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1. Introdução 

Qual  o  significado  de  estar  doente  ou  saudável?  Historicamente,  esse
assunto tem sido a principal preocupação dos grupos sociais. A condição de estar
doente ou sadio, de acordo com o contexto social, vem sendo determinada pelo
modo de viver de cada indivíduo, principalmente em uma sociedade na qual o
resultado do trabalho é transformado obrigatoriamente em bens de subsistência. 

Nesse  espaço  social,  sentir-se  doente  significa  uma  ameaça  para  o
indivíduo e seu grupo familiar. A existência de um senso comum definindo saúde
apenas como ausência de doença reduz o organismo a uma máquina sempre
pronta a produzir na juventude, parando na velhice. A falência da engrenagem é
centrada na disfunção do organismo, ou seja, na doença. 

A influência desse modo de pensar se expressa na procura crescente da
população por unidades de saúde de alta complexidade, as quais dispõem de
recursos  tecnológicos  avançados  tais  como  ultrasonografia,  ressonância
magnética, tomografia, etc. 

Aos poucos, esse modo de pensar o processo saúde-doença vem sendo
substituído pela idéia de que estar doente ou saudável é reflexo do modo de viver
do  homem,  de  forma  individual  e  ou  coletiva.  As  condições  de  saúde  estão
relacionadas ao modo como o homem se estrutura para produzir meios de vida
com o trabalho e satisfazer suas necessidades pelo consumo de alguns bens,
como moradia,  alimentação, educação e serviços de saúde – o que podemos
chamar de padrão de vida.

Percebe-se que existem diferenças,  que as pessoas não têm o mesmo
padrão econômico, que as riquezas estão geralmente nas mãos de poucos e que
existe um déficit na oferta de emprego, levando-se em conta a disponibilidade de
mão-de-obra em todo o país. 

Dados demonstram que a sociedade brasileira está polarizada entre ricos e
pobres e que existe um processo de empobrecimento latente, exigindo dos mais
pobres  constantes  readaptações  para  sua  sobrevivência.  Um  exemplo  de
readaptação  é  a  migração  constante  à  procura  de  um  espaço  para  fixar-se
próximo  dos  grandes  centros  industriais  ou  em  áreas  rurais  cuja  produção
agrícola  tenha  garantia  de  mercado.  Todos  procuram  acesso  aos  meios  de
consumo. Tal fato gera um crescimento desordenado das comunidades. Surgem
as favelas e os acampamentos, verdadeiros aglomerados de pessoas em áreas
sem infra-estrutura básica como água, esgoto, energia elétrica, etc.

De certa  forma,  o  poder  de compra  é  um dos  determinantes  de  maior
influência na escolha do espaço em que o indivíduo ou grupo familiar pretende
residir. É nossa renda que determina se o ambiente será saudável ou insalubre,
se as ruas serão pavimentadas ou não, se o ar será puro ou poluído, se o clima e
as características territoriais serão adequadas à vida.

“Pensando-se no caso do povo brasileiro, em particular na região
em que vivemos, como ocorre a distribuição das riquezas? A oferta
de  vagas  no  mercado  de  trabalho  local  está  compatível  com o
número de pessoas que precisam ser empregadas? E como está a
qualidade  do  sistema  de  habitação,  transporte,  educação  e
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serviços de saúde? Você já ouviu esta história antes?” Guimarães,
1994

Mas o que encontramos, em todo o país, são bairros sem infraestrutura de
serviços  públicos,  saneamento,  habitação,  escolas,  transportes  e  serviços  de
saúde  em quantidade  e  qualidade  incapazes  de  atender  às  necessidades  da
população. Aqueles que residem nas chamadas áreas de risco, como favelas e
acampamentos, são desprovidos quase que totalmente desses serviços, o que
resulta em maior risco de contrair doenças infecciosas e parasitárias transmitidas
pela água, esgotos e alimentos contaminados.

Nas áreas mais industrializadas, onde há recursos tecnológicos, além do
problema  de  falta  de  infra-estrutura  básica  (saneamento),  há  a  questão  do
excessivo número de veículos nas ruas; da poluição sonora, visual e atmosférica;
da presença de animais como ratos, baratas e outros vetores; do aumento da
violência  e  da  criminalidade  e  da  falta  de  espaço  para  lazer,  em  ambiente
saudável,  fatores  que  aumentam  ainda  mais  o  risco  de  adoecimento  das
populações.

Outro fator imprescindível à subsistência é a alimentação adequada, uma
vez  que  diversos  estudos  afirmam que  a  subnutrição  pode  causar  debilidade
mental  e  deficiência  no  crescimento  do  indivíduo,  propiciando  maior
susceptibilidade  às  doenças  e  minimizando  suas  oportunidades  de  efetiva
participação nos diversos grupos sociais, na escola, no mercado de trabalho, etc. 

Isto pode ser facilmente percebido ao analisarmos a evolução de vida entre
uma pessoa desnutrida e outra que teve adequada alimentação. Geralmente, o
primeiro  apresentará  um  histórico  escolar  com  sucessivas  reprovações,
acabando,  muitas  vezes,  por  abandonar  os  estudos  sem sequer  completar  o
ensino fundamental.  O outro,  no mais das vezes,  consegue concluir  o  ensino
fundamental e médio e chegar à universidade.

Como vimos, a insalubridade das cidades e a falta de acesso aos meios de
consumo  são  os  principais  determinantes  que  levam  indivíduo,  família  e
comunidade a adoecer. É isto que faz a diferença entre pensar a saúde restrita ao
uso de práticas que cuidam do corpo adoecido e pensá-la como um conjunto de
ações  e  medidas  de  controle  destinado  a  melhorar  a  qualidade  de  vida  do
indivíduo e das populações. 

Então,  os  direitos  ao  saneamento,  emprego  e  salário  digno,  educação,
transporte, lazer, moradia e acesso à terra são bens universais, de todos, que
devem ser  consumidos  sem privilégios  de  uma ou  outra  camada social,  pois
determinam o estado de saúde ou de doença dos grupos sociais. 

2. Histórico da Promoção de Saúde

A promoção da saúde, como vem sendo entendida nos últimos 20-25 anos,
representa uma estratégia promissora para enfrentar os múltiplos problemas de
saúde que afetam as populações humanas e seus entornos neste final de século.
Partindo  de  uma  concepção  ampla  do  processo  saúde-doença  e  de  seus
determinantes,  propõe  a  articulação  de  saberes  técnicos  e  populares,  e  a
mobilização de recursos institucionais e comunitários, públicos e privados, para
seu enfrentamento e resolução.
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Decorridos pouco mais de dez anos da divulgação da Carta de Ottawa
(WHO, 1986), um dos documentos fundadores da promoção da saúde atual, este
termo  está  associado  a  um  conjunto  de  valores:  qualidade  de  vida,  saúde,
solidariedade, equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, participação e
parceria,  entre  outros.  Refere-se  também  a  uma  combinação  de  estratégias:
ações do Estado (políticas públicas saudáveis), da comunidade (reforço da ação
comunitária),  de  indivíduos  (desenvolvimento  de  habilidades  pessoais),  do
sistema  de  saúde  (reorientação  do  sistema  de  saúde)  e  de  parcerias
intersetoriais.  Isto  é,  trabalha  com a  idéia  de  responsabilização  múltipla,  seja
pelos problemas, seja pelas soluções propostas para os mesmos.

A promoção da saúde vem sendo interpretada, de um lado, como reação à
acentuada medicalização da vida social e, de outro, como uma resposta setorial
articuladora  de  diversos  recursos  técnicos  e  posições  ideológicas.  Embora  o
termo tenha sido  usado a  princípio  para  caracterizar  um nível  de  atenção da
medicina  preventiva  (Leavell  &  Clark,  1976),  seu  significado  foi  mudando,
passando a representar, mais recentemente, um enfoque político e técnico em
torno do processo saúde-doença-cuidado. O conceito moderno de promoção da
saúde (e a prática conseqüente) surgiu e se desenvolveu, de forma mais vigorosa
nos  últimos  vinte  anos,  nos  países  em  desenvolvimento,  particularmente  no
Canadá,  Estados  Unidos  e  países  da  Europa  Ocidental.  Quatro  importantes
Conferências Internacionais sobre Promoção da Saúde, realizadas nos últimos 12
anos – em Ottawa (WHO, 1986), Adelaide (WHO, 1988), Sundsvall (WHO, 1991)
e Jacarta (WHO, 1997)  –,  desenvolveram as bases conceituais  e políticas da
promoção  da  saúde.  Na  América  Latina,  em 1992,  realizou-se  a  Conferência
Internacional  de  Promoção  da  Saúde  (OPAS,  1992),  trazendo  formalmente  o
tema para o contexto sub-regional.

Sigerist (1946, apud Rosen, 1979) foi um dos primeiros autores a referir o
termo, quando definiu as quatro tarefas essenciais da medicina: a promoção da
saúde, a prevenção das doenças, a recuperação dos enfermos e a reabilitação, e
afirmou que a saúde se promove proporcionando condições de vida decentes,
boas  condições  de  trabalho,  educação,  cultura  física  e  formas  de  lazer  e
descanso, para o que pediu o esforço coordenado de políticos, setores sindicais e
empresariais, educadores e médicos. 

A  estes,  como  especialistas  em  saúde,  caberia  definir  normas  e  fixar
padrões. Leavell & Clark (1976) utilizam o conceito de promoção da saúde ao
desenvolverem o  modelo  da  história  natural  da  doença,  que  comportaria  três
níveis  de  prevenção.  Dentro  dessas  três  fases  de  prevenção  existiriam  pelo
menos cinco níveis distintos, nos quais poder-se-iam aplicar medidas preventivas,
dependendo do grau de conhecimento  da história  natural  de  cada doença.  A
prevenção primária, a ser desenvolvida no período de pré-patogênese, consta de
medidas  destinadas  a  desenvolver  uma  saúde  geral  melhor,  pela  proteção
específica  do  homem contra  agentes  patológicos  ou  pelo  estabelecimento  de
barreiras contra os agentes do meio ambiente. A educação em saúde é elemento
importante para esse objetivo. Afirmam os autores que os procedimentos para a
promoção da saúde incluem um bom padrão de nutrição, ajustado às várias fases
do  desenvolvimento  humano;  o  atendimento  das  necessidades  para  o
desenvolvimento ótimo da personalidade, incluindo o aconselhamento e educação
adequados dos pais, em atividades individuais ou de grupos; educação sexual e
aconselhamento  pré-nupcial;  moradia  adequada;  recreação  e  condições
agradáveis no lar  e  no trabalho.  A orientação sanitária nos exames de saúde
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periódicos  e  o  aconselhamento  para  a  saúde  em  qualquer  oportunidade  de
contato entre o médico e o paciente, com extensão ao resto da família, estão
entre os componentes da promoção.

Trata-se,  portanto,  de  um enfoque da promoção da  saúde centrado  no
indivíduo, com uma projeção para a família ou grupos, dentro de certos limites. De
outro  lado,  verificou-se  que  a  extensão  dos  conceitos  de  Leavell  &  Clark  é
inapropriada para o caso das doenças crônicas não-transmissíveis. De fato, com
a segunda revolução epidemiológica (Terris, 1992) – o movimento de prevenção
das doenças crônicas –, a promoção da saúde passou a associar-se a medidas
preventivas  sobre  o  ambiente  físico  e  sobre  os  estilos  de  vida,  e  não  mais
voltadas exclusivamente para indivíduos e famílias.

As diversas conceituações disponíveis para a promoção da saúde podem
ser reunidas em dois grandes grupos (Sutherland & Fulton, 1992). No primeiro
deles, a promoção da saúde consiste nas atividades dirigidas à transformação
dos  comportamentos  dos  indivíduos,  focando  nos  seus  estilos  de  vida  e
localizando-os no seio das famílias e, no máximo, no ambiente das culturas da
comunidade em que se encontram. Neste caso, os programas ou atividades de
promoção  da  saúde  tendem  a  concentrar-se  em  componentes  educativos,
primariamente relacionados com riscos comportamentais passíveis de mudanças,
que estariam, pelo menos em parte, sob o controle dos próprios indivíduos. Por
exemplo, o hábito de fumar, a dieta, as atividades físicas, a direção perigosa no
trânsito. Nessa abordagem, fugiriam do âmbito da promoção da saúde todos os
fatores que estivessem fora do controle dos indivíduos. 

O que, entretanto, vem caracterizar a promoção da saúde, modernamente,
é  a  constatação  do  papel  protagonista  dos  determinantes  gerais  sobre  as
condições de saúde, em torno da qual se reúnem os conceitos do segundo grupo.
Este sustenta-se no entendimento que a saúde é produto de um amplo espectro
de fatores relacionados com a qualidade de vida, incluindo um padrão adequado
de alimentação e nutrição,  e  de habitação e saneamento;  boas condições de
trabalho; oportunidades de educação ao longo de toda a vida; ambiente físico
limpo; apoio social para famílias e indivíduos; estilo de vida responsável; e um
espectro adequado de cuidados de saúde. Suas atividades estariam, então, mais
voltadas  ao  coletivo  de  indivíduos e  ao ambiente,  compreendido  num sentido
amplo,  de  ambiente  físico,  social,  político,  econômico  e  cultural,  através  de
políticas públicas e de condições favoráveis ao desenvolvimento da saúde (as
escolhas  saudáveis  serão  as  mais  fáceis)  e  do  reforço  (empowerment)  da
capacidade dos indivíduos e das comunidades.

Nesse sentido, como já afirmamos atrás, a promoção da saúde moderna
vai resgatar, ainda que com qualidade distinta, as proposições de sanitaristas do
século  XIX,  como  Villermé,  na  França;  Chadwick,  na  Inglaterra  e  Virchow  e
Neumann, na Alemanha, para quem as causas das epidemias eram tanto sociais
e econômicas como físicas, e os remédios para as mesmas eram prosperidade,
educação e liberdade (Terris, 1992).

A  Carta  de  Ottawa  define  promoção  da  saúde  como  o  processo  de
capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e
saúde,  incluindo  uma  maior  participação  no  controle  deste  processo  (WHO,
1986). Inscreve-se, desta forma, no grupo de conceitos mais amplos, reforçando a
responsabilidade e os direitos dos indivíduos e da comunidade pela sua própria
saúde. Para Gutierrez (1994, apud Gutierrez, M. et al., 1997), promoção da saúde
é  o  conjunto  de  atividades,  processos  e  recursos,  de  ordem  institucional,
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governamental ou da cidadania, orientados a propiciar a melhoria das condições
de  bem-estar  e  acesso  a  bens  e  serviços  sociais,  que  favoreçam  o
desenvolvimento  de  conhecimentos,  atitudes  e  comportamentos  favoráveis  ao
cuidado da saúde e o desenvolvimento de estratégias que permitam à população
maior controle sobre sua saúde e suas condições de vida, a níveis individual e
coletivo. Neste conceito, mais apropriado à realidade latino-americana, agrega-se
ao papel da comunidade a responsabilidade indelegável do Estado na promoção
da saúde de indivíduos e populações.

Na realidade, o conceito de promoção da saúde vem sendo elaborado por
diferentes  atores  técnicos  e  sociais,  em  diferentes  conjunturas  e  formações
sociais,  ao  longo  dos  últimos  25  anos.  Inúmeros  eventos  internacionais,
publicações de caráter conceitual e resultados de pesquisa têm contribuído para
aproximações  a  conceitos  e  práticas  mais  precisas  para  este  campo.  Nos
Quadros 1 e 2 encontra-se uma breve (e certamente incompleta) cronologia do
desenvolvimento  do  campo  da  promoção  da  saúde  no  mundo  e  no  Brasil,
conforme Buss (1998).

O  moderno  movimento  de  promoção  da  saúde  surgiu  formalmente  no
Canadá, em maio de 1974, com a divulgação do documento A New Perspective
on the Health of Canadians, também conhecido como Informe Lalonde (1974).
Lalonde  era  então  ministro  da  Saúde  daquele  país.  A  motivação  central  do
documento parece ter sido política, técnica e econômica, pois visava enfrentar os
custos crescentes da assistência médica, ao mesmo tempo em que apoiava-se no
questionamento da abordagem exclusivamente médica para as doenças crônicas,
pelos resultados pouco significativos que aquela apresentava. 

Os fundamentos do Informe Lalonde encontram-se no conceito de campo
da  saúde,  que  reúne  os  chamados  determinantes  da  saúde.  Esse  conceito
contempla a decomposição do campo da saúde em quatro amplos componentes:
biologia humana, ambiente, estilo de vida e organização da assistência à saúde,
dentro dos quais se distribuem inúmeros fatores que influenciam a saúde. 

O  documento  concluiu  que  quase  todos  os  esforços  da  sociedade
canadense destinados a melhorar a saúde, bem como a maior parte dos gastos
diretos  em matéria  de saúde,  concentravam-se na organização da assistência
médica. No entanto, as causas principais das enfermidades e mortes tinham suas
origens nos outros três componentes: biologia humana, meio ambiente e estilos
de vida.

Em  1978,  a  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS)  convocou,  em
colaboração com o Fundo das Nações Unidas para  a  Infância  (UNICEF),  a  I
Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, que se realizou
em Alma-Ata. A conferência trouxe um novo enfoque para o campo da saúde,
colocando a meta de “saúde para todos no ano 2000” e recomendando a adoção
de um conjunto de oito elementos essenciais: educação dirigida aos problemas de
saúde  prevalentes  e  métodos  para  sua  prevenção  e  controle;  promoção  do
suprimento  de  alimentos  e  nutrição  adequada;  abastecimento  de  água  e
saneamento  básico  apropriados;  atenção  materno-infantil,  incluindo  o
planejamento  familiar;  imunização  contra  as  principais  doenças  infecciosas;
prevenção e controle de doenças endêmicas; tratamento apropriado de doenças
comuns e acidentes; e distribuição de medicamentos básicos. 

Talvez  o  que  tenha  ficado  como a  marca  da  conferência  tenha  sido  a
proposta  da  atenção  primária  de  saúde.  Mas  outros  componentes  muito
importantes e menos divulgados devem ser ressaltados: a reafirmação da saúde
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como direito humano fundamental; que as desigualdades são inaceitáveis; que os
governos têm a responsabilidade pela saúde dos cidadãos; e que a população
tem o direito de participar das decisões no campo da saúde.

As conclusões e recomendações de Alma-Ata trouxeram um importante
reforço para os defensores da estratégia da promoção da saúde, que culminou
com a realização da I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em
Ottawa, Canadá, em 1986. 

