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Apresentação 
 

 Este documenta apresenta o resultado de uma revisão de literatura sobre a 

temática “Territorialidade, intersetorialidade, trabalho comunitário e promoção da saúde 

na Atenção Primária à Saúde (APS)” com o objetivo de compor o “Caderno sobre o SUS, 

direitos e democracia” organizado pela Abrasco a ser debatido no 12º Congresso 

Brasileiro de Saúde Coletiva (Abrascão 2018) e viabilizar a composição de uma agenda 

estratégica para a atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). 

O documento foi organizado em quatro tópicos. O primeiro, contempla um breve 

estado da arte e avanços no cenário brasileiro. O segundo sistematizou algumas 

dificuldades para a implementação de políticas e de ações de promoção da saúde, com 

vistas a garantir a equidade e a sustentabilidade das relações intersetoriais. O terceiro 

destacou-se a ameaça das políticas de austeridade fiscal, com destaque para os desafios 
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impostos para a continuidade de programas exitosos, derivados de políticas intersetoriais 

e intergovernamentais de abrangência nacional. Finalmente, o quarto tópico apresenta um 

conjunto de proposições estratégicas para enfrentamento das dificuldades para a 

ampliação da promoção da saúde no âmbito da Atenção Primária à Saúde. 

Estado da arte e avanços 

Do ponto de visto da gênese histórica, destaca-se que o conceito de Promoção da 

Saúde em torno da redução de vulnerabilidade e riscos à saúde, no sentido da promoção 

da equidade e da melhoria das condições e modos de viver, encontrando-se inscrito no 

texto constitucional e no arcabouço jurídico do Sistema Único de Saúde, para os quais o 

direito universal à saúde, o controle social mediante a participação e a busca da equidade, 

tornam-se marcantes no discurso sócio sanitário (PELLEGRINI-FILHO, BUSS e 

ESPERIDIÃO, 2014; CARVALHO, 2008). Evidenciou-se o desafio da implementação 

de políticas públicas para enfrentamento das iniquidades em saúde, a partir de ações sobre 

os determinantes sociais contextualizados em territórios pré-definidos no âmbito da 

Atenção Primária  (BRASIL, 2007, p. 21). Para efetivação da integralidade da atenção é 

importante que as equipes de saúde estejam estruturadas e articulem-se entre si, bem 

como com agentes de outros setores, tendo em vista que, a intersetorialidade incorpora a 

ideia de integração, de território, de equidade, de direitos sociais.  

Desde 1998, com a formulação do projeto Promoção da saúde - um novo modelo 

de atenção (Projeto BRA 98/006) constava a elaboração de uma Política de Promoção à  

Saúde (APS). (BUSS, 2009; CRUZ, 2010; PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS 

PARA O DESENVOLVIMENTO, 1998; CRUZ, 2010). Em 2002, o Ministério da Saúde 

tornou pública uma versão preliminar (BRASIL, 2002), que defendia o esforço de 

teorização do campo, uma reflexão conceitual, sem proposições claras e implementáveis.  

A formalização da primeira versão da Política Nacional de Promoção da Saúde 

(PNPS) ocorreu em 2006 (Portaria nº 687/ 2006), com maior operacionalização e 

definição de estratégias para execução. As suas diretrizes foram contempladas nos Pactos 

em Defesa do SUS, Pela Vida e de Gestão, e a partir de 2011, no Contrato Organizativo 

de Ação Pública (COAP) (Decreto 7508/11), por meio da sistematização de indicadores 

de promoção da saúde, como notificação de violência doméstica, sexual e/ou outras, 

implementação do Programa Academia da Saúde, entre outros (MALTA et al., 2016; 
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MALTA e CASTRO, 2009). Em 2014 (Portaria nº 2.446/2014), a segunda versão PNPS 

foi publicada, reforçando a ampliação de ações dentro do próprio setor saúde 

(intrassetorialidade) e com os demais componentes e políticas de saúde 

(intersetorialidade), assim como a regionalização e um conjunto de dispositivos de 

financiamento e cogestão (SILVA e BAPTISTA, 2015; BRASIL, 2014).  

