
GT Pró-Rede de Promoção da Saúde e Desenvolvimento Sustentável: 12 anos de 

trajetória 

Em 2002, o GT de Promoção da Saúde da ABRASCO começa sua caminhada realizando 

reuniões em Curitiba, em março, no V Congresso Brasileiro de Epidemiologia da 

ABRASCO, e em São Paulo, em novembro, na III Conferência Latino Americana de 

Educação e Promoção da Saúde, promovida pelo Escritório Regional da América Latina da 

União Internacional de Promoção, no Memorial da América Latina. 

Nasceu com a missão de “articular, congregar, mobilizar e promover a incorporação dos 

princípios, pressupostos da Promoção da Saúde, na produção de conhecimento, nas 

práticas, nas políticas públicas e nos modos de fazer 

saúde no Brasil, além de disseminar e trocar experiências e conhecimentos nos níveis 

nacional e internacional”. 

Seus representantes foram convidados pontualmente, principalmente, nos anos de 2005 e 

2006, para discutir a operacionalização da agenda e os editais da Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS). O GT só se inseriu formalmente na composição do Comitê 

Gestor da PNPS a partir de 2010, quando passou a atuar em cooperação mútua em 

diferentes momentos, com destaque para comissão de seleção e aprovação de editais para 

garantia de recursos da área e na organização de cursos e seminários. Cabe esclarecer que o 

Comitê Gestor da PNPS é um colegiado formado por representantes do Ministério da 

Saúde e órgãos a ele vinculados (ANVISA; FIOCRUZ), representantes do CONASS e 

CONASEMS, OPAS e sociedade civil (ABRASCO). 

Uma das principais defesas / “advocacy” dos representantes do GT tem sido a proposição 

da democratização e ampliação da participação na construção e implementação da PNPS, 

buscando assim a sua tradução em uma política pública sustentável. Para tal, tem assumido 

a postura de que é preciso que as ideias sejam construídas e difundidas de forma mais 

abrangente possível e considerando os diferentes segmentos populacionais e contextos 

locorregionais. 

A linha do tempo do GT indicando marcos principais de sua primeira década foi elaborada 

para uma Oficina realizada durante o 10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, e que 

teve como consigna: “E agora José! A festa acabou ou só está começando?”. Esta foi uma 

Oficina de profunda reflexão do papel e do futuro do GT em que a consigna estabelecida 

foi respondida assim: “A festa não acabou, mas a música precisa ser trocada”! 

Aceitamos o desafio de nos revermos, e em 13 de maio de 2013, realizamos em São Paulo, 

na Faculdade de Saúde Pública da USP, uma Oficina de Trabalho para retomar o caminho 

para o futuro do GT de Promoção da Saúde e Desenvolvimento Local Integrado e 

Sustentável que teve como mote para a reflexão e o debate as seguintes perguntas 

disparadoras: 

1ª pergunta – Qual deve ser a estrutura de Coordenação e participação do GT? 

2ª pergunta – Que modo de alternância da Coordenação devemos adotar? 



3ª pergunta – Como devemos organizar a participação de membros do GT em eventos 

estratégicos de 2013? 

4ª pergunta – Qual deveria ser a organização matricial para operarmos o GT? 

5ª pergunta – Deveríamos, ou não, nos incorporar ao movimento para trazer ao Brasil, em 

2016, a 22ª Conferência Mundial de Promoção da Saúde da UIPES? 

Era 13 de maio de 2013, e o simbolismo da data relacionada com a "abolição da 

escravatura" nos inspirou a pensar em formas que nos libertassem dos grilhões da nossa 

organização tradicional do GT. 

Como resultado, desencadeamos uma perspectiva de ativar o GT como uma rede de 

Promoção da Saúde e Desenvolvimento Sustentável (retiramos o "local" e o “integrado” 

que estava na antiga denominação do GT) fazendo refletir na nossa lógica de 

funcionamento "nós" que representassem nossas agendas prioritárias. 

Em cada um destes “nós” um “ativador-ponte” com nossa Rede que se configura no modo 

de se fazer parte do GT. 

Em outras palavras, o GT é aberto a quem quer que deseje dele participar. Veja a lista de 

eixos: 

1. Agenda Internacional 

2. Mobilização Regional 

3. InterGTs 

4, Gestão e Produção de Conhecimento 

5. Reorientação da Atenção 

6. Formação e Educação Permanente 

7. Marco Conceitual 

Cada membro do GT se conecta ao eixo de sua preferência isto, entretanto, não significa 

exclusividade de sua ação no GT, apenas priorização de seu compromisso, podendo apoiar 

qualquer outro de sua preferência. 

Em cada uma destas agendas se incorporarão qualquer pessoa que queira ser membro, 

formando redes de solidariedades de ativação das agendas. O Colegiado de Coordenadores 

e as redes de solidariedades das agendas formam o Fórum Ampliado de participação no 

GT. 

Esta arquitetura estará em análise permanente, e, em 2015, coincidindo com a mudança da 

atual Diretoria da ABRASCO, faremos, também, a nossa alternância de Coordenador do 

Colegiado e ativadores-ponte e a validação, ou não, do modo de trabalhar em Rede que 

optamos agora por seguir. 

Queremos destacar uma ação recente desenvolvida pelo GT: múltiplos movimentos 

simultâneos postos em ação para realizar a Revisão da PNPS. Exercitamos um profícuo 

diálogo nas cinco regiões do país entre atores de governo, trabalhadores dos serviços de 

saúde, conselheiros de saúde, representantes dos movimentos sociais e universidades. 



A Revisão ocorreu a partir de abril de 2013 e foi organizado pelo MS, Comitê Gestor da 

PNPS, GT Pró Rede em Promoção da Saúde e Desenvolvimento Sustentável da 

ABRASCO e OPAS. Como próximo passo deverá ser submetida para análise junto a 

Comissão Intergestora Tripartite e ao Conselho Nacional de Saúde. 

Sete oficinas regionais e uma com conselheiros nacionais e estaduais problematizaram e 

comprometeram-se com valores, princípios, diretrizes e temas prioritários. Mais de 1500 

respondentes responderam ao FORMSUS; rodadas da técnica de Delphi captaram a 

percepção de gestores da saúde, de outros setores e de pesquisadores; uma reunião 

intersetorial congregou representantes de vários ministérios e apontou os desafios 

conjuntos que devemos enfrentar para promover a saúde da população brasileira. 

Está programado o lançamento da PNPS revisada na EXPOepi, em outubro de 2014, em 

Brasília, assim como um Número Temático da RC & SC com artigos que ilustram todo 

este processo de Revisão. 

 