Quadro 1:  Promoção da Saúde: uma breve cronologia

1974 • Informe  Lalonde:  Uma  Nova  Perspectiva  sobre  a  Saúde  dos
Canadenses/A New Perspective on the Health of Canadians

1976 • Prevenção e Saúde: Interesse para Todos, DHSS (Grã-Bretanha)
1977 • Saúde para Todos no Ano 2000 – 30a Assembléia Mundial de Saúde
1978 • Conferência  Internacional  sobre  Atenção  Primária  de  Saúde  –

Declaração de Alma-Ata
1979 • População Saudável/Healthy People: The Surgeon General’s Report

on Health Promotion and Disease Prevention, US-DHEW (EUA)
1980 • Relatório Black sobre as Desigualdades em Saúde/Black Report on

Inequities in Health, DHSS (Grã-Bretanha)
1984 • Toronto Saudável 2000 – Campanha lançada no Canadá
1985 • Escritório Europeu da Organização Mundial da Saúde: 38 Metas para

a Saúde na Região Européia
1986 • Alcançando  Saúde  para  Todos:  Um  Marco  de  Referência  para  a

Promoção da Saúde/Achieving Health for All: A Framework for Health
Promotion – Informe do Ministério da Saúde do Canadá, Min. Jack Epp
• Carta  de  Ottawa  sobre  Promoção  da  Saúde  –  I  Conferência
Internacional sobre Promoção da Saúde (Canadá)

1987 • Lançamento pela OMS do Projeto Cidades Saudáveis
1988 • Declaração  de  Adelaide  sobre  Políticas  Públicas  Saudáveis  –  II

Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde (Austrália)
• De Alma-Ata ao ano 2000: Reflexões no Meio do Caminho – Reunião
Internacional promovida pela OMS em Riga (URSS)

1989 • Uma Chamada para a Ação/A Call for Action – Documento da OMS
sobre promoção da saúde em países em desenvolvimento

1990 • Cúpula Mundial das Nações Unidas sobre a Criança (Nova York)
1991 • Declaração de Sundsvall sobre Ambientes Favoráveis à Saúde – III

Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde (Suécia)
1992 • Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento (Rio 92)
• Declaração de Santa Fé de Bogotá – Conferência Internacional sobre
Promoção da Saúde na Região das Américas (Colômbia)

1993 • Carta  do  Caribe  para  a  Promoção  da  Saúde  –  I  Conferência  de
Promoção da Saúde do Caribe (Trinidad e Tobago)
• Conferência das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos (Viena)

1994 • Conferência das Nações Unidas sobre População e Desenvolvimento
(Cairo)
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1995 • Conferência das Nações Unidas sobre a Mulher (Pequim)
• Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  o  Desenvolvimento  Social
(Copenhague)

1996 • Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  Assentamentos  Humanos
(Habitat II) (Istambul) 
• Cúpula Mundial das Nações Unidas sobre Alimentação (Roma)

1997 • Declaração de Jacarta sobre Promoção da Saúde no Século XXI em
diante  –  IV  Conferência  Internacional  sobre  Promoção  da  Saúde
(Indonésia)

Fonte: Buss PM (1998)

Quadro 2:  Promoção da Saúde no Brasil: breve cronologia

Década de 1970

•  Críticas  ao  modelo  assistencial  vigente,  centrado  na  assistência
médico-hospitalar.
Medicina social. Ciências sociais em saúde
• Tese O Dilema Preventivista, de Sérgio Arouca
• Surgimento dos primeiros projetos de atenção primária/medicina comunitária
(Montes Claros/MG, Papucaia/RJ e Niterói/RJ)
• Surgimento do “movimento sanitário”
• Conferência Internacional sobre Atenção Primária e Declaração de Alma-Ata

Década de 1980

• Movimento de redemocratização do país
• Protagonismo político do “movimento sanitário”
•  Preparação da VIII Conferência Nacional de Saúde, com ampla participação
social (1985)
•  VIII  Conferência  Nacional  de  Saúde,  com  afirmação  de  princípios  da
promoção da saúde (sem este rótulo): determinação social e intersetorialidade.
No Canadá, aparece a Carta de Ottawa (1986)
•  Processo  constituinte,  com  grande  participação  do  “movimento  sanitário”
(1986-1988)
• Constituição Federal, com características de promoção da saúde (1988)

Década de 1990

•  Lei  Orgânica  da  Saúde,  reafirmando  os  princípios  promocionais  da
Constituição (1990)
• Organização dos Conselhos de Saúde em todo os níveis: participação social,
composição paritária, representação intersetorial (1991)
•  RIO  92,  Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento (1992)
• Plano Nacional de Saúde e Ambiente: elaborado, não sai do papel (1995) 
• PACS e PSF (a partir de 1995); NOB 96 (Piso Assistencial Básico); Pesquisa
Nacional de Opinião sobre Saúde; Debates sobre Municípios Saudáveis
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• Surgimento da revista Promoção da Saúde (Ministério da Saúde) e anúncio do
I Fórum Nacional sobre Promoção da Saúde (1999)

Conferências Internacionais sobre Promoção da Saúde

Contando com participantes  de cerca de 38 países,  principalmente do
mundo industrializado, a I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde
teve  como principal  produto  a  Carta  de  Ottawa (WHO,  1986),  que  tornou-se,
desde então, um termo de referência básico e fundamental no desenvolvimento
das idéias de promoção da saúde em todo o mundo.

A  Carta  de  Ottawa  define  promoção  da  saúde  como  o  processo  de
capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e
saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo. 

Subjacente a este conceito, o documento assume que a saúde é o maior
recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal, assim como uma
importante  dimensão da qualidade de vida.  A  saúde é entendida,  assim,  não
como  um  objetivo  em  si,  senão  como  um  recurso  fundamental  para  a  vida
cotidiana. 

O documento aponta para os determinantes múltiplos da saúde e para a
‘intersetorialidade’, ao afirmar que dado que o conceito de saúde como bem-estar
transcende a idéia de formas sadias de vida, a promoção da saúde transcende o
setor saúde. E completa, afirmando que as condições e requisitos para a saúde
são:  paz,  educação,  habitação,  alimentação,  renda,  ecossistema  estável,
recursos sustentáveis, justiça social e eqüidade. Defesa da saúde, capacitação e
mediação são, segundo a Carta de Ottawa, as três estratégias fundamentais  da
promoção da saúde. 

A  defesa  da  saúde  consiste  em  lutar  para  que  os  fatores  políticos,
econômicos,  sociais,  culturais,  ambientais,  comportamentais  e  biológicos,  bem
como os mencionados pré-requisitos, sejam cada vez mais favoráveis à saúde. 

A promoção da saúde visa assegurar  a  igualdade de oportunidades e
proporcionar os meios (capacitação)  que permitam a todas as pessoas realizar
completamente seu potencial de saúde. Os indivíduos e as comunidades devem
ter oportunidade de conhecer e controlar os fatores determinantes da sua saúde.

Ambientes  favoráveis,  acesso  à  informação,  habilidades  para  viver
melhor,  bem como  oportunidades  para  fazer  escolhas  mais  saudáveis,  estão
entre  os  principais  elementos  capacitantes.  Os  profissionais  e  grupos  sociais,
assim como o pessoal  de saúde,  têm a responsabilidade de contribuir  para a
mediação entre  os  diferentes  interesses,  em  relação  à  saúde,  existentes  na
sociedade. 

A Carta de Ottawa propõe cinco campos centrais de ação:

•  Elaboração e  implementação de  políticas  públicas saudáveis  implica  a
construção da prioridade para a saúde entre políticos e dirigentes de todos os
setores e em todos os níveis, com responsabilização pelas conseqüências das
políticas  sobre  a  saúde  da  população.  Implementadas  através  de  diversos
mecanismos complementares, que incluem legislação, medidas fiscais, taxações
e mudanças organizacionais, entre outras, e por ações intersetoriais coordenadas
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que apontem para a eqüidade em saúde, distribuição mais eqüitativa da renda e
políticas sociais.

•  Criação de  ambientes favoráveis à saúde   implica o reconhecimento da
complexidade das nossas sociedades e das relações de interdependência entre
diversos setores. A proteção do meio ambiente e a conservação dos recursos
naturais, o acompanhamento sistemático do impacto que as mudanças no meio
ambiente produzem sobre a saúde,  bem como a conquista de ambientes que
facilitem e favoreçam a saúde, como o trabalho, o lazer, o lar, a escola e a própria
cidade, passam a compor centralmente a agenda da saúde.

• Reforço da ação comunitária  O incremento do poder técnico e político das
comunidades (empowerment) na fixação de prioridades, na tomada de decisões e
na definição e implementação de estratégias para alcançar um melhor nível de
saúde, é essencial nas iniciativas de promoção da saúde. Isto acarreta o acesso
contínuo à informação e às oportunidades de aprendizagem sobre as questões de
saúde por parte da população.

•  Desenvolvimento  de  habilidades  pessoais   O  desenvolvimento  de
habilidades e atitudes pessoais  favoráveis à saúde em todas as etapas da vida
encontra-se  entre  os  campos  de  ação  da  promoção  da  saúde.  Para  tanto,  é
imprescindível a divulgação de informações sobre a educação para a saúde, o
que deve ocorrer  no  lar,  na  escola,  no  trabalho e  em muitos  outros  espaços
coletivos. Diversas organizações devem se responsabilizar por tais ações. Esse
Regata  a  dimensão  da  educação  em  saúde,  o  processo  de  capacitação
(aquisição de conhecimentos) e de poder político por parte dos indivíduos e da
comunidade.

•  Reorientação do sistema de saúde   Foi preconizada a reorientação dos
serviços de saúde  na direção da concepção da promoção da saúde, além do
provimento de serviços assistenciais. Fica claramente proposta a superação do
modelo  biomédico,  centrado  na  doença  como  fenômeno  individual  e  na
assistência  médica  curativa  desenvolvida  nos  estabelecimentos
médico-assistenciais  como  foco  essencial  da  intervenção.  O  resultado  são
transformações  profundas  na  organização  e  financiamento  dos  sistemas  e
serviços de saúde, assim como nas práticas e na formação dos profissionais.

A Conferência de Adelaide, realizada em 1988, elegeu como seu tema
central  as  políticas  públicas  saudáveis  que  se  caracterizam  pelo  interesse  e
preocupação explícitos de todas as áreas das políticas públicas em relação à
saúde e à eqüidade e pelos compromissos com o impacto de tais políticas sobre
a  saúde  da  população  (WHO,  1988).  Nesse  conceito  pode-se  identificar
nitidamente  a  questão  da  intersetorialidade,  que  tem marcado  desde  então  o
discurso da promoção da saúde, bem como a idéia de responsabilização do setor
público,  não  só  pelas  políticas  sociais  que  formula  e  implementa  (ou  pelas
conseqüências  quando  deixa  de  fazê-lo),  como  também  pelas  políticas
econômicas e seu impacto sobre a situação de saúde e do sistema de saúde. 
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Em  Adelaide  também  se  afirma  a  visão  global  e  a  responsabilidade
internacionalista da promoção da saúde, quando se estabelece que, devido ao
grande  fosso  existente  entre  os  países  quanto  ao  nível  de  saúde,  os  países
desenvolvidos  teriam  a  obrigação  de  assegurar  que  suas  próprias  políticas
públicas  resultassem  em  impactos  positivos  na  saúde  das  nações  em
desenvolvimento.

A  III Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada
em Sundsvall,  na  Suécia,  em 1991,  foi  a  primeira  conferência  global  a  focar
diretamente  a  interdependência  entre  saúde  e  ambiente  em  todos  os  seus
aspectos (WHO, 1991). Ocorreu na efervescência prévia à primeira das grandes
conferências das Nações Unidas previstas para “preparar o mundo para o século
XXI”: a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
a Rio-92. 

Ampliava-se,  então,  a  consciência  internacional  de  indivíduos,
movimentos sociais e governos sobre os riscos de um colapso do planeta diante
das inúmeras e profundas agressões ao meio ambiente. O evento trouxe, com
notável potência, o tema do ambiente para a arena da saúde, não restrito apenas
à  dimensão  física  ou  natural,  mas  também enfatizando  as  dimensões  social,
econômica, política e cultural. Assim, refere-se aos espaços em que as pessoas
vivem: a comunidade, suas casas, seu trabalho e os espaços de lazer e engloba
também as  estruturas que determinam o acesso aos recursos para viver e as
oportunidades  para  ter  maior  poder  de  decisão,  vale  dizer,  as  estruturas
econômicas e políticas. 

A conferência sublinha quatro aspectos  para um ambiente  favorável  e
promotor da saúde: 

1)  A  dimensão  social,  que  inclui  a  maneira  pela  qual  normas,  costumes  e
processos  sociais  afetam  a  saúde,  alertando  para  as  mudanças  que  estão
ocorrendo nas relações sociais tradicionais e que podem ameaçar a saúde, como
o crescente isolamento social  e  a perda de valores tradicionais e da herança
cultural em muitas sociedades.

2)  A  dimensão  política,  que  requer  dos  governos  a  garantia  da  participação
democrática nos processos de decisão e a descentralização dos recursos e das
responsabilidades. 

3)  A  dimensão  econômica,  que  requer  o  reescalonamento  dos  recursos  para
setores sociais, incluindo a saúde e o desenvolvimento sustentável.

4) A utilização da capacidade e conhecimento das mulheres em todos os setores,
inclusive o político e o econômico. 

O documento insiste na viabilidade da criação de ambientes favoráveis, fazendo
menção  às  inúmeras  experiências  oriundas  de  todo  o  mundo,  desenvolvidas
particularmente no nível local, que cobrem as áreas reunidas como cenários para
a  ação  na  denominada  pirâmide  dos  ambientes  favoráveis  de  Sundsvall:
educação, alimentação e nutrição, moradia e vizinhanças, apoio e atenção social,
trabalho e transporte. As experiências referentes a esses campos, relatadas em
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Sundsvall,  foram  reunidas  e  revisadas  em  um  informe  publicado  pela  OMS
(Hanglund et al., 1996).

A Conferência de Jacarta (WHO, 1997) foi a primeira a se realizar num
país em desenvolvimento. Pode-se dizer que, desde o seu subtítulo (novos atores
para uma nova era), pretendeu ser uma atualização da discussão sobre uma dos
campos  de  ação  definidos  em  Ottawa:  o  reforço  da  ação  comunitária.  A
conferência reconheceu que os métodos em promoção da saúde baseados no
emprego de combinações das cinco estratégias de Ottawa são mais eficazes que
os  centrados  em  um  único  campo,  e  que  diversos  cenários  (cidades,
comunidades locais,  escolas, lugares de trabalho etc.) oferecem oportunidades
práticas para a execução de estratégias integrais.  Em Jacarta foram definidas
cinco prioridades para o campo da promoção da saúde nos próximos anos:
1) Promover a responsabilidade social com a saúde, através de políticas públicas
saudáveis e comprometimento do setor privado.
2) Aumentar os investimentos no desenvolvimento da saúde, através do enfoque
multissetorial, com investimentos em saúde, e também em educação, habitação e
outros setores sociais.
3) Consolidar e expandir parcerias para a saúde entre os diferentes setores e em 
todos os níveis de governo e da sociedade.
4) Aumentar a capacidade da comunidade e fortalecer os indivíduos para influir
nos fatores determinantes da saúde, o que exige educação prática, capacitação
para a liderança e acesso a recursos.
5)  Definir  cenários preferenciais  para atuação (escolas,  ambientes de trabalho
etc.).

A Declaração de Bogotá – o documento de lançamento da promoção da
saúde na América Latina – reconhece a relação de mútua determinação entre
saúde  e  desenvolvimento,  afirmando  que  a  promoção  da  saúde  na  América
Latina deve buscar a criação de condições que garantam o bem-estar geral como
propósito  fundamental  do  desenvolvimento.  Assume  que,  assolada  pelas
desigualdades que se agravam pela prolongada crise econômica e as políticas de
ajuste macroeconômico, a América Latina enfrenta a deterioração das condições
de vida da maioria da população, junto com um aumento dos riscos para a saúde
e uma redução dos recursos para enfrentá-los. Por conseguinte,  o desafio da
promoção  da  saúde  na  América  Latina  consiste  em  transformar  as  relações
excludentes,  conciliando os  interesses econômicos e os  propósitos sociais  de
bem-estar  para  todos,  assim como trabalhar  pela  solidariedade e  a  eqüidade
social,  condições  indispensáveis  para  a  saúde  e  o  desenvolvimento  (OPAS,
1992).

O documento estabelece cinco princípios ou premissas:

1) A superação das complexas e profundas desigualdades de tipos econômico,
ambiental,  social,  político  e  cultural,  como  relativas  à  cobertura,  acesso  e
qualidade nos serviços de saúde.
2) A necessidade de novas alternativas na ação de saúde pública, orientadas a
combater  simultaneamente as enfermidades causadas pelo atraso e a pobreza e
aquelas que se supõe derivadas da urbanização e industrialização.
3) A reafirmação da democracia nas relações políticas e sociais.

Técnico em Nutrição e dietética – Promoção, Prevenção e Vigilância em Saúde
14



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]         Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

4)  A  conquista  da  eqüidade  ao  afirmar  que  o  papel  da  promoção  da  saúde
consiste não só em identificar os fatores que favorecem a iniqüidade e propor
ações  para  aliviar  seus  efeitos,  como  também  atuar  como  agente  de
transformações radicais nas atitudes e condutas da população e seus dirigentes.
5) O desenvolvimento integral e recíproco dos seres humanos e das sociedades.

A  Declaração  de  Santa  Fé  de  Bogotá  aponta  três  estratégias  para  a
promoção da saúde na América Latina:
1)  Impulsionar  a  cultura  da  saúde,  modificando  valores,  crenças,  atitudes  e
relações.
2)  Transformar o setor  saúde,  pondo em relevo a estratégia de promoção da
saúde. 
3) Convocar, animar e mobilizar um grande compromisso social para assumir a
vontade política de fazer da saúde uma prioridade.

O  documento  define  ainda  onze  compromissos  indispensáveis  para  a
implementação da promoção da saúde na América Latina:

1)  Impulsionar  o  conceito  de  saúde  condicionada  por  fatores  políticos,
econômicos,  sociais,  culturais,  ambientais,  comportamentais  e  biológicos,  e  a
promoção da saúde como estratégia para modificar esses fatores condicionantes.
2) Convocar as forças sociais para aplicar a estratégia de promoção da saúde.
3) Incentivar políticas públicas que garantam a eqüidade e favoreçam a criação de
ambientes e opções saudáveis.
4)  Estabelecer  mecanismos  de  concertamento  e  negociação  entre  os  setores
sociais e institucionais.
5)  Reduzir  gastos improdutivos, como os gastos militares,  o desvio de fundos
públicos  para  a  geração  de  lucros  privados,  a  profusão  de  burocracias
excessivamente centralizadas e outras fontes de ineficiências e desperdícios.
6) Fortalecer a capacidade da população para participar nas decisões que afetam
sua vida e para optar por estilos de vida saudáveis.
7) Eliminar os efeitos diferenciais das desigualdades sobre a mulher.
8) Estimular o diálogo de saberes diversos.
9) Fortalecer a capacidade de convocação do setor saúde para mobilizar recursos
na direção da produção social de saúde, estabelecendo as responsabilidades dos
diferentes atores sociais em seus efeitos sobre a saúde.
10)  Reconhecer  como  trabalhadores  e  agentes  de  saúde  as  pessoas
comprometidas com os processos de promoção da saúde.
11)  Estimular  a  investigação  em  promoção  da  saúde,  para  gerar  ciência  e
tecnologia apropriada e disseminar o conhecimento resultante.

3. Conceito de promoção de saúde 

Artigo para leitura e debate:

O CONCEITO DE SAÚDE E A DIFERENÇA ENTRE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO 

Dina Czeresnia
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Esse texto é uma versão revisada e atualizada do artigo "The concept of health and the diference
between promotion and prevention", publicado nos Cadernos de Saúde Pública (Czeresnia, 1999).

In: Czeresnia D, Freitas CM (org.). Promoção da Saúde: conceitos, reflexões, tendências. Rio de
Janeiro: Ed. Fiocruz, 2003. p.39-53.

