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Levantamento de iniciativas (projetos e ações) que contribuam para a 
promoção da saúde da população



O que é Promoção da Saúde para a Fiocruz? 
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Campos de ação

Ações/pesquisas de educação em saúde

Ações/pesquisas de comunicação e informação em saúde

Ações/pesquisas sobre determinantes sociais da saúde em territórios urbanos, do campo, das floresta e das águas

Ações/pesquisas em Vigilâncias

Inovação tecnológica em saúde

Popularização da ciência

Atenção à saúde

Ações/pesquisas na área ambiental

Pesquisa fundamental/básica na saúde e na doença

Produção de vacinas, reativos para diagnósticos, biofármacos e medicamentos

Ações/pesquisas de Gestão em saúde

Pesquisa pré-clínica e/ou pesquisa clínica

Outro (especifique)
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Ações/pesquisas de educação em saúde

Ações/pesquisas de comunicação e informação em saúde

Ações/pesquisas sobre determinantes sociais da saúde em territórios urbanos, do campo, das floresta e das águas

Ações/pesquisas em Vigilâncias

Inovação tecnológica em saúde

Popularização da ciência

Atenção à saúde

Ações/pesquisas na área ambiental

Pesquisa fundamental/básica na saúde e na doença

Produção de vacinas, reativos para diagnósticos, biofármacos e medicamentos

Ações/pesquisas de Gestão em saúde

Pesquisa pré-clínica e/ou pesquisa clínica

Outro (especifique)



Campos de ação - Classificação das iniciativas

337 

respondentes



Diretrizes e Objetivos da 
Política Nacional de Promoção da Saúde - Alinhamento das iniciativas 

307

respondentes



Diretrizes da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde
- Alinhamento das iniciativas 

311 
respondentes



Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
ONU - Agenda 2030 da OMS - Alinhamento das iniciativas

297 

respondentes



305 

respondentes

Levantamento de Tecnologia Social em Saúde – FIOCRUZ 
– Alinhamento de Produtos e Resultados nas características de TSS



O que é Promoção da Saúde para Você? 
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Portaria de Instituição do FioPromoS



• Induzir a Integração entre os grupos que desenvolvem ações de Promoção da Saúde

na Fiocruz para elaboração de projetos com os territórios, em redes sociotécnicas com

foco na geração de produtos e processos que envolvam a troca entre os saberes

científico e popular, com ênfase nas tecnologias sociais em saúde

• Articular as ações com os demais programas institucionais em rede, bem como, com

os programas formais de ensino e extensão da Fiocruz, para apoiar as ações dos

projetos a partir das diretrizes definidas no Termo de Referência de Promoção da

Saúde da Fiocruz (revisado em 2018)

• Definir Estratégias para a busca de recursos internos e externos para a execução dos

projetos do FioPromoS

• Fortalecer a Política Nacional de Promoção da Saúde e as ações para o cumprimento

dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas.

Objetivos do FioPromoS



Vídeo FioPromoS

Edital de Adesão



Muito Obrigada!

luciana.garzoni@fiocruz.br