Dentre os resultados dos esforços, pode-se identificar a inserção de programas de 

promoção da saúde na programação orçamentária; financiamentos destinados aos 

municípios e estados para projetos de atividade física e práticas corporais; avanços 

expressivos na vigilância da morbimortalidade e dos fatores de risco e proteção das 

DCNT; e avanços na avaliação dos projetos, nas parcerias, na capacitação de recursos 

humanos e na mobilização social (HARTZ, 2017). Merece destaque, também, as 

principais iniciativas que estão vinculadas ao processo de implantação das diretrizes 

expressas pela Política Nacional de Promoção da Saúde, quais sejam: Programa Saúde na 

Escola (PSE), a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, Programa Academia da 

Saúde, Programa Nacional de Controle do Tabagismo no Brasil, Política do MS para a 

atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas, Política Nacional de redução da 

morbimortalidade por acidentes de trânsito, Princípios da cultura de paz, Interface entre 

saúde e meio ambiente- cidades saudáveis, municípios produtivos, redes de moradias 

saudáveis (DIAS et al., 2018; AKERMAN, 2014; FERNANDEZ e MENDES, 2014). 

Ademais, é importante ressaltar que o Brasil foi o primeiro país a implantar, por 

meio de Decreto Presidencial, de 13 março de 2006, a Comissão Nacional sobre 

Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), que teve como objetivo apoiar e articular a 

atuação do setor público, instituições de pesquisa e da sociedade civil sobre os 

determinantes sociais relacionados à melhoria da saúde e redução das iniquidades. Para o 

alcance dos objetivos propostos, a CNDSS produziu conhecimentos e informações sobre 

as relações entre os determinantes sociais e a situação de saúde, particularmente as 

iniquidades de saúde, com vistas a fundamentar políticas e programas. Contudo, apesar 

da importante incorporação dos pressupostos da promoção da saúde no âmbito da APS, é 

fundamental sinalizar que as mudanças nas ações de saúde direcionadas à consolidação 

da promoção da saúde ainda são incipientes e têm pouca visibilidade no cenário das 

práticas em saúde (MEDINA et al., 2014). 
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Diante das questões supracitadas, é evidente que discussão sobre a promoção da 

saúde foi ampliada no Brasil nas últimas décadas, o que têm permitido a implementação 

de diversas intervenções institucionais no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Contudo, apenas a formalização de normas legais não é condição suficiente para sua 

efetivação. Sem dúvida, existem outros exemplos de incongruências, controvérsias e 

lacunas entre a orientação proposta pela PNPS e o conjunto de ações intersetoriais 

envolvidas em sua implementação. Cabe destacar um conjunto de questões que revelem 

fatores contextuais, cruciais para a compreensão dos avanços e/ou desafios das 

intervenções para a promoção da saúde.  

Principais desafios 

 

Entre os principais desafios para a ampliação das ações de promoção da saúde, 

evidencia-se a lacuna existente na dimensão metodológica e em experiências que 

demonstrem coerência com o discurso da promoção. O que conforma indagações e 

reflexões de cunho teórico-metodológico sobre das práticas e pesquisas que tem sido 

implementadas na perspectiva da inter-relação entre teoria e prática. Os principais 

desafios versam sobre a fragilidade da articulação intersetorial, nos processos de 

implantação e gestão intersetorial e qualificação profissional para implantar, 

operacionalizar e avaliar os resultados das intervenções para a promoção da saúde. 

Quanto aos aspectos operacionais e estratégias de implementação de intervenções, 

a maioria dos estudos têm demonstrado que, apesar da importante incorporação dos 

pressupostos da promoção da saúde no âmbito da APS, as mudanças são incipientes e têm 

pouca visibilidade no cenário das práticas em saúde (MEDINA et al., 2014).  

Um conjunto de evidências apontam que um número reduzido de equipes de saúde 

realizam ações intersetoriais, especialmente vinculadas às iniciativas para a promoção da 

saúde, destacando-se como principais dificuldades a divergência de compreensão acerca 

do conceito e operacionalização das ações articuladas, uma reduzida capacidade dos 

atores para desenvolver  o protagonismo social e constituir alianças e redes sociais 

organizadas em territórios locais para a execução integrada de ações de promoção da 

saúde (CZERÉSNIA, 2009; FERNANDEZ e WESTPHAL, 2012; CANTHARINO, 

2013; VASCONCELOS, 2014; GARCIA et al., 2014; DIAS et al., 2014; SILVA e 
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BAPTISTA, 2014; VASCONCELOS, 2014; AKERMAN et al., 2014; BARRA, 2013; 

SILVA e BAPTISTA, 2015; ALBUQUERQUE et al., 2016; SILVA e BAPTISTA, 2015) 

Outro desafio diz respeito à fragilidade organizacional e prática destas ações, 

principalmente pela falta de coordenação desde a proposição até a práxis (ANDRADE et 

al., 2015; DIAS et al., 2014; BERNARDI et al., 2010; MAGALHAES e BODSTEIN, 

2010; ALMEIDA, 2008; ANDRADE, 2004; SÍCOLI e NASCIMENTO, 2003; 

CZERESNIA, 2003).  