O discurso da saúde pública  e as perspectivas de redirecionar  as práticas de
saúde,  a  partir  das  duas  últimas  décadas,  vêm articulando-se  em torno  da  idéia  de
promoção da saúde. Promoção é um conceito tradicional, definido por Leavell & Clarck
(1976) como um dos elementos do nível primário de atenção em medicina preventiva.
Este  conceito  foi  retomado  e  ganhou  mais  ênfase  recentemente,  especialmente  no
Canadá,  EUA e países da Europa ocidental.  A revalorização da promoção da saúde
resgata, com um novo discurso, o pensamento médico social do século XIX expresso na
obra de autores como Virchow,  Villermée,  Chadwick  e outros,  afirmando as relações
entre saúde e condições de vida. Uma das motivações centrais dessa retomada foi a
necessidade de controlar os custos desmedidamente crescentes da assistência médica,
que não correspondem a resultados igualmente significativos.

Tornou-se uma proposta governamental,  nestes países,  ampliar,  para além de
uma  abordagem  exclusivamente  médica,  o  enfrentamento  dos  problemas  de  saúde
principalmente  das  doenças  crônicas  em  populações  que  tendem  a  se  tornar
proporcionalmente cada vez mais idosas (Buss, 2000).

A  configuração  do  discurso  da  'nova  saúde  pública'  ocorreu  no  contexto  de
sociedades capitalistas neoliberais. Um dos eixos básicos do discurso da promoção da
saúde é fortalecer a idéia de autonomia dos sujeitos e dos grupos sociais. Uma questão
que se apresenta é qual concepção de autonomia é efetivamente proposta e construída.
A análise de alguns, autores evidencia como a configuração dos conhecimentos e das
práticas, nestas sociedades, estariam construindo representações científicas e culturais,
conformando os sujeitos para exercerem uma autonomia regulada, estimulando a livre
escolha segundo uma lógica de mercado. A perspectiva conservadora da promoção da
saúde reforça a tendência de diminuição das responsabilidades do Estado, delegando,
progressivamente, aos sujeitos, a tarefa de tomarem conta de si mesmos (Lupton, 1995;
Petersen, 1997).

Ao  mesmo  tempo,  afirmam-se  perspectivas  progressistas  que  enfatizam  uma
outra  dimensão  do  discurso  da  promoção  da  saúde,  ressaltando  a  elaboração  de
políticas  públicas  intersetoriais,  voltadas  à  melhoria  da  qualidade  de  vida  das
populações. Promover a saúde alcança, dessa maneira, uma abrangência muito maior
do  que  a  que  circunscreve  o  campo  específico  da  saúde,  incluindo  o  ambiente  em
sentido amplo, atravessando a perspectiva local e global, além de incorporar elementos
físicos, psicológicos e sociais.

Independente  das  diferentes  perspectivas  filosóficas,  teóricas  e  políticas
envolvidas,  surgem  dificuldades  na  operacionalização  dos  projetos  em  promoção  da
saúde.  Essas  dificuldades  aparecem  como  inconsistências,  contradições  e  pontos
obscuros e,  na maioria das vezes,  não se distinguem claramente das estratégias de
promoção das práticas preventivas tradicionais.

Este texto tem o objetivo de contribuir  para o debate, tematizando a diferença
entre  os  conceitos  de  prevenção  e  promoção;  defende  o  ponto  de  vista  de  que  as
dificuldades em se distinguir essa diferença estão relacionadas a uma questão nuclear à
própria emergência da medicina moderna e da saúde pública.  O desenvolvimento da
racionalidade  científica,  em geral,  e  da  medicina,  em particular,  exerceu  significativo
poder no sentido de construir representações da realidade, desconsiderando um aspecto
fundamental: o limite dos conceitos na relação com o real, em particular para a questão
da saúde, o limite dos conceitos de saúde e de doença referentes à experiência concreta
da saúde e do adoecer. 

A construção da consciência  desse limite  estaria  na base de mudanças mais
radicais nas práticas de saúde. Pensar saúde em uma perspectiva mais complexa não
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diz  respeito  somente  à  superação  de  obstáculos  no  interior  da  produção  de
conhecimentos científicos. Não se trata de propor conceitos e modelos científicos mais
inclusivos e complexos, mas de construir discursos e práticas que estabeleçam uma nova
relação com qualquer conhecimento científico. 

Saúde, Ciência e Complexidade

 A  saúde  pública/saúde  coletiva  é  definida  genericamente  como  campo  de
conhecimento e de práticas organizadas institucionalmente e orientadas à promoção da
saúde  das  populações  (Sabroza,  1994).  O  conhecimento  e  a  institucionalização  das
práticas  em  saúde  pública  configuraram-se  articulados  à  medicina.  Apesar  de
efetivamente superarem a mera aplicação de conhecimentos científicos, as práticas em
saúde representaram-se como técnica fundamentalmente científica. Essa representação
não pode ser entendida como simples engano, mas aspecto essencial da conformação
dessas práticas, as quais encontram suas raízes na efetiva utilização do conhecimento
científico.  A  medicina  estruturou-se  com  base  em  ciências  positivas  e  considerou
científica a apreensão de seu objeto (Mendes Gonçalves, 1994). O discurso científico, a
especialidade e a organização institucional das práticas em saúde circunscreveram-se a
partir de conceitos objetivos não de saúde, mas de doença.

O conceito de doença constituiu-se a partir de uma redução do corpo humano,
pensado  a  partir  de  constantes  morfológicas  e  funcionais,  as  quais  se  definem  por
intermédio de ciências como a anatomia e a fisiologia.  A 'doença'  é concebida como
dotada de realidade própria,  externa e anterior  às alterações concretas do corpo dos
doentes. O corpo é, assim, desconectado de todo o conjunto de relações que constituem
os significados da vida (Mendes Gonçalves,  1994), desconsiderando-se que a prática
médica  entra  em  contato  com  homens  e  não  apenas  com  seus  órgãos  e  funções
Canguilhem (1978).

Uma primeira questão é a de a saúde pública se definir como responsável pela
promoção da saúde enquanto suas práticas se organizam em torno de conceitos de
doença. Outra questão é que suas práticas tendem a não levar em conta a distância
entre  conceito  de  doença  -  construção  mental  -  e  o  adoecer  -  experiência  da  vida
-,produzindo-se a 'substituição' de um pelo outro. O conceito de doença não somente é
empregado como se pudesse falar em nome do adoecer concreto, mas, principalmente,
efetivar  práticas  concretas  que  se  representam  como  capazes  de  responder  à  sua
totalidade.

A importância de adquirir a consciência de que o conceito não pode ser tomado
como capaz de substituir algo que é mais complexo é enfocada por Edgar Morin em O
Problema Epistemológico da Complexidade. Nesse texto, o autor vincula a questão da
complexidade  ao  problema  da  "dificuldade  de  pensar,  porque  o  pensamento  é  um
combate com e contra a lógica, com e contra o conceito", destacando a "dificuldade da
palavra que quer agarrar o inconcebível e o silêncio" (Morin, s.d.: 14). Ou seja, a palavra,
mesmo que seja uma elaborada forma de expressão e comunicação, não é suficiente
para apreender a realidade em sua totalidade. 

O  pensamento  humano  desenvolve-se  em  duas  direções:  por  um  lado,  a
profundidade, a redução e o estreitamento; por outro, a amplitude, a abrangência e a
abertura de fronteiras. O pensamento científico moderno tendeu à redução, colocando
para si o desafio de alcançar o máximo da precisão e objetividade por meio da tradução
dos acontecimentos em esquemas abstratos, calculáveis e demonstráveis.

.A  linguagem  matemática  seria  capaz  de  expressar  as  leis  universais  dos
fenômenos. Os elementos dos acontecimentos que as palavras - ou, mais precisamente,
os conceitos científicos - não conseguiam alcançar, tenderam a ser vistos como erro ou
anomalia.  O  significado  da  palavra  objetiva  apresentou-se  em substituição  à  própria
coisa, cujo aspecto sensível não era tido como existente. 

Mas  a  referência  à  integridade  dos  acontecimentos  –  que  torna  evidente  o
aspecto  mutilante  do  conhecimento  –  é  questão  que  se  coloca  desde  o  nascimento
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dessa forma de apreender a realidade.  Sem dúvida que tal  problema tomou-se mais
explícito  no  mundo  contemporâneo  em  decorrência  dos  impasses  gerados  pela
progressiva fragmentação do conhecimento. A necessidade de integrar as partes surgiu
no  interior  da  própria  lógica  analítica  -  como  integrar  as'  informações  e  saberes
construídos no sentido de uma profundidade crescente?

Apresentou-se, para o pensamento científico, o desafio da busca da amplitude,
valorizando a compreensão da interação entre as partes na direção da unidade e da
totalidade. A questão da complexidade surgiu na discussão científica como possibilidade
de explicar  a realidade ou os sistemas vivos mediante  modelos  que buscam não só
descrever  os  elementos  dos  objetos,  mas,  principalmente,  as  relações  que  se
estabelecem entre eles. Evidenciaram-se diferentes níveis de organização da realidade e
qualidades emergentes próprias a cada nível. Porém, esta tentativa encontra limite na
'indizibilidade'  do  real,  que  sinaliza  a  construção  de  qualquer  modelo  como
inevitavelmente redutora. 

A saúde e o adoecer são formas pelas quais a vida se manifesta. Correspondem
a experiências singulares e subjetivas, impossíveis de serem reconhecidas e significadas
integralmente pela palavra. Contudo, é por intermédio da palavra que o doente expressa
seu  mal-estar,  da  mesma  forma  que  o  médico  dá  significação  às  queixas  de  seu
paciente. É na relação entre a ocorrência do fenômeno concreto do adoecer, a palavra
do paciente e a do profissional de saúde, que ocorre a tensão remetida à questão que se
destaca  aqui.  Esta  situa-se  entre  a  subjetividade  da  experiência  da  doença  e  a
objetividade dos conceitos que lhe dão sentido e propõe intervenções para lidar com
semelhante vivência.

Carregado de emoção, o relato das queixas e sintomas dos doentes é traduzido
para  uma  linguagem  neutra  e  objetiva.  Em  troca,  as  lacunas  que  o  texto  médico
apresenta para dar conta da dimensão mais ampla do sofrimento humano acabaram por
aproximar medicina e literatura. Inúmeros médicos lançaram mão da literatura como meio
de expressar o sofrimento humano para além dos limites da objetividade do discurso
científico. Escritores como Thomas Mann e Tolstói conseguiram exprimir, como poucos, a
condição do homem em sua relação com a doença e a morte. Este é o tema que Moacyr
Scliar  –  também  médico  e  escritor  –  desenvolve  no  livro  A  Paixão  Transformada,
mostrando como a ficção é reveladora "porque fala sobre a face oculta da medicina e da
doença" (Scliar, 1996: 10).

O discurso médico científico não contempla a significação mais ampla da saúde e
do adoecer. A saúde não é objeto que se possa delimitar; não se traduz em conceito
científico,  da  mesma  forma  que  o  sofrimento  que  caracteriza  o  adoecer.  O  próprio
Descartes,  considerado  o  primeiro  formulador  da  concepção  mecanicista  do  corpo,
reconheceu que há partes do corpo humano vivo que são exclusivamente acessíveis a
seu  titular  (Caponi,  1997:  288).  Esse  aspecto  foi  analisado  com  profundidade  por
Canguilhem (1978) na obra O Normal e o Patológico. Em trabalho mais recente, este
autor afirma o conceito de saúde tanto como noção vulgar - que diz respeito à vida de
cada um - quanto como questão filosófica, diferenciando-o de um conceito de natureza
científica (Canguilhem, 1990).

Nietzsche,  que adota o vital  como ponto de vista básico,  relaciona medicina e
filosofia, mostrando a dimensão de amplitude que o termo saúde evoca: Ainda estou à
espera de um médico filosófico,  no sentido excepcional  da palavra - um médico que
tenha o problema da saúde geral do povo, tempo, raça, humanidade, para cuidar -, terá
uma vez o ânimo de levar minha suspeita ao ápice e aventurar a proposição: em todo o
filosofar até agora nunca se tratou de ´verdade',  mas de algo outro,  digamos saúde,
futuro, crescimento, potência, vida. (Nietzsche, 1983: 190).

Conforme ressaltou Morin (s.d.), o que a aproximação entre medicina, literatura e
filosofia afirma senão a evidência de que a objetividade não poderia excluir  o espírito
humano, o sujeito individual, a cultura, a sociedade? A medicina foi também considerada
arte; porém, em seu desenvolvimento histórico, tendeu hegemonicamente a identificar-se
com a crença da onipotência de uma técnica baseada na ciência. Não houve o devido
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reconhecimento  do  hiato  entre  a  vivência  singular  da  saúde  e  da  doença  e  as
possibilidades de seu conhecimento.  Isto produziu um problema importante na forma
com  que  se  configurou  historicamente  a  utilização  dos  conceitos  científicos  na
instrumentalização das práticas de saúde. Atribuiu-se predominância quase exclusiva à
verdade científica nas representações construídas acerca da realidade e, principalmente,
das práticas de saúde.

Ao contrário  da literatura,  o  pensamento científico  desconfia  dos sentidos.  No
processo  de  elaboração  do  conceito  científico,  o  contato  imediato  com  o  real
apresenta-se  como  dado  confuso  e  provisório  que  exige  esforço  racional  de
discriminação  e  classificação  (Bachelard,  1983:  15).  A  explicação  científica,  ao
deslocar-se dos sentidos, constrói proposições que se orientam por planos de referência,
com delimitações que contornam e enfrentam o indefinido e o inexplicável (Deleuze &
Guattari, 1993). A circunscrição de um plano de referência é necessidade que se impõe à
construção  científica.  É  no  interior  do  limite  que  se  torna  possível  a  explicação,
criando-se recursos operativos para lidar com a realidade. Assumir o domínio limitado do
pensamento  científico  constitui,  portanto,  uma  qualificação  de  sua  pertinência.  No
entanto, também conforma uma definição de restrição, pois o limite é ilusório e qualquer
explicação objetiva não poderia pretender negar a existência do misterioso, inexplicável
ou indizível.

A questão que se apresenta é que o discurso da modernidade não levou em conta
essa restrição. Levando-se em consideração o limite da construção científica e o seu
inevitável caráter redutor, pode-se afirmar que nenhum conceito - ou sistema conceitos -
poderia se propor a dar conta da unidade que caracteriza a singularidade.

O conceito expressa identidades, já a unidade singular é expressão da diferença.
Por mais que o conceito tenha potencial explicativo e possa ser operativo, não é capaz
de expressar o fenômeno na sua integridade, ou seja, não é capaz de 'representar' a
realidade.  Ao se elaborar  um sistema lógico e coerente de explicação,  assumir  essa
construção mental como capaz de substituir a realidade, mutilam-se as possibilidades de
sua apreensão sensível, por se encerrar a realidade em uma redução.

Não  caberia,  portanto,  questionar  o  pensamento  científico  por  ser  limitado  e
redutor, mas sim criticar o ponto de vista que nega o limite da construção científica.

Essa negação se expressa, por um lado, ao se considerar a verdade científica
como dogma, tornando-se insensível ao inexplicável,  ao que não foi conceituado;  por
outro lado, ocorre também quando se exige que a ciência responda ao que não lhe é
pertinente. Nenhuma ciência seria capaz de dar conta da singularidade, por mais que se
construam novos modelos explicativos - complexos - da realidade. Buscar dar conta da
singularidade é estabelecer novas relações entre qualquer conhecimento construído por
meio  de  conceitos  e  modelos  e  o  acontecimento  singular  que  se  pretende  explicar;
Enfatiza-se aqui a necessidade de redimensionar os limites da ciência, revalorizando e
ampliando a interação com outras formas legítimas de apreensão da realidade.

Como foi explicitado acima, a filosofia e a literatura, mesmo que marginalmente,
sempre foram complementares à medicina. Ao questionar hoje o primado da objetividade
científica, não caberia propor a implosão de fronteiras em direção à construção de um
discurso  unificador.  O  que  se  afirma  é  a  exigência  de  revalorizar  a  aproximação
complementar - na ação - entre formas de linguagem essencialmente diferentes entre si.
Trata-se de relativizar o valor de verdade dos conceitos científicos; utilizá-los, mas não
acreditar totalmente neles, abrindo canais para valorizar a interação de sensibilidade e
pensamento. Sem abrir mão de ter conhecimento de causa dos saberes científicos, é
preciso recolocar a importância do papel da filosofia, da arte e da política. Trata-se do
esforço voltado para a construção de uma nova relação com a verdade, que permita
"encontrar uma sabedoria através e para além do conhecimento" (Atlan, 1991: 18).

Não  é  a  descoberta  de  uma novidade,  mas a  renovação  de  questões  que  a
modernidade  e  o  pensamento  iluminista  sufocaram.  Não  deixando  de  empregar  os
conhecimentos científicos e, ao mesmo tempo, buscando ampliar as possibilidades dos
modelos construídos, não se fecham os canais que nos tornam sensíveis à realidade.
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Trata-se da renovação de velhas filosofias que foram esquecidas e marginalizadas pela
crença desmedida na razão e no poder de controle e domínio do homem. O objetivo não
é a verdade, mas a felicidade, a sabedoria e a virtude (Atlan, 1991). Tal como a própria
medicina, a saúde trata, como afirma a citação de Nietzsche feita anteriormente, não de
'verdade', mas de "(...) futuro, crescimento, potência e vida" (1983: 190).

Essa questão é estrutural à constituição do campo da saúde pública e está na
origem do que se denomina a sua' crise'. Para compreender o que diferencia prevenção
e promoção da saúde, do ponto de vista deste trabalho, esse aspecto é fundamental,
pois situa o contexto das transformações contemporâneas" do discurso saúde pública. As
transformações discursivas envolvidas não são somente internas à lógica do discurso
,científico,  mas  recolocam,  em  especial,  os  limites  e  os  sentidos  do  conhecimento
produzido na configuração das práticas de saúde e, por conseqüência, na elaboração
dos programas de formação profissional. Trata-se da proposta de uma forma inovadora
no que se refere a utilizar a racionalidade científica para explicar o real e, em particular,
para agir. Esse processo implica formações mais radicais do que a mudança no interior
da  ciência,  pois  diz  respeito  à  construção  de  uma  concepção  de  mundo  capaz  de
interferir no enorme poder de a racionalidade científica construir representações acerca
da realidade. 

Saúde Pública: diferença entre prevenção e promoção

O termo 'prevenir'  tem o significado  de "preparar;  chegar  antes  de;  dispor  de
maneira que evite (dano, mal); impedir que se realize" (Ferreira, 1986). A prevenção em
saúde "exige uma ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural a fim
de tornar improvável o progresso posterior da doença" (Leavell & Clarck, 1976:17). As
ações preventivas definem-se como intervenções orientadas a evitar  o surgimento de
doenças específicas, reduzindo sua incidência e prevalência nas populações. A base do
discurso preventivo é o conhecimento epidemiológico moderno; seu objetivo é o controle
da transmissão de doenças infecciosas e a redução do risco de doenças degenerativas
ou  outros  agravos  específicos.  Os  projetos  de  prevenção  e  de  educação  em saúde
estruturam-se  mediante  a  divulgação  de  informação  científica  e  de  recomendações
normativas de mudanças de hábitos.

