphal, Daniel Becker e Antônio Ivo);

?  Manifesto conceitual operativo a ser elaborado coletivamente através do site do GT

ABRASCO (em construção pela ENSP), dividido em quatro partes:

1. Marco conceitual inteligível e persuasivo: promoção da saúde como novo paradigma e

movimento social;

2. Estabelecimento de princípios e diretrizes para mudar a lógica do modelo de atenção

nos planos dos (1) serviços de saúde, (2) das políticas públicas, e (3) do desenvolvimento

local sustentável (individual, coletivo e institucional);
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3. Estratégias indispensáveis: Identificação de potencialidades de pessoas e grupos;

fortalecimento da participação de profissionais e cidadãos nos processo de definição das

políticas de desenvolvimento e de saúde; incentivo e apoio à formação de  redes sociais

4.  Compromissos do GT de acompanhamento desse processo de mudança através da (1)

pesquisa, observação e disseminação; (2) formação de profissionais e atores sociais através

da educação continuada e (3) busca de financiamento para as ação propostas pelo

GT/Promoção.

Outras propostas em andamento que devem ser maximizadas:

?  Linha editorial;

?  Site do GT da Promoção da Saúde reunindo as diversas instituições participantes;

?  Observatório da Promoção da Saúde no CONASEMS.

?  Instituir o GT de Promoção da Saúde e Desenvolvimento Local na ABRASCO.

Após encaminhamentos quanto aos responsáveis pela produção e circulação dos

documentos e do relatório, os coordenadores da Oficina e demais interessados participaram

de reunião conjunta com os GTs Ambiente e Saúde e Educação Popular em Saúde da

ABRASCO objetivando definir estratégias comuns no campo da Promoção da Saúde.

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2003
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Lista de Participantes

Nome Instituição E-mail
1. Álvaro H. Matida ABRASCO almatida@ensp.fiocruz.br

2. Ana Maria Caricari CEPEDOC – FSP - USP caricari@usp.br

3. Ana Maria Girotti Sperandio Pesquisadora/Unicamp amgspera@uol.com.br

4. Anna Cláudia Romano
Pontes

Ministério da Saúde - SGP anna.pontes@saude.gov.br

5. Antônio Ivo de Carvalho ENSP/FIOCRUZ aivo@ensp.fiocruz.br

6. Armando de Negri Filho Alames ( SMS – Porto Alegre) armandon@portoweb.com.br

7. Carmelita Maia Prefeitura de Recife ( IML) mariacarmelita@recife.pe.gov.b
r

8. Cláudia Maria Bógus Inst. Saúde e CEPEDOC – SES/SP claudiab@usp.br

9. Daniele Maria Teche Discente do 3º ano de enfermagem
da Faculdade de Medicina de
Marília – FAMEMA

dmteche@yahoo.com.br

10. Daniel Becker NESC/UFRJ -CEDAPS danielb@cedaps.org.br

11. Erlene Roberta R. dos
Santos

DMS/FCM/UPE erlene@fcm.upe.br

12. Fabio de Mello Falno Prefeitura Municipal de Motuca ffalno@ig.com.br

13. Fabio Santos Daflon Gomes Marinha do Brasil santosdaflon@bol.com.br

14. Gustavo de Mello Falno Prefeitura Municipal de Motuca ffalno@ig.com.br

15. Joselena Mazonetto de
Oliveira

Discente do 3º ano de enfermagem
Faculdade de Medicina de Marília –
FAMEMA

josy@famema.br

16. Joselma Cavalcanti Cordeiro DMS/FCM/UPE joselma.cordeiro@fcm.upe.br

17. Juliana Braga de Paula Conasems juliana.paula@saude.gov.br

18. Lenira Zancan ENSP/FIOCRUZ lenazan@ensp.fiocruz.br

19. Leila Adesse ENSP/FIOCRUZ ladesse@ensp.fiocruz.br

20. Luis Odorico CONASEMS conasems@saude.gov.br

21. Marcia C. Krampel SMS/Curitiba marciak@sms.curitiba.pr.gov.br

22. Marcia Faria Westphal FSP/USP – São Paulo marciafw@usp.br
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23. Márcia Regina Cardoso
Torres

S/SMS/CSO - PCRJ mrtorres@pcrj.rj.gov.br

24. Márcia Valéria Leal
Guimarães

SMS/RJ (PSF) marcialeal@hotmail.com

25. Marcio Villard SMS/CCV - Rio educomccv@pcrj.rj.gov.br

26. Marco Akerman Cepedoc/Faculdade de Medicina do
ABC

akerman.ops@terra.com.br

27. Maria de Lourdes Magalhães Ministério da Saúde lourdesm@saude.gov.br

28. Maria Luiza de O de Castro SMS – Rio – Coord. Saúde APS1 mlo.castro@bol.com.br

29. Maria do Socorro Lemos MS msocorro.lemos@saude.gov.br

30. Miguel Mallo OPAS/Brasil miguel@bra.ops-oms.org

31. Mirella Giongo SMS/RJ – Coord. Saúde Bucal
UFRJ – Fac. Odontologia

mirellagiongo@terra.com.br

32. Murilo Wanzeler NESC/UFPB mwerm@uol.com.br

33. Neusa Goyo Conasems neusagoyo@sobral.org

34. Nilcléia Tramontin Batista Prefeitura Municipal de Ribeira sisribeira@ig.com.br

35. Paulo Roberto Gutierrez Universidade Estadual de Londrina gutier@sercomtel.com.br

36. Rafaela de Carvalho Cotrim ENSP/FIOCRUZ rafaelacotrim@bol.com.br
rcc@ensp.fiocruz.br

37. Regina Cele de A. Bodstein ENSP/FIOCRUZ bodstein@ensp.fiocruz.br

38. Ronice Franco de Sá NUSP/UFPE ronicefranco@hotmail.com

39. Rosilda Mendes CEPEDOC/FSPUSP rosilda@usp.br

40. Saturnina Ribeiro dos Santos Prefeitura Municipal de Ribeira sisribeira@ig.com.br

41. Simone Tetu Moysés PUC – PR/SMS - Curitiba simonem@rla01.pucpr.br

42. Sônia Ruth Christiani SMS – Rio – Coord. Saúde AP2.2 sruth@uol.com.br

43. Suely Hatsuko FSP selami@terra.com.br

44. Vanessa Macedo Picanço ESP/CE vanessa@esp.ce.gov.br

45. Vera Lucia de Oliveira
Quintela

SMS/RJ – Coord. Saúde Bucal veraquintela@ig.com.br

46. Victor Jun Ara CEPEDOC – FSP – USP rjari@usp.br

47. Virginia Alonso Hortale ENSP/FIOCRUZ virginia@ensp.fiocruz.br