Do mesmo modo, a necessidade de incentivo à construção de redes de atenção à 

saúde e fortalecimento da governança local  foi destacado como um ponto relevante para 

a conformação das ações intersetoriais para promoção da saúde (PRADO, 2017; 

ANDRADE et al, 2014; DAVIES et al, 2014; DIAS et al, 2014; RANTALA et al, 2014; 

SILVA et al, 2013; VIEIRA, 2013; SILVA et al, 2013; GOMES, 2012; BRESSAN, 2011; 

LIMA et al, 2011; MAGALHÃES et al, 2010; SILVA, 2010; BARROS, 2009; COELHO, 

2009; ALMEIDA, 2008; WIMMER et al, 2006; AERTS et al, 2004; 2; MOYSÉS et al, 

2004; PAULA et al, 2004; WESTPHAL, 2000; WESTPHAL, 2000);  

Por outro lado, no que concerne aos aspectos teóricos metodológicos, percebe-se 

que poucos estudos no Brasil problematizaram ou avaliaram a natureza e efetividade das 

ações de promoção da saúde desenvolvidas no âmbito da APS (MEDINA et al., 2014; 

AQUINO; MEDINA; ABDON, 2014). Faz-se necessárias estratégias avaliativas mais 

amplas e capazes de fornecer informação relevante sobre a validade da teoria e sobre o 

processo de implementação, iluminando desta maneira possíveis fragilidades, limites ou 

alternativas mais efetivas (PRADO, 2017); incipiência incorporação de instrumentos 

institucionais, de planejamento, monitoramento, avaliação (ANAF et al, 2014; BARROS, 

2009; RANTALA et al, 2014; SILVA, 2010). 

Ainda que não seja a intenção deste documento, cabe rememorar dois 

pressupostos dialéticos relacionados ao propósito da Promoção da Saúde: o primeiro 

refere-se a uma racionalidade interna à concepção ampliada de APS, constituindo-se 

enquanto conjunto de ações que conformam parte do escopo da atenção primária; o 

segundo, pressupõe a Promoção da Saúde como uma proposta de reorientação do modelo 

de atenção, do qual a atenção primária é parte da estrutura do sistema de saúde. Esta 

reflexão constitui, sem dúvida, uma provocação extremamente válida para incitar e 

suscitar reflexões sobre proposições teóricas e práticas para ampliação das ações e 

intervenções para a Promoção da saúde no Brasil (VILASBÔAS et al. 2014). 
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Em síntese, reconhece-se que apesar da operacionalização da Promoção da Saúde 

constituir uma área de conhecimento e de práxis da saúde coletiva, as dificuldades para 

colocar em prática seus princípios e proposições,  conclama a uma renovação do debate, 

problematização acerca dos caminhos, das implicações, dos limites e perspectivas que se 

colocam para consolidação das práticas de promoção da saúde no âmbito da APS, 

especialmente no atual cenário de restrição de recursos públicos ante as medidas de 

austeridade fiscal.  

 

Ameaças 

 

O quadro de crise do Estado de Bem-Estar Social e a adoção de medidas de 

austeridade fiscal1 nos países europeus expôs uma série de desafios o equacionamento 

dos problemas de saúde e da ampla variedade de situações que os originaram, tendo em 

vista que, as restrições orçamentárias conduzem a redução dos gastos públicos e um aumento 

das desigualdades em saúde, com disparidades em vários indicadores de saúde (como 

saúde mental, sintomas cardiovasculares e obesidade), relacionados principalmente com 

instrução e gênero.  (STIGLITZ, 2017; IPEA, 2016; 2017; LEGIDO-QUIGLEY et al, 2016; 

KARANIKOLOS, 2016; KENTIKELENIS, 2015; STUCKLER e BASU, 2013). Em síntese, as 

experiências internacionais mostram que medidas de austeridade em tempo de crise, 

tendem a intensificar os efeitos negativos sobre a situação de saúde da população, os 

sistemas de saúde e as questões sociais mais amplas. 