'Promover' tem o significado de dar impulso a; fomentar; originar; gerar (Ferreira,
1986). Promoção da saúde define-se, tradicionalmente, de maneira bem mais ampla que
prevenção, pois refere-se a medidas que "não se dirigem a uma determinada doença ou
desordem, mas servem para aumentar a saúde e o bem-estar gerais" (Leavell & Clarck,
1976: 19). As estratégias de promoção enfatizam a transformação das condições de vida
e  de  trabalho  que  conformam  a  estrutura  subjacente  aos  problemas  de  saúde,
demandando uma abordagem intersetorial (Terris, 1990).

A constatação de que os principais  determinantes da saúde são exteriores ao
sistema  de  tratamento  não  é  novidade.  Oficialmente,  contudo,  é  bem  recente.  A
formulação  de  um  discurso  sanitário  que  afirme  a  saúde  em  sua  positividade.  A
Conferência  Internacional  sobre  Promoção  de  Saúde,  realizada  em  Ottawa  (1986),
postula  a  idéia  da  saúde  como qualidade  de  vida  resultante  de  complexo  processo
condicionado por diversos fatores, tais como, entre outros, alimentação,  justiça social,
ecossistema, renda e educação.

No Brasil, a conceituação ampla de saúde assume destaque nesse mesmo ano,
tendo sido incorporada ao Relatório Final da VIII Conferência Nacional de Saúde:

Direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições dignas de vida e
acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação
da saúde, em todos os seus níveis, a todos os habitantes do território nacional, levando
ao desenvolvimento pleno do ser humano em sua individualidade. (Brasil/MS, 1986).

Apesar  de  configurar  avanço  inquestionável  tanto  no  plano  teórico  quanto  no
campo  das  práticas,  a  conceituação  positiva  de  saúde  traz  novo  problema.  Ao  se
considerar saúde em seu significado pleno, está-se lidando com algo tão amplo como a
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própria noção de vida. Promover a vida em suas múltiplas dimensões envolve, por um
lado, ações do âmbito global de um Estado e, por outro, a singularidade e autonomia dos
sujeitos, o que não pode ser atribuído a responsabilidade de uma área de conhecimento
e práticas.

É conquista  inegável  o  reconhecimento  oficial  dos limites  do modelo  sanitário
baseado  na  medicina,  estimando-se  que  ele  deve  estar  integrado  às  dimensões
ambiental,  social,  política,  econômica,  comportamental,  além  da  biológica  e  médica
(Carvalho, 1996). As ações próprias dos sistemas de saúde precisam estar articuladas,
sem dúvida, a outros setores disciplinares e de políticas governamentais responsáveis
pelos  espaços  físico,  social  e  simbólico.  Essa  relação  entre  intersetorialidade  e
especificidade é, não obstante, um campo problemático e deve ser tratado com cuidado,
pois sustenta uma tensão entre a demarcação dos limites da competência específica das
ações  do  campo  da  saúde  e  a  abertura  exigida  à  integração  com  outras  múltiplas
dimensões.  Se  a  especificidade  não  é  disciplinar,  ela  deve  constituir-se  a  partir  da
delimitação  de  problemas,  possibilitando  a  implementação  de  práticas  efetivas.  No
contexto  da  implementação  das  práticas  de  saúde  mantém-se  a  tensão  entre  duas
definições de vida: uma, a de nossa experiência subjetiva; outra, a do objeto das ciências
da  vida,  do  estudo  dos  mecanismos  físico-químicos  que  estruturam  o  fundamento
cognitivo das intervenções da medicina e da saúde pública. 

A  partir  de  concepções  e  teorias  a  respeito  da  especificidade  biológica  ou
psíquica, foram elaboradas intervenções objetivas e operacionais de assistência à saúde.
Qualquer teoria é redutora e incapaz de dar conta da totalidade dos fenômenos de saúde
e do adoecer. Ao se tentar pensar a unidade do sujeito, o máximo que se consegue é
expressá-la como 'integração bio-psico-social' que não deixa de se manifestar de forma
fragmentada, mediante conceitos que não dialogam com facilidade entre si. Se, de um
lado,  o vital  é mais complexo do que os conceitos que tentam explicá-lo; de outro, é
através  de conceitos  que  são  viabilizadas  as  intervenções  operativas.  Não  há  como
produzir  formas  alternativas  de  atenção  à  saúde  que  não  busquem  operacionalizar
conceitos de saúde e doença.

Essa demarcação aplica-se não só ao limite da ação específica da assistência à
saúde  em  relação  aos  condicionantes  sociais  envolvidos  na  dimensão  da
intersetorialidade,  como também aos limites dos conceitos objetivos que configuram a
lógica  das  intervenções  em relação  à  dimensão  da  singularidade  e  subjetividade  do
adoecer  concreto.  Nesse  último aspecto,  a  afirmação  de Canguilhem manifesta  com
propriedade o reconhecimento de que a necessária preocupação com o corpo subjetivo
não  deve  levar  à  obrigação  de  uma  libertação  da  tutela,  tida  como  repressiva,  da
medicina: “o reconhecimento da saúde como verdade do corpo, no sentido ontológico,
não só pode senão como deve admitir a presença, como margem e como barreira, da
verdade em sentido lógico, ou seja, da ciência. Certamente, o corpo vivido não é um
objeto, porém para o homem viver é também conhecer" (Canguilhem, 1990: 36).

Sem dúvida, é fundamental valorizar e criar formas de ampliação dos canais de
abertura aos sentidos. O ponto de partida e a referência da experiência da saúde e da
doença é a intuição primeira do corpo. Porém, a razão - mediada pelo conhecimento
científico e se utilizada sem retificação - permitiria alargar a intuição e principalmente
servir como "instrumento de diálogo e também como barreira de proteção" ao processo
de  vivência  singular  do  adoecer  (Atlan,  1991:  13).  O  conhecimento  científico  e  a
possibilidade operativa das técnicas nas práticas de saúde deveriam ser empregados
sem provocar a desconexão da sensibilidade em relação aos nossos próprios corpos. O
desafio é poder transitar entre razão e intuição, sabendo relativizar sem desconsiderar a
importância  do  conhecimento,  alargando  a  possibilidade  de  resolver  problemas
concretos. 

É justamente aí que se afirma a radical e, ao mesmo tempo, pequena diferença
entre 'prevenção' e 'promoção' da saúde. Radical porque implica mudanças profundas na
forma  de  articular  e  utilizar  o  conhecimento  na  formulação  e  operacionalização  das
práticas de saúde - e isso só pode ocorrer verdadeiramente por meio da transformação
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de concepção de mundo, conforme problematizado anteriormente. Pequena porque as
práticas  em  promoção,  da  mesma  forma  que  as  de  prevenção,  fazem  uso  do
conhecimento científico. Os projetos de promoção da saúde valem-se igualmente dos
conceitos clássicos que orientam a produção do conhecimento específico em saúde -
doença, transmissão e risco - cuja racionalidade é a mesma do discurso preventivo. Isto
pode  gerar  confusão  e  indiferenciação  entre  as  práticas,  em  especial  porque  a
radicalidade  da  diferença  entre  prevenção  e  promoção  raramente  é  afirmada  e/ou
exercida  de  modo  explícito.  A  idéia  de  promoção  envolve  a  de  fortalecimento  da
capacidade individual e coletiva para lidar com a multiplicidade dos condicionantes da
saúde.  Promoção,  nesse  sentido,  vai  além  de  uma  aplicação  técnica  e  normativa,
aceitando-se  que  não  basta  conhecer  o  funcionamento  das  doenças  e  encontrar
mecanismos para seu controle. Essa concepção diz respeito ao fortalecimento da saúde
por  meio  da  construção  de  capacidade  de  escolha,  bem  como  à  utilização  o
conhecimento com o discernimento de atentar para as diferenças e singularidades dos
acontecimentos.

No contexto das transformações das abordagens tradicionais da saúde pública, a
formulação  de Castellanos  (1997)  acerca do  conceito  de  situação  de  saúde  permite
ampliar  a concepção de promoção da saúde.  Uma situação de saúde define-se pela
consideração das opções dos atores sociais envolvidos no processo; esta não pode ser
compreendida  "à  margem  da  intencionalidade  do  sujeito  que  a  analisa  e  interpreta"
(Castellanos, 1997: 6).

Vinculado  ao  conceito  de situação  de  saúde,  estabelece-se  a  diferença  entre
necessidade e problema de saúde. As necessidades são elaboradas por intermédio de
análises  e  procedimentos  objetivos.  Os  problemas  demandam  abordagens  mais
complexas,  configurando-se  mediante  a  escolha  de  prioridades  que  envolvem  a
subjetividade individual e coletiva dos atores em seus espaços cotidianos (Castellanos,
1997).

O reconhecimento  de valores,  tais  como subjetividade,  autonomia e diferença,
apresentou-se no contexto das transformações no discurso científico, que há cerca de
uma  década  manifestou-se  mais  explicitamente  na  saúde  coletiva.  Buscou-se
reinterpretar  o  significado  de  conceitos,  como,  por  exemplo,  sujeito  e  natureza,  na
compreensão dos processos de saúde e doença (Costa & Costa, 1990), questionando-se
abordagens  que  restringiam  os  processos  ora  a  uma  dimensão  biologista  ora  a
determinantes genéricos e estruturais (Fleury, 1992). 

O amadurecimento das discussões no interior do campo tomou mais claro que o
fato de se pensar de modo complexo a questão da saúde não diz respeito à incorporação
de novo discurso que migra do pólo da objetividade ao da subjetividade, do universal ao
singular, do quantitativo para o qualitativo etc. Não se trata simplesmente de optar por
valores  que  ficaram  subjugados  no  decorrer  do  desenvolvimento  da  racionalidade
científica moderna, submetendo-se, agora os que eram anteriormente hegemônicos. Não
se trata,  portanto,  de construir  novos posicionamentos  que mantêm a reprodução de
antigas  oposições,  mas  de  saber  transitar  entre  diferentes  níveis  e  formas  de
entendimento  e  de apreensão da realidade,  tendo como referencial  não sistemas de
pensamento,  mas  os  acontecimentos  que  nos  mobilizam  a  elaborar  e  a  intervir.  A
compreensão  adequada  do  que  diferencia  promoção  de  prevenção  é  justamente  a
consciência  de  que  a  incerteza  do  conhecimento  científico  não  é  simples  limitação
técnica  passível  de  sucessivas  superações.  Buscar  a  saúde  é  questão  não  só  de
sobrevivência, mas de qualificação da existência (Santos, 1987). É algo que remete à
dimensão  social,  existencial  e  ética,  a  uma  trajetória  própria  referida  a  situações
concretas, ao engajamento e comprometimento ativo dos sujeitos, os quais dedicam sua
singularidade a colocar  o conhecido a serviço do que não é conhecido na busca da
verdade que emerge na experiência vivida (Badiou, 1995). Pensar, conseqüentemente,
em termos de promoção da saúde é saber que as transformações de comportamento são
orientadas simultaneamente por aquilo que se conhece acerca dos determinismos e pela
clareza de que não se conhece, nem se chegará a conhecer, todos eles (Atlan, 1991).
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A consciência prática cio limite do conhecimento acarreta que não se tenha a
pretensão  de  encontrar  uma  nova  teoria  científica  que  possa  formular  um  discurso
unificador  de  todas  as  dimensões  que  envolvem  a  saúde.  Promover  saúde  envolve
escolha e isso não é da esfera do conhecimento verdadeiro, mas do valor. Vincula-se a
processos que não se expressam por conceitos precisos e facilmente medidos. Termos
como empowerment (Eakin & Maclean, 1992) ou 'vulnerabilidade'  (Ayres et al.,  1997)
vêm sendo  desenvolvidos  e  utilizados  cada  vez  mais  no  contexto  das  propostas  de
promoção  da  saúde.  Esses  'quase  conceitos'  não  só  permitem  abordagens
transdisciplinares, articulando-se a conceitos de outras áreas, como abrem-se a múltiplas
significações que emergem da consideração da diferença, subjetividade e singularidade
dos acontecimentos individuais e coletivos de saúde. 

Essa abertura, contudo, não deixa de ter, como referência dialógica; os conceitos
que  configuram  a  especificidade  do  campo  da  saúde  pública.  Esse  diálogo  não  se
estabelece  sem  lacunas  e  pontos  obscuros.  Um  dos  exemplos,  nesse  sentido,  é  a
marcante  vinculação  dos  projetos  em  promoção  da  saúde  com  o  conhecimento
elaborado mediante estudos epidemiológicos de risco. Essa ligação ocorre mesmo nas
pesquisas que alcançam articular múltiplas abordagens, como é o caso dos estudos de
vulnerabilidade à Aids, que integram as dimensões de comportamento pessoal, contexto
social  e de organização de programas institucionais  (Mann; Tarantola & Netter,  1993;
Ayres et al., 1997). Grande parte dos projetos definidos como promoção também aponta
exposições  ocupacionais  e ambientais  na origem de doenças,  assim como propõe o
estímulo a mudanças de comportamento, como, por exemplo, o incentivo à prática de
exercícios, ao uso de cintos de segurança, à redução do fumo, álcool e outras drogas
etc.

Epidemiologia e Promoção da Saúde

A  integração  entre  epidemiologia  e  promoção  da  saúde  situa-se  no  campo
problemático  analisado  neste  texto.  O  que  foi  discutido  acerca  da  diferença  (e
semelhança)  entre prevenção e promoção diz respeito também ao uso dos conceitos
epidemiológicos,  que  são  ,a  base  do  discurso  sanitário  preventivo.  Não  se  trata  de
'acusar' o aspecto redutor desses conceitos como limite à compreensão da complexidade
dos processos de saúde e doença em populações e à conformação das práticas de
saúde pública, mas de ter maior clareza dos limites desses conceitos, o que possibilitaria
direcionar  melhor  as  tentativas  de  aprimorar  métodos,  construir  novos  conceitos  e
utilizá-los  de  modo  mais  integrado  e  apropriado  aos  interesses  e  necessidades  de
estruturação das práticas de saúde.

O conhecimento epidemiológico é nuclear na conformação das práticas de saúde
pública.  O  discurso  preventivo  tradicional  ressentiu-se  da  pobreza  teórica  e  da
hegemonia da lógica mecanicista e linear na elaboração conceitual da epidemiologia.

Problemas  desse  tipo  são  manifestos,  em  especial,  nas  críticas  já  feitas  ao
conceito epidemiológico de risco (Goldberg, 1990; Almeida Filho,  1992; Castiel,  1994;
Ayres,  1997).  Quais  valores  são  produzidos  através  das  representações  formadas  a
partir  desse  conceito?  Que  significados  são  gerados  socialmente  ao  se  estabelecer
determinados hábitos e comportamentos como risco de agravos à saúde? O objetivo
formal do estudo de risco é inferir a causalidade, avaliando a probabilidade da ocorrência
de eventos de doença em indivíduos e/ou populações expostos a determinados fatores.
No entanto, apesar de se propor a mensurar riscos individuais e/ou coletivos, o que o
método matemático utilizado estima é o 'efeito causal médio' - uma redução tanto do
ponto  de  vista  individual  quanto  do  coletivo.  As  reduções  -  passagens  lógicas
necessárias e inevitáveis à viabilização do método - constroem representações que não
correspondem  à  complexidade  dos  processos.  O  problema  é  que  as  informações
produzidas por meio dos estudos de risco tendem a ser empregadas sem se levar em
conta as passagens de nível lógico que efetuam.
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Não se considera devidamente os limites estritos de aplicação das estimativas de
risco,  'apagando-se'  assim  aspectos  importantes  dos  fenômenos  (Czeresnia  &
Albuquerque, 1995). Esse 'apagamento' não é destituído de valor; pelo contrário, é por
meio dele que proliferam significados culturais. As opções envolvidas no processo em
que, por uma parte, alguma coisa se revela e, por outra, algo se oculta, correspondem a
interesses, valores e necessidades. O conceito de risco e sua enorme importância na
constituição  da  cultura  moderna  tardia  (Guiddens;  Beck  &  Lasch,  2000),  é  devido,
também, à exacerbação da pertinência do conceito na sua utilização social. O conceito
de  risco  contribuiu  para  a  produção  de  determinadas  racionalidades,  estratégias  e
subjetividades, sendo central na regulação e monitoração de indivíduos, grupos sociais e
instituições (Lupton, 1999). 

O desenvolvimento dos estudos de risco esteve vinculado a um processo cultural
construtor de um homem individualista,  que enfrentou a necessidade de lidar com as
forças desagregadoras da natureza e da sociedade por intermédio da lógica da ordem e
da proteção, ao passo que pouco investiu no amadurecimento das relações com o outro
mediante  o  fortalecimento  de  sua  vitalidade  e  autonomia  (Czeresnia,  1997).
Considerando que um dos aspectos fundamentais da idéia de promoção da saúde é o
estímulo  à  autonomia,  retoma-se  a  pergunta:  com  que  concepção  de  autonomia  os
projetos em promoção da saúde efetivamente trabalham? Pensar na possibilidade de
estimular uma autonomia que potencialize a vitalidade (saúde) dos sujeitos envolveria
transformações profundas nas formas sociais de lidar com representações científicas e
culturais como o risco. Não há como propor 'recomendações objetivas e de execução
rápida'  que capacitem uma apropriação de informações sem o 'risco' da incorporação
acrítica de valores.

A clareza a respeito dos valores contidos nos diferentes projetos em promoção é
um dos principais pontos problemáticos da proposta. Qualquer prática em promoção da
saúde apresenta  pontos  de  vista  acerca  do que  é  'boa  saúde'.  A  idéia  genérica  de
promover saúde esconde profundas tensões teóricas e filosóficas (Seedhouse,  1997).
Promoção da saúde contempla um amplo espectro de estratégias técnicas e políticas
que incluem tanto posturas conservadoras como extremamente radicais (Lupton, 1995).

É com esse cuidado que se deve avaliar,  por  exemplo,  propostas como a de
medicina  baseada  em  evidências,  que  utiliza  fundamentalmente  critérios  e  métodos
epidemiológicos  para  sistematizar  resultados  de  pesquisas  aplicadas,  experiências
clínicas e de saúde pública (Jenicek, 1997). Como articular um achado de Best evidence,
formulado por meio do conhecimento clínico epidemiológico, com a experiência clínica e
de saúde pública? Quais as mediações entre critérios operacionais e decisões práticas?
Como traduzir 'boas recomendações' técnicas em ação (Jenicek, 1997)? Não será um
protocolo  técnico que vai  resolver  a implementação de uma 'boa prática',  o  que não
desqualifica - pelo contrário – a pertinência da construção de protocolos que otimizem a
informação acerca de procedimentos. 

Não há como trabalhar devidamente e de modo prático a construção da idéia de
promoção  da  saúde  sem  enfrentar  duas  questões  fundamentais  e  interligadas:  a
necessidade  da  reflexão  filosófica  e  a  conseqüente  reconfiguração  da  educação
(comunicação)  nas  práticas  de  saúde.  A  questão  filosófica  é  vulgarmente  tida  como
'diletante', pairando acima da vida e do mundo real. Mas, sem ela, não há como lidar com
pontos  obscuros  que  se  apresentam  quando  se  procura  dialogar  e  fluir  entre  as
diferentes dimensões que caracterizam a complexidade da saúde. Sem a reflexão, não
há como dar conta do desafio que existe em traduzir informações geradas por meio da
produção  de  conhecimento  científico  em  ações  que  possam  efetivamente  promover
transformações  sociais,  ambientais  e  de  condutas  'não  saudáveis'  dos  sujeitos.  Os
desafios que se apresentam, nesse sentido, não se resolvem 'apenas' com a aplicação
de  novos  modelos,  da  mesma maneira  que  a  questão  da  educação  não  se resolve
'apenas' com informação e capacitação técnica.
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4. Política de promoção de saúde

Objetivo geral

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.
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Objetivos específicos

I  –  Incorporar  e  implementar  ações  de  promoção  da  saúde,  com  ênfase  na
atenção básica;
II  –  Ampliar  a  autonomia  e  a co-responsabilidade de sujeitos  e  coletividades,
inclusive o 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);
III–  Promover  o  entendimento  da  concepção  ampliada  de  saúde,  entre  os
trabalhadores de saúde, tanto das atividades-meio, como os da atividades-fim;
IV  –  Contribuir  para  o  aumento  da  resolubilidade  do  Sistema,  garantindo
qualidade, eficácia, eficiência e segurança das ações de promoção da saúde;
V – Estimular  alternativas inovadoras e socialmente inclusivas/contributivas no
âmbito das ações de promoção da saúde;
VI  –  Valorizar  e  otimizar  o  uso  dos  espaços  públicos  de  convivência  e  de
produção de saúde para o desenvolvimento das ações de promoção da saúde;
VII  – Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes
mais seguros e saudáveis;
VIII – Contribuir para elaboração e implementação de políticas públicas integradas
que visem à melhoria da qualidade de vida no planejamento de espaços urbanos
e rurais;
IX – Ampliar os processos de integração baseados na cooperação, solidariedade
e gestão democrática;
X – Prevenir fatores determinantes e/ou condicionantes de doenças e agravos à
saúde;
XI – Estimular a adoção de modos de viver não-violentos e o desenvolvimento de
uma cultura de paz no País; e
XII  –  Valorizar  e  ampliar  a  cooperação do  setor  Saúde com outras  áreas de
governos, setores e atores sociais para a gestão de políticas públicas e a criação
e/ou o fortalecimento  de iniciativas que signifiquem redução das situações de
desigualdade.

Diretrizes

I  –  Reconhecer  na  promoção  da  saúde  uma parte  fundamental  da  busca  da
eqüidade, da melhoria da qualidade de vida e de saúde;
II  –  Estimular  as  ações  intersetoriais,  buscando  parcerias  que  propiciem  o
desenvolvimento integral das ações de promoção da saúde;
III  –  Fortalecer  a  participação  social  como  fundamental  na  consecução  de
resultados de promoção da saúde, em especial a eqüidade e o empoderamento
individual e comunitário;
IV  –  Promover  mudanças  na  cultura  organizacional,  com vistas  à  adoção  de
práticas  horizontais  de  gestão  e  estabelecimento  de  redes  de  cooperação
intersetoriais;
V – Incentivar a pesquisa em promoção da saúde, avaliando eficiência, eficácia,
efetividade e segurança das ações prestadas; e 
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VI – Divulgar e informar das iniciativas voltadas para a promoção da saúde para
profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS, considerando metodologias
participativas e o saber popular e tradicional.

Responsabilidades das esferas de gestão

GESTOR FEDERAL

1– Divulgar a Política Nacional
de Promoção da Saúde;
2 – Promover a articulação 
com os estados para apoio à 
implantação e supervisão das 
ações referentes às ações de 
promoção da saúde;
3 – Pactuar e alocar recursos 
orçamentários e financeiros 
para a implementação desta 
Política, considerando a 
composição tripartite;
4 – Desenvolvimento de ações
de acompanhamento e 
avaliação das ações de 
promoção da saúde para 
instrumentalização de 
processos de gestão;
5 – Definir e apoiar as 
diretrizes capacitação e 
educação permanente em 
consonância com as 
realidades locorregionais;
6 – Viabilizar linhas de 
financiamento para a 
promoção da saúde dentro da 
política de educação 
permanente, bem como propor
instrumentos de avaliação de 
desempenho;
7 – Adotar o processo de 
avaliação como parte do 
planejamento e da 
implementação das iniciativas 
de promoção da saúde,
garantindo tecnologias 
adequadas;
8 – Estabelecer instrumentos e
indicadores para o 
acompanhamento e avaliação 
do impacto da implantação/ 
implementação da Política de 
Promoção da Saúde;
9 – Articular com os sistemas 
de informação existentes a 
inserção de ações voltadas a 
promoção da saúde no âmbito 
do SUS;

GESTOR ESTADUAL

1 – Divulgar a Política 
Nacional de Promoção da 
Saúde;
2 – Implementar as diretrizes 
da Política de Promoção da 
Saúde em consonância com 
as diretrizes definidas no 
âmbito nacional e as 
realidades loco-regionais;
3 – Pactuar e alocar recursos 
orçamentários e financeiros 
para a implementação da 
Política, considerando a 
composição bipartite;
4 – Criar uma referência e/ou 
grupos matriciais responsáveis
pelo planejamento, articulação
e monitoramento e avaliação 
das ações de promoção da 
saúde nas secretarias 
estaduais de saúde;
5 – Manter articulação com 
municípios para apoio à 
implantação e supervisão das 
ações de promoção da saúde;
6 – Desenvolvimento de ações
de acompanhamento e 
avaliação das ações de 
promoção da saúde para 
instrumentalização
de processos de gestão;
7 – Adotar o processo de 
avaliação como parte do 
planejamento e 
implementação das iniciativas 
de promoção da saúde,
garantindo tecnologias 
adequadas;
8 – Estabelecer instrumentos e
indicadores para o 
acompanhamento e a 
avaliação do impacto da 
implantação/implementação
desta Política;
9 – Implementar as diretrizes 
de capacitação e educação 
permanente em consonância 
com as realidades 

GESTOR MUNICIPAL

1 – Divulgar a Política 
Nacional de Promoção da 
Saúde;
2 – Implementar as diretrizes 
da Política de Promoção da 
Saúde em consonância com 
as diretrizes definidas no 
âmbito nacional
e as realidades locais;
3 – Pactuar e alocar recursos 
orçamentários e financeiros 
para a implementação da 
Política de Promoção da 
Saúde;
4 – Criar uma referência e/ou 
grupos matriciais responsáveis
pelo planejamento, 
implementação, articulação e 
monitoramento, e avaliação 
das ações de promoção da 
saúde nas secretarias de 
municipais de saúde;
5 – Adotar o processo de 
avaliação como parte do 
planejamento e da 
implementação das iniciativas 
de promoção da saúde,
garantindo tecnologias 
adequadas;
6 – Participação efetiva nas 
iniciativas dos gestores federal
e estadual no que diz respeito 
à execução das ações locais 
de promoção da saúde e à 
produção de dados e 
informações fidedignas que 
qualifiquem a pesquisas nessa
área;
7 – Estabelecer instrumentos 
de gestão e indicadores para o
acompanhamento e avaliação 
do impacto da implantação/
implementação da Política;
8 – Implantar estruturas 
adequadas para 
monitoramento e avaliação
das iniciativas de promoção da
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10 – Buscar parcerias 
governamentais e 
não-governamentais para
potencializar a implementação 
das ações de promoção da
saúde no âmbito do SUS;
11 – Definir ações de 
promoção da saúde 
intersetoriais e 
pluriinstitucionais de 
abrangência nacional que 
possam impactar 
positivamente nos indicadores 
de saúde da população;
12 – Elaboração de 
materiais de divulgação 
visando à socialização da 
informação e à divulgação 
das ações de  promoção da
saúde;
13 – Identificação, 
articulação e apoio a 
experiências de educação 
popular, informação e 
comunicação, referentes 
às ações de promoção da 
saúde;
14 – Promoção de 
cooperação nacional e 
internacional referentes às
experiências de promoção 
da saúde nos campos da 
atenção, da educação 
permanente e da pesquisa 
em saúde; e 
15 – Divulgação 
sistemática dos resultados 
do processo avaliativo das 
ações de promoção da 
saúde.

loco-regionais;
10 – Viabilizar linha de 
financiamento para promoção 
da saúde dentro da política de 
educação permanente, bem 
como propor instrumento de 
avaliação de desempenho, no 
âmbito estadual;
11 – Promover articulação 
intersetorial para a efetivação 
da Política de Promoção da 
Saúde;
12 – Buscar parcerias 
governamentais e 
não-governamentais para
potencializar a implementação 
das ações de promoção da
saúde no âmbito do SUS;
13 – Identificação, articulação 
e apoio a experiências de 
educação popular, informação 
e comunicação, referentes às 
ações de promoção da saúde;
14 – Elaboração de materiais 
de divulgação visando à 
socialização da informação e à
divulgação das ações de 
promoção da saúde;
15 – Promoção de cooperação
referente às experiências de
promoção da saúde nos 
campos da atenção, da 
educação permanente e da 
pesquisa em saúde; e
16 – Divulgação sistemática 
dos resultados do processo 
avaliativo das ações de 
promoção da saúde.

saúde;
9 – Implementar as diretrizes 
de capacitação e educação 
permanente
em consonância com as 
realidades locais;
10 – Viabilizar linha de 
financiamento para promoção 
da saúde
dentro da política de educação
permanente, bem como
propor instrumento de 
avaliação de desempenho, no 
âmbito municipal;
11 – Estabelecer mecanismos 
para a qualificação dos 
profissionais do sistema local 
de saúde para desenvolver as 
ações de promoção da saúde;
12 – Realização de oficinas de
capacitação, envolvendo 
equipes multiprofissionais, 
prioritariamente as que atuam 
na atenção básica;
13 – Promover articulação 
intersetorial para a efetivação 
da Política de Promoção da 
Saúde;
14 – Buscar parcerias 
governamentais e 
não-governamentais para
potencializar a implementação 
das ações de promoção da
saúde no âmbito do SUS;
15 – Ênfase ao planejamento 
participativo envolvendo todos 
os setores do governo 
municipal e representantes da 
sociedade civil, no qual os 
determinantes e 
condicionantes da saúde 
sejam instrumentos para 
formulação das ações de 
intervenção;
16 – Reforço da ação 
comunitária, por meio do 
respeito às diversas
identidades culturais nos 
canais efetivos de participação
no processo decisório;
17 – Identificação, articulação 
e apoio a experiências de 
educação popular, informação 
e comunicação, referentes às 
ações de promoção da saúde;
18 – Elaboração de materiais 
de divulgação visando à 
socialização da informação e à
divulgação das ações de 
promoção da saúde; e
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19 – Divulgação sistemática 
dos resultados do processo 
avaliativo das ações de 
promoção da saúde.

Ações específicas

Divulgação e implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde

I – Promover seminários internos no Ministério da Saúde destinados à divulgação
da PNPS, com adoção de seu caráter transversal;
II – Convocar uma mobilização nacional de sensibilização para o desenvolvimento
das  ações  de  promoção  da  saúde,  com  estímulo  à  adesão  de  estados  e
municípios;
III – Discutir nos espaços de formação e educação permanente de profissionais
de  saúde  a  proposta  da  PNPS  e  estimular  a  inclusão  do  tema  nas  grades
curriculares; e 
IV  –  Avaliar  o  processo  de  implantação  da  PNPS em fóruns  de  composição
tripartite.

Alimentação saudável

I  –  Promover  ações relativas  à  alimentação saudável  visando à promoção da
saúde e à segurança alimentar e nutricional, contribuindo com as ações e metas
de redução da pobreza, a inclusão social e o cumprimento do direito humano à
alimentação adequada;
II – Promover articulação intra e intersetorial visando à implementação da Política
Nacional  de  Promoção  da  Saúde  por  meio  do  reforço  à  implementação  das
diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição e da Estratégia Global:
a) com a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas que garantam o
acesso à alimentação saudável,  considerando as especificidades culturais, regionais e
locais;
b)  mobilização  de  instituições  públicas,  privadas  e  de  setores  da  sociedade  civil
organizada visando ratificar a implementação de ações de combate à fome e de
aumento  do  acesso  ao  alimento  saudável  pelas  comunidades  e  pelos  grupos
populacionais mais pobres;
c) articulação intersetorial no âmbito dos conselhos de segurança alimentar, para que o
crédito e o financiamento da agricultura familiar incorpore ações de fomento à produção
de frutas, legumes e verduras visando ao aumento da oferta e ao conseqüente aumento
do consumo destes  alimentos  no país,  de forma segura e sustentável,  associado  às
ações de geração de renda;
d)  firmar  agenda/pacto/compromisso social  com diferentes  setores (Poder  Legislativo,
setor  produtivo,  órgãos  governamentais  e  não-governamentais,  organismos
internacionais,  setor  de  comunicação  e  outros),  definindo  os  compromissos  e  as
responsabilidades  sociais  de cada setor,  com o objetivo  de favorecer/garantir  hábitos
alimentares  mais  saudáveis  na população,  possibilitando  a  redução  e  o  controle  das
taxas das DCNT no Brasil;
e) articulação e mobilização dos setores público e privado para a adoção de ambientes
que favoreçam a alimentação saudável, o que inclui: espaços propícios à amamentação
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pelas nutrizes trabalhadoras, oferta de refeições saudáveis nos locais de trabalho, nas
escolas e para as populações institucionalizadas; e 
f)  articulação  e  mobilização  intersetorial  para  a  proposição  e  elaboração  de medidas
regulatórias que visem promover a alimentação saudável e reduzir o risco do DCNT, com
especial ênfase para a regulamentação da propaganda e publicidade de alimentos. 

III  –  Disseminar  a  cultura  da  alimentação  saudável  em  consonância  com  os
atributos e princípios do Guia Alimentar da População Brasileira:

a) divulgação ampla do Guia Alimentar da População Brasileira para todos os setores da
sociedade; 
b) produção e distribuição de material educativo (Guia Alimentar da População Brasileira,
10 Passos para uma Alimentação Saudável para Diabéticos e Hipertensos, Cadernos de
Atenção  Básica  sobre  Prevenção  e  Tratamento  da  Obesidade  e  Orientações  para  a
Alimentação Saudável dos Idosos);
c)  desenvolvimento  de  campanhas  na  grande  mídia  para  orientar  e  sensibilizar  a
população sobre os benefícios de uma alimentação saudável;
d)  estimular  ações  que  promovam  escolhas  alimentares  saudáveis  por  parte  dos
beneficiários dos programas de transferência de renda;
e) estimular ações de empoderamento do consumidor para o entendimento e uso prático
da rotulagem geral e nutricional dos alimentos;
f)  produção e distribuição de material  educativo e desenvolvimento de campanhas na
grande  mídia  para  orientar  e  sensibilizar  a  população  sobre  os  benefícios  da
amamentação;
g) sensibilização dos trabalhadores em saúde quanto à importância e aos benefícios da
amamentação; 
h) incentivo para a implantação de bancos de leite humano nos serviços de saúde; e 
i)  sensibilização  e  educação  permanente  dos  trabalhadores  de  saúde  no  sentido  de
orientar as gestantes HIV positivo quanto às especificidades da amamentação (utilização
de banco de leite humano e de fórmula infantil).

IV – Desenvolver ações para a promoção da alimentação saudável no ambiente
escolar:

a)  fortalecimento  das parcerias  com a SGTES,  Anvisa/MS,  Ministério  da Educação e
FNDE/MEC para promover a alimentação saudável nas escolas;
b) divulgação de iniciativas que favoreçam o acesso à alimentação saudável nas escolas
públicas e privadas;
c) implementação de ações de promoção da alimentação saudável no ambiente escolar;
d)  produção  e  distribuição  do material  sobre  alimentação  saudável  para  inserção  de
forma transversal no conteúdo programático das escolas em parceria com as secretarias
estaduais e municipais de saúde e educação; 
e) lançamento do guia “10 Passos da Alimentação Saudável na Escola”;
f)  sensibilização  e  mobilização  dos  gestores  estaduais  e  municipais  de  saúde  e  de
educação, e as respectivas instâncias de controle social para a implementação das ações
de  promoção da alimentação  saudável  no  ambiente  escolar,  com a adoção  dos dez
passos; e 
g)  produção  e  distribuição  de  vídeos  e  materiais  instrucionais  sobre  a  promoção da
alimentação saudável nas escolas.

V – Implementar as ações de vigilância alimentar e nutricional para a prevenção e
controle dos agravos e doenças decorrentes da má alimentação:
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a)  implementação  do  SISVAN  como  sistema  nacional  obrigatório  vinculado  às
transferências de recursos do PAB;
b) envio de informações referentes ao SISVAN para o Relatório de Análise de Doenças
Não Transmissíveis e Violências;
c) realização de inquéritos populacionais para o monitoramento do consumo alimentar e
do  estado  nutricional  da  população  brasileira,  a  cada  cinco  anos,  de  acordo  com a
Política Nacional de Alimentação e Nutrição;
d)  prevenção  das  carências  nutricionais  por  deficiência  de  micronutrientes
(suplementação  universal  de  ferro  medicamentoso  para  gestantes  e  crianças  e
administração  de  megadoses  de  vitamina  A  para  puerperais  e  crianças  em  áreas
endêmicas);
e) realização de inquéritos de fatores de risco para as DCNT da população em geral a
cada  cinco  anos  e  para  escolares  a  cada  dois  anos,  conforme  previsto  na  Agenda
Nacional  de  Vigilância  de  Doenças  e  Agravos  Não  Transmissíveis,  do  Ministério  da
Saúde; 
f) monitoramento do teor de sódio dos produtos processados, em parceria com a Anvisa
e os órgãos da vigilância sanitária em estados e municípios; e 
g)  fortalecimento  dos mecanismos de regulamentação,  controle e redução do uso de
substâncias agrotóxicas e de outros modos de contaminação dos alimentos.

VI – Reorientação dos serviços de saúde com ênfase na atenção básica:

a)  mobilização  e  capacitação  dos  profissionais  de  saúde  da  atenção  básica  para  a
promoção da alimentação saudável nas visitas domiciliares,  atividades de grupoe nos
atendimentos individuais;
b)  incorporação  do  componente  alimentar  no  Sistema  de  Vigilância  Alimentar  e
Nutricional  de  forma  a  permitir  o  diagnóstico  e  o  desenvolvimento  de  ações  para  a
promoção da alimentação saudável; e
c) reforço da implantação do Sisvan como instrumento de avaliação e de subsídio para o
planejamento de ações que promovam a segurança alimentar e nutricional em nível local.

Prática corporal/atividade física

I – Ações na rede básica de saúde e na comunidade:
a) mapear e apoiar as ações de práticas corporais/atividade física existentes nos serviços
de atenção básica e na Estratégia de Saúde da Família, e inserir naqueles em que não
há ações;
b) ofertar práticas corporais/atividade física como caminhadas, prescrição de exercícios,
práticas lúdicas, esportivas e de lazer, na rede básica de saúde, voltadas tanto para a
comunidade como um todo quanto para grupos vulneráveis;
c) capacitar os trabalhadores de saúde em conteúdos de promoção à saúde e
práticas  corporais/atividade  física  na  lógica  da  educação  permanente,
incluindo a avaliação como parte do processo; 
d) estimular a inclusão de pessoas com deficiências em projetos de práticas
corporaisatividades físicas; 
e) pactuar com os gestores do SUS e outros setores nos três níveis de gestão a
importância de ações voltadas para melhorias ambientais com o objetivo de
aumentar os níveis populacionais de atividade física;
f)  constituir  mecanismos  de  sustentabilidade  e  continuidade  das  ações  do  “Pratique
Saúde no SUS” (área física adequada e equipamentos, equipe capacitada, articulação
com a rede de atenção); e 
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g)  incentivar  articulações  intersetoriais  para  a  melhoria  das  condições  dos  espaços
públicos  para  a  realização  de  práticas  corporais/atividades  físicas  (urbanização  dos
espaços públicos; criação de ciclovias e pistas de caminhadas; segurança, outros).