Os resultados das análises de experiências internacionais explicitam um cenário 

extremamente preocupante e conduz a reflexões quanto ao impacto restritivo das medidas 

de austeridade mais recentes adotadas pelo governo federal brasileiro, decorrentes do 

Novo Regime Fiscal (NRF) imposto no âmbito da União para os próximos 20 anos, que 

estabeleceu um limite para as despesas primárias, individualizado por cada um dos 

                                                           
1 A austeridade constitui a derradeira manifestação do neoliberalismo engendrado na era de Ronald Reagan 

nos Estados Unidos e de Margaret Thatcher no Reino Unido, cujas políticas enfraqueceram os trabalhadores 

por meio da fragilização dos sindicatos, bem como debilitaram o combate aos cartéis, abrindo brecha para 

a formação de monopólios. As mudanças das regras implementadas naquele período, tendo por base um 

conjunto de ideias que foi chamado de neoliberalismo, contribuíram para a desaceleração da economia, 

para a financeirização do capital e para a relutância das empresas no investimento de longo prazo 

(STIGLITZ, 2017). 
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poderes, que pode apresentar desdobramentos sobre o estado de saúde das populações 

afetadas e para as políticas e programas de saúde e sociais (IPEA, 2016; BRASIL, 2016). 

Por exemplo, entre as ações previstas pelos cortes governamentais, constam restrições 

orçamentárias relacionadas ao financiamento de diversos programas, a exemplo do 

Programa Bolsa Família (PBF).  

            É importante destacar que, o Programa Bolsa Família (PBF) e o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) colocaram o Brasil em patamar civilizatório mais elevado, ao 

afiançar direitos e proteção ao público em situação de vulnerabilidade. Alguns estudos 

demonstraram o impacto do Programa Bolsa Família (PBF) e seu efeito conjunto com a 

Estratégia Saúde da Família sobre a mortalidade no Brasil e desfechos de saúde, como 

desnutrição infantil, saúde e sobrevivência nos menores de 5 anos (RASELLA, 2013).  

Outro estudo sinalizou o efeito multiplicador do gasto com políticas sociais para o 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), indicando que programas tal qual o Bolsa 

família, que disponibilizam o Benefício de Prestação Continuada e mantêm a renda das 

pessoas, são importantes para fazer frente aos efeitos da crise. Outros tem buscado 

projetar os efeitos da EC 95 para os óbitos e ampliação das internações por causas 

evitáveis no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), destacando que se concentram 

em grupos populacionais mais pobres, onde o SUS é a única opção de acesso aos serviços 

e ações de saúde. (RASELLA et al., 2017). 

Uma análise realizada por outra autora indica impactos negativos das medidas de 

austeridade fiscal para o setor saúde e a APS (GIOVANELLA, 2017; FIOCRUZ, 2017). 

Para a referida autora, o relatório travestido de caráter técnico faz proselitismo da agenda 

política do Banco Mundial de Estado mínimo, focalização e seletividade na política social 

e de saúde. No capítulo saúde centra sua análise na eficiência e prescreve cortes de 

despesas em todos os setores de atenção, inclusive em atenção primária. Nega o 

desfinanciamento crônico do SUS e a extrema privatização da atenção especializada no 

SUS, nega as heterogeneidades sócio demográficas nacionais e a determinação social dos 

processos saúde doença. Ademais atribui ao SUS, ineficiências inerentes à elevada 

participação do setor privado no sistema de saúde brasileiro.  A autora acrescenta ainda 

que, políticas de austeridade, como os cortes propostos, acentuam efeitos perversos das 

crises econômicas sobre a saúde, pois reduzem os orçamentos públicos em período de 

demandas ampliadas devido às repercussões do desemprego e redução de renda da 
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população sobre o estado de saúde da população (GIOVANELLA & STEGMÜLLER, 

2014).  