II – Ações de aconselhamento/divulgação:
a) organizar os serviços de saúde de forma a desenvolver ações de aconselhamento
junto à população, sobre os benefícios de estilos de vida saudáveis; e 
b)  desenvolver  campanhas  de  divulgação,  estimulando  modos  de  viver  saudáveis  e
objetivando reduzir fatores de risco para doenças não transmissíveis.

III – Ações de intersetorialidade e mobilização de parceiros:
a)  pactuar  com  os  gestores  do  SUS  e  outros  setores  nos  três  níveis  de  gestão  a
importância de desenvolver ações voltadas para estilos de vida saudáveis, mobilizando
recursos existentes;
b) estimular a formação de redes horizontais de troca de experiências entre municípios; 
c) estimular a inserção e o fortalecimento de ações já existentes no campo das práticas
corporais em saúde na comunidade;
d)  resgatar  as  práticas  corporais/atividades  físicas  de  forma  regular  nas  escolas,
universidades e demais espaços públicos; e
e)  articular  parcerias  estimulando  práticas  corporais/atividade  física  no  ambiente  de
trabalho.

IV – Ações de monitoramento e avaliação:
a)  desenvolver  estudos  e  formular  metodologias  capazes  de  produzir  evidências  e
comprovar a efetividade de estratégias de práticas corporais/atividades físicas no controle
e na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis;
b) estimular a articulação com instituições de ensino e pesquisa para monitoramento e
avaliação das ações no campo das práticas corporais/atividade física; e
c)  consolidar  a  Pesquisa  de  Saúde  dos  Escolares  (SVS/MS)  como  forma  de
monitoramento de práticas corporais/atividade física de adolescentes.

Prevenção e controle do tabagismo 

I – Sistematizar ações educativas e mobilizar ações legislativas e econômicas, de
forma a criar um contexto que: 
a) reduza a aceitação social do tabagismo;
b) reduza os estímulos para que os jovens comecem a fumar e os que dificultam
os fumantes a deixarem de fumar; 
c) proteja a população dos riscos da exposição à poluição tabagística ambiental;
d) reduza o acesso aos derivados do tabaco;
e) aumente o acesso dos fumantes ao apoio para cessação de fumar;
f)  controle e monitore todos os aspectos relacionados aos produtos de tabaco
comercializados,  desde  seus  conteúdos  e  emissões  até  as  estratégias  de
comercialização e de divulgação de suas características para o consumidor.

II – Realizar ações educativas de sensibilização da população para a promoção
de “comunidades livres de tabaco”, divulgando ações relacionadas ao tabagismo
e seus diferentes aspectos: 
a) Dia a Mundial sem Tabaco (31 de maio); e
b) Dia Nacional de Combate ao Fumo (29 de agosto);
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III  – Fazer articulações com a mídia para divulgação de ações e de fatos que
contribuam para o controle do tabagismo em todo o território nacional;
IV – Mobilizar e incentivar as ações contínuas por meio de canais comunitários
(unidades de saúde, escolas e ambientes de trabalho) capazes de manter um
fluxo contínuo de informações sobre o tabagismo, seus riscos para quem fuma e
os riscos da poluição tabagística ambiental para todos que convivem com ela;
V – Investir na promoção de ambientes de trabalho livres de tabaco:
a) realizando ações educativas, normativas e organizacionais que visem estimular
mudanças na cultura organizacional  que levem à redução do tabagismo entre
trabalhadores; e
b)  atuando  junto  a  profissionais  da  área  de  saúde  ocupacional  e  outros
atores-chave  das  organizações/instituições  para  a  disseminação  contínua  de
informações  sobre  os  riscos  do  tabagismo  e  do  tabagismo  passivo,  a
implementação  de  normas  para  restringir  o  fumo  nas  dependências  dos
ambientes  de  trabalho,  a  sinalização  relativa  às  restrições  ao  consumo  nas
mesmas e a capacitação de profissionais de saúde ocupacional  para apoiar a
cessação de fumar de funcionários.

VI  –  Articular  com o  MEC/secretarias  estaduais  e  municipais  de  educação  o
estímulo à iniciativa de promoção da saúde no ambiente escolar; e 
VII  – Aumentar o acesso do fumante aos métodos eficazes para cessação de
fumar,  e  assim atender  a  uma crescente  demanda de  fumantes  que  buscam
algum tipo de apoio para esse fim.

Redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e
outras drogas

I  –  Investimento  em  ações  educativas  e  sensibilizadoras  para  crianças  e
adolescentes quanto ao uso abusivo de álcool e suas consequências;
II – Produzir e distribuir material educativo para orientar e sensibilizar a população
sobre os malefícios do uso abusivo do álcool.
III – Promover campanhas municipais em interação com as agências de trânsito
no alerta quanto às conseqüências da “direção alcoolizada”;
IV – Desenvolvimento de iniciativas de redução de danos pelo consumo de álcool
e outras drogas que envolvam a co-responsabilização e autonomia da população;
V – Investimento no aumento de informações veiculadas pela mídia quanto aos
riscos e danos envolvidos na associação entre o uso abusivo de álcool e outras
drogas e acidentes/violências; e 
VI – Apoio à restrição de acesso a bebidas alcoólicas de acordo com o perfil
epidemiológico  de  dado  território,  protegendo  segmentos  vulneráveis  e
priorizando situações de violência e danos sociais.

Redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito

I  – Promoção de discussões intersetoriais que incorporem ações educativas à
grade curricular de todos os níveis de formação;
II  –  Articulação  de  agendas  e  instrumentos  de  planejamento,  programação  e
avaliação, dos setores diretamente relacionados ao problema; e
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III  –  Apoio  às  campanhas de divulgação em massa  dos dados  referentes  às
mortes e sequelas provocadas por acidentes de trânsito.

Prevenção da violência e estímulo à cultura de paz

I – Ampliação e fortalecimento da Rede Nacional de Prevenção da Violência e
Promoção da Saúde;
II – Investimento na sensibilização e capacitação dos gestores e profissionais de
saúde na identificação e encaminhamento adequado de situações de violência
intrafamiliar e sexual;
III  – Estímulo à articulação intersetorial que envolva a redução e o controle de
situações de abuso, exploração e turismo sexual; 
IV – Implementação da ficha de notificação de violência interpessoal;
V  –  Incentivo  ao  desenvolvimento  de  Planos  Estaduais  e  Municipais  de
Prevenção da Violência;
VI  –  Monitoramento  e  avaliação  do  desenvolvimento  dos  Planos  Estaduais  e
Municipais  de  Prevenção  da  Violência  mediante  a  realização  de  coleta,
sistematização, análise e disseminação de informações; e
VII – Implantação de Serviços Sentinela, que serão responsáveis pela notificação
dos casos de violências. 

Promoção do desenvolvimento sustentável

I – Apoio aos diversos centros colaboradores existentes no País que desenvolvem
iniciativas promotoras do desenvolvimento sustentável;
II – Apoio à elaboração de planos de ação estaduais e locais, incorporados aos
Planos Diretores das Cidades; 
III  –  Fortalecimento  de  instâncias  decisórias  intersetoriais  com  o  objetivo  de
formular políticas públicas integradas voltadas ao desenvolvimento sustentável;
IV – Apoio ao envolvimento da esfera não-governamental  (empresas,  escolas,
igrejas  e  associações  várias)  no  desenvolvimento  de  políticas  públicas  de
promoção da saúde, em especial no que se refere ao movimento por ambientes
saudáveis;
V – Reorientação das práticas de saúde de modo a permitir a interação saúde,
meio ambiente e desenvolvimento sustentável; 
VI – Estímulo à produção de conhecimento e desenvolvimento de capacidades
em desenvolvimento sustentável; e 
VII – Promoção do uso de metodologias de reconhecimento do território, em todas
as  suas  dimensões  –  demográfica,  epidemiológica,  administrativa,  política,
tecnológica, social e cultural, como instrumento de organização dos serviços de
saúde.

5. CONCEITOS DE RISCO EM SAÚDE 

Retomando  o  conceito  inicial  de  saúde  e  a  relação  estreita,  entre  os
termos  saúde,  risco  e  vigilância  sanitária,  vemos  ser  necessário  aprofundar
algumas outras definições, a se iniciar pelo próprio risco que, por ser um conceito
extremamente utilizado em vigilância e objeto de sua ação, deve ser mais bem
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entendido. Risco, do latim risicu, riscu, resecare, isto é, cortar ou em linguagem
medieval náutica, penhasco, perigo oculto. 

Segundo o dicionário “Aurélio” risco pode ser definido como: 1- Perigo ou
possibilidade de perigo. 2- Possibilidade de perda ou de responsabilidade pelo
dano. 

RISCO - é entendido pela epidemiologia como a “probabilidade de ocorrência de
uma doença,  agravo,  óbito,  ou  condição relacionada  à  saúde (incluindo  cura,
recuperação ou melhora) em uma população ou grupo durante um período de
tempo determinado”. (Almeida Filho e Rouquayrol, 2002).

Esta parece ser a definição mais apropriada para utilizarmos, pois é a
usada pela ciência que embasa as intervenções da saúde coletiva como um todo.

Em  epidemiologia  o  risco  é  estimado  sob  forma  de  uma  proporção
matemática  (ou  seja,  a  razão  entre  duas  grandezas  onde  o  numerador  está
contido no denominador), ou seja, um indicador. Trabalhamos com percentagens
(%) ou com razões de 1: 1.000; 1: 10.000; 1: 100.000; em eventos mais raros
como câncer,  AIDS,  etc.  Um indicador  de  risco  pode  ser  definido  como uma
proporção  entre  o  número  de  pessoas  acometidas  por  determinado  evento
(numerador)  e  a  população  ou  grupo  estudado  (denominador),  que  para
podermos  usar  em  análises  comparativas,  devem  ser  especificados
fundamentalmente  quanto  a  um determinado período  de tempo,  mas  também
quanto  à localidade,  sexo e  outras  variáveis.  Isto  é  trabalhamos sempre com
dados relativizados. 

Os chamados indicadores de saúde são indicadores de risco utilizados
mais frequentemente para  comparações do estado de saúde das populações.
Para entendermos as medidas de risco existentes, precisamos ter muito claro as
definições  de  agravo  ou  dano  à  saúde,  de  fator  de  risco  e  suas  formas  de
ocorrência:

AGRAVO À SAÚDE ou DANO Á SAÚDE. Definiremos como “mal ou prejuízo à
saúde de um ou mais indivíduos, de uma coletividade ou população”.
Usa-se muito, em vigilância, o termo dano, referindo-se ao dano em determinado
produto, que, dependendo do tipo de utilização pode se colocar como um fator de
risco à saúde (medicamentos, alimentos, água, seringas, bolsas de sangue, etc.).
Usa-se também, o termo dano ambiental, referindo-se a alterações e prejuízos
ambientais;  estes,  também é claro,  podem se tornar  fatores de risco à saúde
(águas contaminadas, ar poluído, lixo mal acondicionado ou destinado etc.).

FATORES DE RISCO – são, portanto, componentes que podem levar à doença
ou contribuir para o risco de adoecimento e manutenção dos agravos de saúde.
Podem, também, ser definidos como: “atributos de um grupo da população que
apresenta maior incidência de uma doença ou agravo à saúde em comparação
com outros grupos que não o tenha ou com menor exposição a tal característica”
(Almeida Filho e Rouquayrol), ou ainda, “um fator de risco, ou fator de exposição,
é algum fenômeno de natureza física, química, orgânica, psicológica ou social, no
genótipo  ou  fenótipo,  ou  alguma  enfermidade  anterior  ao  efeito  que  se  está
estudando, que pela variabilidade de sua presença ou ausência está relacionada
com a doença investigada, ou pode ser causa de seu aparecimento”.
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A título de exemplo apresentamos alguns Fatores de Risco freqüentes na
prática da vigilância: ruídos, vapores (de solvente nos ambientes de trabalho), lixo
hospitalar; alimentos contaminados, água não tratada/contaminada, ambiente mal
ventilado  ou  iluminado,  medicamentos  com  erros  no  processo  de  produção
(potencialmente danificado ou prejudicado), sangue com manipulação inadequada
(potencialmente  contaminado);  microorganismos  patogênicos,  presença  de
vetores de doenças, Jornada de trabalho excessiva, Ritmo acelerado de trabalho,
etc. 

Devemos, também, diferenciar fator de marcador de risco:
-  Fator  de  Risco  diz-se  quando  seu  efeito  pode  ser  prevenido  (obesidade,
hipertensão arterial,  uso de contraceptivos orais,  nas doenças coronarianas ou
hidrocarbonetos  do alcatrão nos cigarros  e presença de poeira  de minério  de
urânio no ar para câncer de pulmão).
- Marcador de Risco diz-se quando são atributos inevitáveis fora da possibilidade
de controle (sexo, grupo étnico, para doença coronariana ou idade e ascendência
familiar para câncer de pulmão).

Quanto à Origem do Fator podem ser: 
-  Endógenos  –  são  fatores  de  risco  endógenos  quando  advindas  do  próprio
organismo sob risco, por exemplo: fatores genéticos e constitucionais (diabetes
mélitus, hemofilia, etc);
-  Exógenos  –  são  fatores  de  risco  exógenos  os  considerados  externos  ao
organismo sob risco (“pó da china” na água; presença de aedes em determinada
região etc).

FATOR DE PROTEÇÃO -  é o atributo de um grupo com menor incidência de um
determinado distúrbio em relação a outros grupos nos quais existe a ausência ou
baixa dosagem de tal fator. 

Quanto  à  EXPOSIÇÃO  AOS  FATORES  DE  RISCO  (e  agentes,  portanto)
poderemos falar em:
-  Exposição Aguda - Contato de um ou vários indivíduos rápida e intensa a
determinado fator/agente ou a determinados Fatores de Risco.
- Exposição Intermitente – Contato que vai e volta, que ocorre periodicamente,
em pulsos no tempo.
- Exposição Reiterada – Contato que ocorre repetidamente, de forma sistemática
ou contínua.
- Exposição Múltipla – Contato com muitos fatores, exposição concomitante ou
próxima  de  vários  fatores/agentes  causadores  de  agravos  à  saúde  (fala-se
geralmente dos riscos ocupacionais).

6. VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

A expressão ‘vigilância em saúde’  remete, inicialmente, à palavra vigiar.
Sua origem – do latim  vigilare – significa, de acordo com o Dicionário Aurélio,
observar atentamente, estar atento a, atentar em, estar de sentinela, procurar,
campear, cuidar, precaver-se, acautelar-se.
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No campo  da  saúde,  a  ‘vigilância’  está  historicamente  relacionada  aos
conceitos de saúde e doença presentes em cada época e lugar, às práticas de
atenção  aos  doentes  e  aos  mecanismos  adotados  para  tentar  impedir  a
disseminação das doenças.

No final da Idade Média, o modelo médico e político de intervenção que
surgia para a organização sanitária das cidades deslocava-se do isolamento para
a  quarentena.  Três  experiências  iniciadas  no  século  XVIII,  na  Europa,  irão
constituir os elementos centrais das atuais práticas da ‘vigilância em saúde’: a
medicina de estado, na Alemanha; a medicina urbana, na França; e a medicina
social, na Inglaterra.

O desenvolvimento das investigações no campo das doenças infecciosas
e  o  advento  da  bacteriologia,  em  meados  do  século  XIX,  resultaram  no
aparecimento  de  novas  e  mais  eficazes  medidas  de  controle,  entre  elas  a
vacinação,  iniciando  uma  nova  prática  de  controle  das  doenças,  com
repercussões na forma de organização de serviços e ações em saúde coletiva.
Surge,  então,  em  saúde  pública,  o  conceito  de  ‘vigilância’,  definido  pela
específica,  mas  limitada,  função  de  observar  contatos  de  pacientes  atingidos
pelas denominadas ‘doenças pestilenciais’.

A  partir  da  década  de  1950,  o  conceito  de  ‘vigilância’  é  modificado,
deixando de ser aplicado no sentido da ‘observação sistemática de contatos de
doentes’, para ter significado mais amplo, o de ‘acompanhamento sistemático de
eventos  adversos à  saúde na comunidade’,  com o propósito  de  aprimorar  as
medidas de controle.

Em 1963, Alexander Langmuir, conceituou ‘vigilância em saúde’ como a
“observação  contínua  da  distribuição  e  tendências  da  incidência  de  doenças
mediante  a  coleta  sistemática,  consolidação  e  avaliação  de  informes  de
morbidade e mortalidade, assim como de outros dados relevantes, e a regular
disseminação dessas informações a todos os que necessitam conhecê-la” .

Esta noção de ‘vigilância’,  ainda presente nos dias atuais,  baseada na
produção,  análise  e  disseminação  de  informações  em  saúde,  restringe-se  ao
assessoramento das autoridades sanitárias quanto à necessidade de medidas de
controle, deixando a decisão e a operacionalização dessas medidas a cargo das
próprias autoridades sanitárias.

Em 1964, Karel Raska, propõe o qualificativo ‘epidemiológica’ ao conceito
de  ‘vigilância’  –  designação  consagrada  no  ano  seguinte  com  a  criação  da
Unidade de Vigilância Epidemiológica da Divisão de Doenças Transmissíveis da
Organização Mundial da Saúde (OMS). Em 1968, a 21ª Assembléia Mundial da
Saúde promove ampla discussão sobre a aplicação da ‘vigilância’ no campo da
saúde pública, que resulta em uma visão mais abrangente desse instrumento,
com recomendação de sua utilização não só em doenças transmissíveis,  mas
também em outros eventos adversos à saúde.

Um dos principais fatores que propiciaram a disseminação da ‘vigilância’
como instrumento em todo o mundo foi a ‘campanha de erradicação da varíola’,
nas décadas de 1960 e 1970. Neste período, no Brasil, a organização do Sistema
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Nacional  de  Vigilância  Epidemiológica  (1975),  se  dá através  da instituição  do
Sistema de Notificação Compulsória de Doenças. Em 1976, é criada a Secretaria
Nacional de Vigilância Sanitária. No caso da vigilância ambiental, começou a ser
pensada e discutida, a partir da década de 1990, especialmente com o advento
do  Projeto  de  Estruturação  do  Sistema  Nacional  de  Vigilância  em  Saúde  -
VIGISUS.

As discussões que se intensificaram a partir da década de 1990 em torno
da  reorganização  do  sistema  de  ‘vigilância  epidemiológica’,  tornando  possível
conceber a proposta de ação baseada na ‘vigilância da saúde’, continham pelo
menos três elementos que deveriam estar integrados: 1) a ‘vigilância’ de efeitos
sobre a saúde, como agravos e doenças, tarefa tradicionalmente realizada pela
‘vigilância epidemiológica’;  2) a ‘vigilância’  de perigos, como agentes químicos,
físicos  e  biológicos  que  possam  ocasionar  doenças  e  agravos,  tarefa
tradicionalmente  realizada  pela  ‘vigilância  sanitária’;  3)  a  ‘vigilância’  de
exposições,  através  do  monitoramento  da  exposição  de  indivíduos  ou  grupos
populacionais  a  um agente  ambiental  ou  seus  efeitos  clinicamente  ainda  não
aparentes (subclínicos ou pré-clínicos),  este último se coloca como o principal
desafio para a estruturação da ‘vigilância ambiental’.

A  vigilância  em  saúde  tem  por  objetivo  a  observação  e  análise
permanentes da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto
de  ações  destinadas  a  controlar  determinantes,  riscos  e  danos  à  saúde  de
populações que vivem em determinados territórios, garantindo-se a integralidade
da  atenção,  o  que  inclui  tanto  a  abordagem  individual  como  coletiva  dos
problemas de saúde. 

- Quais são os componentes da vigilância em saúde?
São as ações de vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e

agravos  à  saúde,  devendo-se  constituir  em  espaço  de  articulação  de
conhecimentos e técnicas.  O conceito de vigilância em saúde inclui: a vigilância e
o controle das doenças transmissíveis; a vigilância das doenças e agravos não
transmissíveis; a vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental em saúde,
vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância sanitária.

- Onde devem ser desenvolvidas as ações da vigilância em saúde?
 A vigilância em saúde deve estar cotidianamente inserida em todos os

níveis de atenção da saúde. A partir de suas específicas ferramentas as equipes
de saúde da atenção primária podem desenvolver habilidades de programação e
planejamento, de maneira a organizar os serviços com ações programadas de
atenção  à  saúde  das  pessoas,  aumentando-se  o  acesso  da  população  a
diferentes atividades e ações de saúde.

- Como buscamos a integralidade da vigilância com a atenção à saúde?
A  Vigilância  em  Saúde,  visando  a  integralidade  do  cuidado,  deve

inserir-se  na  construção  das  redes  de  atenção  à  saúde,  coordenadas  pela
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Atenção Primária à Saúde. A integração entre a Vigilância em Saúde e a Atenção
Primária à Saúde é condição obrigatória para a construção da integralidade na
atenção e para o alcance dos resultados, com desenvolvimento de um processo
de trabalho condizente com a realidade local, que preserve as especificidades dos
setores e compartilhe suas tecnologias, tendo por diretrizes:
I  –  compatibilização  dos  territórios  de  atuação  das  equipes,  com a  gradativa
inserção das ações de vigilância em saúde nas práticas das equipes da Saúde da
Família;
II – planejamento e programação integrados das ações individuais e coletivas;
III – monitoramento e avaliação integrada;
IV – reestruturação dos processos de trabalho com a utilização de dispositivos e
metodologias  que  favoreçam  a  integração  da  vigilância,  prevenção,  proteção,
promoção e atenção à saúde, tais como linhas de cuidado, clinica ampliada, apoio
matricial, projetos terapêuticos e protocolos, entre outros;
V – educação permanente dos profissionais de saúde, com abordagem integrada
nos eixos da clínica, vigilância, promoção e gestão.

As ações de Vigilância em Saúde, incluindo-se a promoção da saúde,
devem estar inseridas no cotidiano das equipes de Atenção Primária – Saúde da
Família,  com  atribuições  e  responsabilidades  definidas  em  território  único  de
atuação,  integrando os processos de trabalho,  planejamento,  monitoramento e
avaliação dessas ações.

-  Como fortalecer  as  ações  de  vigilância  em saúde junto  às  equipes  de
saúde da família?

Uma das estratégias indutoras é a incorporação do agente de combate às
endemias (ACE), ou dos agentes que desempenham essas atividades, mas com
outras denominações, na atenção primária junto às equipes de saúde da família,
sendo agregadas ações como controle ambiental, endemias, zoonoses e controle
de riscos e danos à saúde.

A incorporação do ACE nas equipes de saúde da família pressupõe a
reorganização dos processos de trabalho, com integração das bases territoriais
dos agentes comunitários de saúde e do agente de combate às endemias, com
definição  de  papéis  e  responsabilidades,  e  a  supervisão  dos  ACE  pelos
profissionais de nível superior da equipe de saúde da família.

A Portaria n° 1.007/GM/MS, de 4 de maio de 2010, define critérios para
regulamentar a incorporação do Agente de Combate às Endemias – ACE ou dos
agentes que desempenham essas atividades, mas com outras denominações, na
atenção primária à saúde para fortalecer as ações de vigilância em saúde junto às
equipes de Saúde da Família.

Componente da Vigilância em Saúde
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A vigilância epidemiológica é um “conjunto de ações que proporciona o
conhecimento,  a  detecção  ou  prevenção  de  qualquer  mudança  nos  fatores
determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade
de se recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos”.

Seu propósito é fornecer orientação técnica permanente para os que têm
a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças
e agravos. 

Tem como funções,  dentre  outras:  coleta  e  processamento  de  dados;
análise  e  interpretação  dos  dados  processados;  divulgação  das  informações;
investigação epidemiológica de casos e surtos; análise dos resultados obtidos; e
recomendações e promoção das medidas de controle indicadas.

A vigilância da situação de saúde desenvolve ações de monitoramento
contínuo  do  país/estado/região/município/território,  por  meio  de  estudos  e
análises  que  revelem  o  comportamento  dos  principais  indicadores  de  saúde,
priorizando questões relevantes e contribuindo para um planejamento de saúde
mais abrangente.

A vigilância em saúde ambiental visa ao conhecimento e à detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do
ambiente que interferiram na saúde humana; recomendar e adotar medidas de
prevenção  e  controle  dos  fatores  de  risco,  relacionados  às  doenças  e  outros
agravos  à  saúde,  prioritariamente  a  vigilância  da  qualidade  da  água  para
consumo humano, ar e solo; desastres de origem natural, substâncias químicas,
acidentes com produtos perigosos, fatores físicos, e ambiente de trabalho.

A  vigilância  em  saúde  do  trabalhador caracteriza-se  por  ser  um
conjunto  de  atividades  destinadas  à  promoção  e  proteção,  recuperação  e
reabilitação  da  saúde  dos  trabalhadores  submetidos  aos  riscos  e  agravos
advindos das condições de trabalho. 

A vigilância sanitária é entendida como um conjunto de ações capazes
de  eliminar,  diminuir  ou  prevenir  riscos  à  saúde  e  de  intervir  nos  problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na
prestação de serviços de interesse da saúde. 

Abrange o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se
relacionem  com  a  saúde,  compreendidas  todas  as  etapas  e  processos,  da
produção  ao  consumo;  e  o  controle  da  prestação  de  serviços  que,  direta  ou
indiretamente, se relacionam com a saúde.

Outro aspecto fundamental da vigilância em saúde é o cuidado integral
com a saúde das pessoas por meio da promoção da saúde. 

Essa política objetiva a promover a qualidade de vida, empoderando a
população para reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados aos
seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho,
habitação,  ambiente,  educação,  lazer,  cultura  e  acesso  a  bens  e  serviços
essenciais. 
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As ações específicas são voltadas para:  alimentação saudável,  prática
corporal/atividade  física,  prevenção  e  controle  do  tabagismo,  redução  da
morbimortalidade em decorrência do uso de álcool e outras drogas, redução da
morbimortalidade por acidentes de trânsito, prevenção da violência e estímulo à
cultura da paz, além da promoção do desenvolvimento sustentável.

7. VIGILANCIA DAS DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

A Lei Orgânica da Saúde conceitua Vigilância Epidemiológica (VE) como
um  “conjunto  de  ações  que  proporciona  o  conhecimento,  a  detecção  ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas
de prevenção e controle das doenças ou agravos”. Como este Guia tem como
propósito sintetizar conhecimentos básicos sobre algumas doenças que estão sob
vigilância  epidemiológica  no  Brasil,  acrescidas  de  outras  importantes  para  a
saúde pública que dispõem de algumas medidas de controle e tratamento, as
noções de VE aqui colocadas estão restritas à área de doenças transmissíveis.

Notificação
 

É  a  comunicação  da  ocorrência  de  determinada  doença  ou  agravo  à
saúde,  feita  à  autoridade  sanitária  por  profissionais  de  saúde  ou  qualquer
cidadão,  para fim de adoção de medidas de intervenção pertinentes.  Deve-se
notificar a simples suspeita da doença, sem aguardar a confirmação do caso, que
pode significar perda de oportunidade de adoção das medidas de prevenção e
controle indicadas. A notificação tem que ser sigilosa, só podendo ser divulgada
fora do âmbito médico sanitário em caso de risco para a comunidade, sempre se
respeitando o direito de anonimato dos cidadãos.

Propósitos da VE: Fornecer orientação técnica permanente para os que
têm a responsabilidade de decidir  sobre a execução de ações de controle  de
doenças e agravos.  Sua operacionalização compreende um ciclo  completo de
funções  específicas  e  intercomplementares,  que  devem ser  desenvolvidas  de
modo  contínuo,  permitindo  conhecer,  a  cada  momento,  o  comportamento
epidemiológico da doença ou agravo escolhido como alvo das ações, para que as
intervenções  pertinentes  possam  ser  desencadeadas  com  oportunidade  e
efetividade.

Funções
Coleta  e  processamento  de  dados;  análise  e  interpretação  dos  dados

processados;  investigação epidemiológica de casos e surtos;  recomendação e
promoção  das  medidas  de  controle  apropriadas;  avaliação  da  eficácia  e
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efetividade  das  medidas  adotadas;  divulgação  de  informações  sobre  as
investigações,  medidas  de  controle  adotadas,  impacto  obtido,  formas  de
prevenção de doenças, dentre outras. É importante salientar que todos

As  Doenças  Crônicas  Não  transmissíveis  (DCNT)  são  as  principais
causas de mortes no mundo e têm gerado elevado número de mortes prematuras,
perda de qualidade de vida com alto grau de limitação nas atividades de trabalho
e de lazer,  além de impactos econômicos para as  famílias,  comunidades e a
sociedade em geral, agravando as iniquidades e aumentando a pobreza.

Apesar do rápido crescimento das DCNT, seu impacto pode ser revertido
por meio de intervenções amplas e custo efetivas de promoção de saúde para
redução de seus fatores de risco, além de melhoria da atenção à saúde, detecção
precoce e tratamento oportuno.

Das 57 milhões de mortes no mundo em 2008, 36 milhões, ou 63%, foram
em razão das DCNT, com destaque para as doenças do aparelho circulatório,
diabetes, câncer e doença respiratória crônica (ALWAN et al,  2010). Cerca de
80% das mortes por DCNT ocorrem em países de baixa ou média renda, onde
29% são de pessoas com menos de 60 anos. Nos países de renda alta, apenas
13% são mortes precoces (WHO, 2011).

Como  nos  outros  países,  no  Brasil,  as  doenças  crônicas  não
transmissíveis  também  se  constituem  como  o  problema  de  saúde  de  maior
magnitude. São responsáveis por 72% das causas de mortes, com destaque para
doenças  do  aparelho  circulatório  (31,3%),  câncer  (16,3%),  diabetes  (5,2%)  e
doença respiratória crônica (5,8%), e atingem indivíduos de todas as camadas
socioeconômicas  e,  de  forma  mais  intensa,  aqueles  pertencentes  a  grupos
vulneráveis, como os idosos e os de baixa escolaridade e renda.

Os principais fatores de risco para DCNT são o tabaco, a alimentação não
saudável, a inatividade física e o consumo nocivo de álcool, responsáveis, em
grande parte, pela epidemia de sobrepeso e obesidade, pela elevada prevalência
de hipertensão arterial e pelo colesterol alto (MALTA et al, 2006).
Tabaco: Cerca de 6 milhões de pessoas morrem a cada ano pelo uso do tabaco,
tanto por utilização direta quanto por fumo passivo (WHO, 2010a). Até 2020, esse
número  deve  aumentar  para  7,5  milhões,  contando  10% de  todas  as  mortes
(MATHERS;  LONCAR,  2006).  Estima-se  que  fumar  cause,  aproximadamente,
70% dos cânceres de pulmão, 42% das doenças respiratórias crônicas e cerca de
10% das doenças do aparelho circulatório.
Atividade física insuficiente: Estima-se que 3,2 milhões de pessoas morrem a
cada ano devido à inatividade física. Pessoas que são insuficientemente ativas
têm entre 20% e 30% de aumento do risco de todas as causas de mortalidade
(WHO,  2010b).  Atividade  física  regular  reduz  o  risco  de  doença  circulatória,
inclusive hipertensão, diabetes, câncer de mama e de cólon, além de depressão.
Uso nocivo do álcool: 2,3 milhões de pessoas morrem a cada ano pelo consumo
nocivo de álcool, correspondendo a 3,8% de todas as mortes do mundo. Mais da
metade desses óbitos são causados por  DCNT, incluindo câncer,  doenças do
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aparelho circulatório e cirrose hepática. O consumo per capita é mais alto em
países de alta renda. 
Dieta não saudável: Consumo adequado de frutas, legumes e verduras reduz os
riscos  de  doenças  do  aparelho  circulatório,  câncer  de  estômago  e  câncer
colorretal. A maioria das populações consome mais sal que o recomendado pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) para a prevenção de doenças. O grande
consumo  de  sal  é  um  importante  determinante  de  hipertensão  e  risco
cardiovascular. A alta ingestão de gorduras saturadas e ácidos graxos trans está
ligada às doenças cardíacas. A alimentação não saudável, incluindo o consumo
de gorduras, está aumentando rapidamente na população de baixa renda.
Pressão arterial alta: Estima-se que a pressão arterial alta cause 7,5 milhões de
óbitos, ou seja, 12,8% de todas as mortes. Esse é um fator de risco para doenças
do aparelho circulatório. A prevalência de pressão alta é semelhante em todos os
grupos de renda, contudo, é geralmente menor na população de alta renda.
Excesso de peso e obesidade: 2,8 milhões de pessoas morrem a cada ano em
decorrência do excesso de peso ou da obesidade. Os riscos de doença cardíaca,
acidente vascular encefálico (AVE) e diabetes aumentam consistentemente com o
aumento  de  peso  (WHO,  2002).  O  Índice  de  Massa  Corporal  (IMC)  elevado
também aumenta os riscos de certos tipos de câncer (AMERICAN INSTITUTE
FOR CANCER RESEARCH, 2009). O excesso de peso tem crescido no mundo
entre crianças e adolescentes. 
Colesterol aumentado: Estima-se que o colesterol elevado cause 2,6 milhões de
mortes a cada ano. Ele aumenta o risco de doença cardíaca e acidente vascular
encefálico. O colesterol elevado é mais prevalente em países de alta renda. 

Impactos sobre o desenvolvimento

A epidemia de DCNT afeta mais as pessoas de baixa renda, por estarem
mais expostas aos fatores de risco e por terem menor acesso aos serviços de
saúde. Além disso, essas doenças criam um círculo vicioso, levando as famílias a
maior estado de pobreza.

Existe forte evidência que correlaciona os determinantes sociais,  como
educação, ocupação, renda, gênero e etnia, com a prevalência de DCNT e fatores
de risco.  No Brasil,  os  processos  de transição  demográfica,  epidemiológica  e
nutricional, a urbanização e o crescimento econômico e social contribuem para o
maior  risco  da  população  de  desenvolvimento  de  doenças  crônicas.  Nesse
contexto,  grupos  étnicos  e  raciais  menos  privilegiados,  como  a  população
indígena,  têm  tido  participação  desproporcional  nesse  aumento  verificado  na
carga de doenças crônicas. 

O tratamento para diabetes, câncer, doenças do aparelho circulatório e
doença  respiratória  crônica  pode  ser  de  curso  prolongado,  onerando  os
indivíduos, as famílias e os sistemas de saúde. Os gastos familiares com DCNT
reduzem a  disponibilidade  de  recursos  para  necessidades  como  alimentação,
moradia, educação, entre outras. A Organização Mundial da Saúde estima que, a
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cada ano, 100 milhões de pessoas são empurradas para a pobreza nos países
em que se tem de pagar diretamente pelos serviços de saúde. 

No Brasil, mesmo com a existência do Sistema Único de Saúde (SUS),
gratuito e universal, o custo individual de uma doença crônica ainda é bastante
alto, em função dos custos agregados, o que contribui para o empobrecimento
das famílias. 

Além  disso,  os  custos  diretos  das  DCNT  para  o  sistema  de  saúde
representam impacto crescente.  No Brasil,  as DCNT estão entre  as principais
causas  de  internações  hospitalares.  Recente  análise  do  Banco  Econômico
Mundial  estima  que  países  como  Brasil,  China,  Índia  e  Rússia  perdem,
anualmente, mais de 20 milhões de anos produtivos de vida devido às DCNTs.
Estimativas para o Brasil sugerem que a perda de produtividade no trabalho e a
diminuição da renda familiar resultantes de apenas três DCNT (diabetes, doença
do coração e acidente vascular encefálico) levarão a uma perda na economia
brasileira de US$ 4,18 bilhões entre 2006 e 2015.

O impacto  socioeconômico  das  DCNT está  afetando  o  progresso  das
Metas de Desenvolvimento do Milênio (MDM), que abrangem temas como saúde
e determinantes sociais (educação e pobreza). Essas metas têm sido afetadas,
na maioria dos países, pelo crescimento da epidemia de DCNT e seus fatores de
risco.

O monitoramento da morbimortalidade em DCNT, componente essencial
para a vigilância, é realizado por meio dos sistemas de informações do SUS e
outros. Outras atividades neste processo são as capacitações das equipes de
saúde  de  estados  e  municípios,  com  o  estabelecimento  de  atividades  e
estratégias  de  prevenção,  promoção  e  assistência  e  com  a  definição  de
indicadores  para  monitoramento  e  de  metodologias  apropriadas  às  realidades
regionais e locais.
– Política nacional de Promoção da Saúde: Aprovada em 2006, prioriza ações de
alimentação  saudável,  atividade  física,  prevenção  ao  uso  do  tabaco  e  álcool,
inclusive  com  transferência  de  recursos  a  estados  e  municípios  para  a
implantação dessas ações de uma forma intersetorial e integrada.
–  Atividade  Física:  O Ministério  da  Saúde  lançou,  em 7  de  abril  de  2011,  o
programa Academia da Saúde, com o objetivo de promoção da saúde por meio
de atividade física, com meta de expansão a 4 mil municípios até 2015.