Tais sínteses indicam que a ameaça para a saúde pública não é a própria recessão, 

mas os cortes radicais de gastos públicos, exatamente por destruírem a rede de proteção 

social dos cidadãos fragilizados pelos colapsos da economia. Ou seja, um retrocesso de 

todas as conquistas alcançadas até o momento, decorrentes do movimento da Reforma 

Sanitária Brasileira e da implantação do Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

Estratégias para o enfrentamento dos problemas 

 

As evidências apontam avanços e desafios para a materialidade às práticas 

concretas e suas conexões para o alcance de melhores resultados das políticas de 

promoção da saúde. Dentre inúmeras estratégias de enfrentamento elencam-se algumas 

identificadas na literatura: 

• Investir na política para promoção da saúde requererá a superação da fragmentação 

no planejamento e na aplicação dos recursos nos municípios, em prol de um 

movimento intermunicipal solidário e na perspectiva da integralidade no território 

regional. Em defesa do Contrato Organizativo de Ação Pública e das Redes 

Integradas de Atenção à Saúde; 

• Superar o argumento racionalizador e economicista na aplicação de recursos 

financeiros em setores estratégicos como, por exemplo, saúde, educação, 

saneamento. Em contrapartida, estimular o gasto/investimento em políticas sociais 

abrangentes, em detrimento de ações focalizadas e seletivas. Em oposição ao corte 

no financiamento pública (PEC-55) e em defesa da Seguridade Social; 

• Ampliar a governança territorial com a participação dos diferentes agentes 

implicados com as políticas sociais, sobretudo com representação (direito a voz e 

voto) da população e controle social das ações governamentais; 

• Investir fortemente na superação das desigualdades sociais, por meio de ações que 

estimulem a equidade nas intervenções governamentais, ainda que, para tanto, 

algumas ações emergenciais possam ser necessárias (transferência de renda para 

famílias em situação de miséria; segurança alimentar; redução de danos; provisão 
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emergencial de profissionais em área específicas; cotas raciais, sociais e por gênero; 

ações a populações em desvantagem permanente ou transitória etc.); 

• Fomentar o reordenamento dos recursos financeiros na área da saúde que estimulem 

a ampliação da cobertura e do escopo da Atenção Primária à Saúde (APS), por meio 

de Equipes de Saúde da Família como porta de entrada principal na rede de atenção, 

ou seja, com capacidade de resolver os problemas de saúde mais frequentes da 

população. Em oposição a nova Política Nacional da Atenção Básica (PNAB 2017); 

• Ampliar a provisão pública na prestação dos serviços de saúde na rede, superando a 

dependência do setor privado, especialmente em áreas estratégicas (equipamentos 

diagnósticos, exames especializados e rede hospitalar). De forma a garantir 

retaguarda à APS e continuidade do cuidado em saúde. Em oposição a segmentação 

por planos populares e a privatização da gestão direta dos serviços; 

• Estabelecer estratégias para priorizar às ações intersetoriais relacionadas à promoção 

da saúde e o fortalecimento das redes de municípios saudáveis já existentes no país, 

por meio de um programa continuado de disseminação de informações, capacitação 

de gestores municipais e criação de oportunidades e espaços de interação entre 

gestores para intercâmbio e avaliação de experiências exitosas; 

• Estabelecer um sistema de monitoramento das iniquidades em saúde e de avaliação 

de impacto das ações intersetoriais sobre a saúde; 

• Priorizar a inversão do modelo de atenção à saúde com ampliação de ações 

desmedicalizantes que agregue diferentes profissionais no cuidado e incorpore 

saberes tradicionais em respeito às populações e a cultura. Em defesa da atenção 

integral, da desintitucionalização e da crítica à apropriação que a medicina faz da 

vida cotidiana; 

• Disseminar os resultados de pesquisas e informações relacionadas as intervenções 

para promoção da saúde, para gestores, profissionais dos diferentes pontos da rede 

de serviços de saúde, bem como, outros setores envolvidos/interessados e, ainda, por 

meio de linguagem acessível, divulgar para população em geral; 

• Fomentar a regulação da comunicação e ampliação de compromisso social na 

divulgação de propagandas que estimulem consumo de produtos que impactem direta 

ou indiretamente na saúde. Em defesa da comunicação pública e contra a 

concentração/monopólio midiático; 
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• Estimular o fomento à pesquisas que possam produzir indicadores comparativos para 

avaliar o impacto das políticas de ajuste econômico na saúde dos grupos 

populacionais mais vulneráveis. 
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