Desde 2006, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da
Saúde apoia e financia programas de atividade física que somaram mais de mil
projetos em todo o país em 2011.
– Tabaco: O sucesso da política antitabaco é um ponto de grande relevância que
reflete no declínio da prevalência das DCNT. Destacam-se as ações regulatórias,
como a proibição da propaganda de cigarros, as advertências sobre o risco de
problemas nos maços do produto, a adesão à Convenção-Quadro do Controle do
Tabaco em 2006, entre outras. Em 2011, foram realizadas consultas públicas pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ampliar as advertências
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nos maços, o maior controle da propaganda nos pontos de venda e a proibição de
aditivos de sabor nos cigarros.
–  Alimentação: O incentivo ao aleitamento materno tem sido uma importante
iniciativa do MS, ao lado de mensagens claras,  como o Guia de Alimentação
Saudável,  e  parcerias,  como  a  do  Ministério  de  Desenvolvimento  Social  e
Combate à Fome (MDS) no programa Bolsa Família. O Brasil também se destaca
na regulamentação da rotulagem dos alimentos.  Além disso,  foram realizados
acordos  com  a  indústria  para  a  redução  do  teor  das  gorduras  trans  e,
recentemente, novos acordos voluntários de metas de redução de sal em 10% ao
ano em pães, macarrão e, até o final de 2011, nos demais grupos de alimentos.
– Expansão da atenção primária: A Atenção Primária em Saúde cobre cerca de
60%  da  população  brasileira.  As  equipes  atuam  em  território  definido,  com
população  adstrita,  realizando  ações  de  promoção,  vigilância  em  saúde,
prevenção, assistência, além de acompanhamento longitudinal  dos usuários, o
que  é  fundamental  na  melhoria  da  resposta  ao  tratamento  dos  usuários  com
DCNT. Foram publicados os Cadernos da Atenção Básica e guias para o controle
de hipertensão arterial,  diabetes,  obesidade,  doenças do aparelho circulatório,
entre outros. 
–  Distribuição  gratuita  de  medicamentos  para  hipertensão  e  diabetes:
Expansão  da  atenção  farmacêutica  e  da  distribuição  gratuita  de  mais  de  15
medicamentos  para  hipertensão  e  diabetes  (anti-hipertensivos,
insulinas,hipoglicemiante, ácido acetil salicílico, estatina, entre outros). Em março
de 2011, o programa Farmácia Popular passou a ofertar medicamentos gratuitos
para hipertensão e diabetes em mais de 17.500 farmácias privadas credenciadas.
Essa medida ampliou o acesso e foram distribuídos, até abril de 2011, mais de
3,7 milhões de tratamentos, aumentando em 70% a distribuição de medicamentos
para hipertensos e diabéticos.
– rastreamento para câncer: Houve aumento na cobertura de exame preventivo
de câncer de mama (mamografia) de 54,8% (2003) para 71,1% (2008) e aumento
na cobertura de exame preventivo para câncer do colo do útero (Papanicolau) de
82,6% (2003) para 87,1% (2008), entre mulheres com idade entre 25 e 59 anos,
segundo a PNAD 2008 (IBGE, 2010). Ainda persistem desigualdades em relação
à escolaridade e região, que precisam ser superadas. A realização de mamografia
nos últimos dois anos variou de 68,3% (mulheres com 0 a 8 anos de estudo) a
87,9% (mulheres com 12 e mais anos de estudo) e a realização de Papanicolau
nos últimos 3 anos variou de 77,8% (mulheres com 0 a 8 anos de estudo) a
90,5%  (mulheres  com  12  e  mais  anos  de  estudo),  segundo  o  Vigitel  2010
(BRASIL, 2011).

Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das doenças Crônicas
não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022

O  Plano  aborda  as  quatro  principais  doenças  (doenças  do  aparelho
circulatório,  câncer,  respiratórias  crônicas  e  diabetes)  e  os  fatores  de  risco
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(tabagismo, consumo nocivo de álcool, inatividade física, alimentação inadequada
e obesidade).

Objetivo:  Promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas
efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e
o controle das DCNT e seus fatores de risco e fortalecer os serviços de saúde
voltados para a atenção aos portadores de doenças crônicas.

Metas nacionais propostas
• Reduzir a taxa de mortalidade prematura (<70 anos) por DCNT em 2% ao

ano.
• Reduzir a prevalência de obesidade em crianças.
• Reduzir a prevalência de obesidade em adolescentes.
• Deter o crescimento da obesidade em adultos.
• Reduzir as prevalências de consumo nocivo de álcool.
• Aumentar a prevalência de atividade física no lazer.
• Aumentar o consumo de frutas e hortaliças.
• Reduzir o consumo médio de sal.
• Reduzir a prevalência de tabagismo em adultos.
• Aumentar a cobertura de mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos.
• Ampliar  a  cobertura  de  exame  preventivo  de  câncer  de  colo  uterino  em

mulheres de 25 a 64 anos.
• Tratar 100% das mulheres com diagnóstico de lesões precursoras de câncer.

Principais ações:

Atividade física

I.  Programa  Academia  da  Saúde:  Construção  de  espaços  saudáveis  que
promovam ações de promoção da saúde e estimulem a atividade física/práticas
corporais, em articulação com a Atenção Primária à Saúde.

II.  Programa  Saúde  na  Escola:  Implantação  em  todos  os  municípios,
incentivando ações de promoção da saúde e de hábitos saudáveis nas escolas
(como as cantinas saudáveis); reformulação de espaços físicos visando à prática
de aulas regulares de educação física; e prática de atividade física no contraturno

(programa Segundo Tempo).

III. Praças do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC): Fortalecimento
da construção das praças do PAC dentro do Eixo Comunidade Cidadã, além de
busca pela cobertura de todas as faixas etárias. Essas praças integram atividades
e serviços culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o
mercado  de  trabalho,  serviços  socio-assistenciais  e  políticas  de  prevenção  à
violência e de inclusão digital.

IV.  Reformulação  de  espaços  urbanos  saudáveis:  Criação  do  Programa
nacional  de  Calçadas  Saudáveis  e  construção  e  reativação  de  ciclovias,
parques, praças e pistas de caminhadas.
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V.  Campanhas  de  comunicação:  Criação  de  campanhas  que  incentivem  a
prática de atividade física e hábitos saudáveis, articulando com grandes eventos,
como a Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas.

Alimentação saudável

I.  Escolas: Promoção de ações de alimentação saudável no Programa Nacional
de Alimentação Escolar.
II. Aumento da oferta de alimentos saudáveis: Estabelecimento de parcerias e
acordos com a sociedade civil (agricultores familiares, pequenas associações e
outros) para o aumento da produção e da oferta de alimentos in natura, tendo em
vista  o  acesso  à  alimentação  adequada  e  saudável.  Apoio  a  iniciativas
intersetoriais  para  o  aumento  da  oferta  de  alimentos  básicos  e  minimamente
processados, no contexto da produção, do abastecimento e do consumo.
III.  Acordos  com  a  indústria  para  redução  do  sal  e  do  açúcar:
Estabelecimento de acordo com o setor produtivo e parceria com a sociedade
civil, com vistas à prevenção de DCNT e à promoção da saúde, para a redução
do sal e do açúcar nos alimentos, buscando avanços no campo da alimentação
mais saudável.

IV.  Redução dos preços dos alimentos saudáveis:  Proposição e fomento à
adoção de medidas fiscais, tais como redução de impostos, taxas e subsídios,
objetivando reduzir os preços dos alimentos saudáveis (frutas, hortaliças), a fim
de estimular o seu consumo. 

V.  Plano  Intersetorial  de  Obesidade:  Implantação  do  Plano  Intersetorial  de
Obesidade, com vistas à redução da obesidade na infância e na adolescência.

Tabagismo e álcool
I.  Adequação  da  legislação  nacional  que  regula  o  ato  de  fumar  em  recintos
coletivos.
II. Ampliação das ações de prevenção e de cessação do tabagismo, com atenção
especial  aos grupos mais  vulneráveis  (jovens,  mulheres,  população de menor
renda e escolaridade, indígenas, quilombolas). 
III.  Fortalecimento  da  implementação  da  política  de  preços  e  de  aumento  de
impostos dos produtos derivados do tabaco e álcool, com o objetivo de reduzir o
consumo, conforme preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
IV. Apoio à intensificação de ações fiscalizatórias em relação à venda de bebidas
alcoólicas a menores de 18 anos.
V. Fortalecimento, no  Programa Saúde na Escola (PSE), das ações educativas
voltadas à prevenção e à redução do uso de álcool e do tabaco.
VI. Apoio a iniciativas locais de legislação específica em relação ao controle de
pontos de venda de álcool e  horário noturno de fechamento de bares  e outros
pontos correlatos de comércio.

Envelhecimento ativo

I.  Implantação  de  um  modelo  de  atenção  integral  ao  envelhecimento  ativo,
favorecendo ações de promoção da saúde, prevenção e atenção integral.
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II.  Incentivo aos idosos para a prática da atividade física regular no programa
Academia da Saúde.
III. Capacitação das equipes de profissionais da Atenção Primária em Saúde para
o  atendimento,  acolhimento  e  cuidado  da  pessoa  idosa  e  de  pessoas  com
condições crônicas.
IV. Incentivar a ampliação da autonomia e independência para o autocuidado e o
uso racional de medicamentos.
V. Criar programas para formação do cuidador de pessoa idosa e de pessoa com
condições crônicas na comunidade.
VI.  Apoio  à  estratégia  de  promoção  do  envelhecimento  ativo  na  saúde
suplementar.

8. SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE

Nada pode ser  feito  em Vigilância  Epidemiológica sem a obtenção de
informações, daí a clássica expressão de informação para ação. Por sua vez, um
bom sistema de informações depende da periodicidade do fluxo de fornecimento
dos dados e do criterioso preenchimento dos instrumentos de coleta (fichas de
notificação  e  investigação,  declaração  de  óbito,  declaração  de  nascido  vivo,
boletins  de  atendimento,  autorizações  de  internação,  relatórios  etc).  A
transformação desses dados (valor quantitativo obtido para caracterizar um fato
ou circunstância) em informações (dado analisado) pode ser feita em todos os
níveis do sistema de saúde. Para isso, faz-se necessário organizá-los em tabelas
e gráficos, que, dependendo do grau de complexidade das análises, podem ser
realizados por todos os profissionais, ou por alguns com capacitação específica. 

Definições

Sistema de informações

É um conjunto de unidades de produção, análise e divulgação de dados,
que  atuam  com a  finalidade  de  atender  às  necessidades  de  informações  de
instituições,  programas,  serviços.  Podem  ser  informatizados  ou  manuais.
Atualmente, com o crescente desenvolvimento da informática, a grande maioria
dos sistemas da área da saúde, mesmo nos níveis mais periféricos, já dispõe das
ferramentas de computação, ou está em vias de adquiri-las.

Sistemas de Informações em Saúde (SIS)

São desenvolvidos e implantados com o objetivo de facilitar a formulação
e avaliação das políticas, planos e programas de saúde, subsidiando o processo
de tomada de decisões, a fim de contribuir para melhorar a situação de saúde
individual  e  coletiva.  São  funções  dos  SIS:  planejamento;  coordenação;
supervisão  dos  processos  de  seleção,  coleta,  aquisição,  registro,

Técnico em Nutrição e dietética – Promoção, Prevenção e Vigilância em Saúde
49



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]         Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

armazenamento,  processamento,  recuperação,  análise  e  difusão  de  dados  e
geração de informações. 

É  importante  salientar  que,  para  a  área  de  saúde,  também  são  de
interesse  dados  produzidos  fora  do  setor  (demográficos,  de  saneamento,
documentais  e  administrativos).  Dados  não  rotineiros  e  que  são  coletados
esporadicamente,  obtidos  através  de  inquéritos,  levantamentos  e  estudos
especiais,  também  são  muito  úteis  às  análises  da  situação  de  saúde  e  da
vigilância epidemiológica. A coleta de dados deve ser racional e objetiva, visando
a construção de indicadores epidemiológicos ou operacionais que atendam aos
objetivos de cada programa ou instituição, evitando-se descrédito do sistema e
desperdício de tempo e recursos.

Indicadores

São  informações  produzidas  com  periodicidade  definida  e  critérios
constantes, que revelam o comportamento de um fenômeno em um dado espaço
de tempo. Para isso, faz-se necessário a disponibilidade do dado, bem como,
uniformidade e sinteticidade na coleta, simplicidade técnica na elaboração e bom
poder discriminatório do indicador.

Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN

Em  1975,  a  lei  que  instituiu  o  Sistema  Nacional  de  Vigilância
Epidemiológica  também criou  a  obrigatoriedade  da  notificação  compulsória  de
algumas doenças, que era feita pelas Unidades de Saúde semanalmente, através
do preenchimento  do Boletim Semanal  de  Doenças.  As Secretarias  Estaduais
faziam um consolidado mensal e o enviavam por aerograma para o Ministério da
Saúde. Esse Sistema de Notificação Compulsória de Doenças (SNCD) sempre
apresentou problemas de subnotificação e supria limitadamente as necessidades
mínimas  de  informação  de  morbidade  do  país.  Como  consequência  disso  e
visando melhorar  a  geração de informação, diversos sistemas paralelos foram
criados nos diferentes níveis, incluindo o nacional. O Sistema de Informações de
Agravos de Notificação – SINAN foi idealizado para racionalizar o processo de
coleta e transferência de dados relacionados às doenças e agravos de notificação
compulsória,  embora  o  número  de  doenças  e  agravos  por  ele  contemplados
venha  aumentando,  sem  relação  direta  com  a  compulsoriedade  de  sua
notificação.  O  formulário  padrão  contém  duas  partes:  a  Ficha  Individual  de
Notificação  (FIN),  que  deve  ser  preenchida  por  profissionais  das  unidades
assistenciais  da  rede  privada,  conveniada  e  pública;  e  a  Ficha  Individual  de
Investigação (FII), que, em geral, é preenchida pelo responsável da investigação.
Os principais indicadores gerados pelo SINAN e SNCD são: taxa ou coeficiente
de  incidência,  taxa  ou  coeficiente  de  prevalência,  taxa  ou  coeficiente  de
letalidade. Com as fichas de investigação, muitas outras informações podem ser
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obtidas,  como  percentual  de  seqüelas,  impacto  das  medidas  de  controle,
percentual de casos suspeitos e confirmados, entre outras.

Sistema de Informação de Mortalidade - SIM

O  SIM  foi  criado  pelo  Ministério  da  Saúde  em  1975  e,  até  bem
recentemente, só era operado na administração central das Secretarias Estaduais
de  Saúde  (SES).  Com  o  desenvolvimento  de  um  sistema  informatizado  de
seleção de causa básica de óbito,  está sendo iniciada a sua descentralização
para  as  Secretarias  Municipais  de  Saúde  (SMS).  O  formulário  de  entrada  de
dados  é  a  Declaração  de  Óbito  (DO).  Os  dados  do  SIM  permitem  calcular
importantes indicadores para a VE, como: taxa ou coeficiente de mortalidade e
mortalidade proporcional por grandes grupos de causas, por causas específicas,
faixa etária,  sexo, escolaridade,  ocupação,  e outras características do falecido
constantes nas declarações de óbitos.

Sistema de Nascidos Vivos - SINASC

Foi implantado oficialmente em 1990, concebido e montado à semelhança
do SIM, a partir de um documento básico padronizado (Declaração de Nascidos
Vivos - DN), que deve ser preenchido para todos os nascidos vivos. Nascido Vivo,
segundo  definição  da  OMS,  é  todo  produto  da  concepção  que,
independentemente  do tempo de gestação,  depois  de expulso  ou extraído do
corpo  da  mãe,  respira  ou  apresenta  outro  sinal  de  vida,  tal  como  batimento
cardíaco, pulsação do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos de
contração voluntária, estando ou não desprendida a placenta. A implantação do
SINASC foi  acontecendo de forma gradual no país. Dentre os indicadores que
podem ser construídos a partir desse sistema, incluem-se proporção de nascidos
vivos  de  baixo  peso,  proporção  de  prematuridade,  proporção  de  partos
hospitalares, proporção de nascidos vivos por faixa etária da mãe, taxa bruta de
natalidade e taxa de fecundidade. 

Sistema de Informações Hospitalares - SIH/SUS

Importante  fonte  de  informação  por  registrar  em  torno  de  70%  das
internações  hospitalares  realizadas  no  país  e  por  gerar  muitos  indicadores:
mortalidade hospitalar geral, ou por alguma causa, ou procedimento específico;
taxa  de  utilização  por  faixa  etária  e/ou  sexo,  geral  ou  por  causa;  índice  de
hospitalização por faixa etária e/ou sexo, geral ou por causa; índice de gasto com
hospitalização por faixa etária e/ou sexo, geral ou por causa; tempo médio de
permanência geral ou por alguma causa específica; valor médio da internação,
geral  ou por  alguma causa específica;  proporção de internação por  causa ou
procedimento selecionado; utilização de UTI e outros.
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Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS

Este  sistema não registra  o  CID do(s)  diagnóstico(s)  dos pacientes  e,
portanto, não pode ser utilizado como informação epidemiológica.

Entretanto, seus indicadores operacionais podem ser importantes como
complemento das análises epidemiológicas, a exemplo do: número de consultas
médicas  por  habitante  ao ano,  número de  consultas  médicas por  consultório,
número de exames/terapias realizados pelo quantitativo de consultas médicas.

Outras Fontes de Dados

Muitos outros sistemas são operados pela rede de serviços do SUS, que,
embora  não  tenham  base  epidemiológica,  podem  ser  utilizados  como  fontes
complementares  nas  análises.  Dentre  eles  cabe  destacar:  Sistema  de
Informações  de  Atenção  Básica  -  SIAB,  que  aporta  dados  relacionados  à
população  coberta  pelos  Programas  de  Saúde  da  Família  e  de  Agentes
Comunitários de Saúde nos municípios em que se encontram implantados, bem
como sobre as atividades desenvolvidas pelos agentes e equipes de saúde da
família; Sistema de Informações de Vigilância  Alimentar e Nutricional - SISVAN,
instrumento de políticas federais focalizadas e compensatórias (Programa “Leite é
Saúde”),  atualmente  implantado  em  aproximadamente  1.600  municípios
brasileiros  considerados   de  risco  para  a  mortalidade  infantil;  e  Sistema  de
Informações do Programa Nacional  de Imunização -  SI-PNI,  que aporta dados
relativos  à  cobertura  vacinal  de  rotina,  atualmente  implantado  em  todos  os
municípios brasileiros. Além das informações decorrentes dos sistemas descritos,
existem outras grandes bases de dados de interesse para o setor  saúde que
apresentam padronização e abrangência nacionais. 

Entre elas, devem ser citadas as disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro
de  Geografia  e  Estatística-IBGE  (particularmente  no  que  se  refere  ao  Censo
Demográfico,  Pesquisa  Brasileira  por  Amostragem  de  Domicílios-PNAD  e  a
Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária-AMS) e pelos “Conselhos” de classe
(como  o  Conselho  Federal  de  Medicina-CFM,  Conselho  Federal  de
Enfermagem-COFEN  e  Conselho  Federal  de  Odontologia-CFO).  São,  ainda,
importantes fontes de dados, as pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisa
Econômica  Aplicada-IPEA,  relatórios  e  outras  publicações  de  associações  e
empresas que atuam no setor médico supletivo (medicina de grupo, seguradoras,
autogestão e planos de administração).

Coleta e Divulgação das Informações

É dever de todo o profissional de saúde da rede pública, conveniada e
privada comunicar, à autoridade sanitária mais próxima, todos os casos suspeitos
de  doenças  de  notificação  compulsória  que  compõem  a  lista  brasileira,
independente  da  confirmação  diagnóstica,  bem  como  as  que  foram
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acrescentadas nos âmbitos  estaduais  e municipais.  Essa notificação pode ser
feita  em  formulário  próprio,  por  telefone,  fax  ou  outro  meio.  O  objetivo  da
notificação é a adoção de medidas de controle pertinentes e a alimentação dos
sistemas  de  informações.  A  notificação  de  casos  suspeitos  justifica-se  pela
necessidade  de  rapidez  na  execução  de  medidas  de  controle  para  algumas
patologias,  que  podem  não  ter  impacto  se  executadas  tardiamente.  A
retroalimentação  dos  sistemas  deve  ser  considerada  como  um  dos  aspectos
fundamentais  para  o  processo  continuado  de  aperfeiçoamento,  gerência  e
controle  da  qualidade  dos  dados.  Tal  prática  deve  ocorrer  em seus  diversos
níveis, de modo sistemático, com periodicidade previamente definida, de modo a
permitir a utilização das informações nas atividades de planejamento, definição de
prioridades, alocação de recursos e avaliação dos programas desenvolvidos.
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!




