
Promoção 
da Saúde 
na Atenção



• Alma-Ata:
• Carta de Otawa: Elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis, 

Criação de ambientes favoráveis a saúde, Reforço da ação comunitária, 
Desenvolvimento de habilidades pessoais e, Reorientação do sistema de saúde 
(BUSS, 2000).

• Promoção como mecanismo de produção de ações que visem melhores 
condições e qualidade de vida a partir da reorganização das ações de 
saúde e sua articulação intersetorial.

Promoção da Saúde: 
a partir de Alma-Ata
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Saudáveis



• Processos de 
Adoecimento

• Condições de Vida

• Fatores de Risco

Problemas de 
Saúde

• Oferta de ações e 
serviços de saúde 

• Articulação da 
vigilância e atenção

Organização 
do sistema • Cuidado 

• Ações Programáticas

• Políticas de Atenção 
a Saúde

Práticas de 
Saúde

Promoção da Saúde: 
Processo de Estruturação no SUS

Implementacão da Atenção 
Básica no SUS



Promoção da Saúde: ações de cuidado a partir do território

Intervenção sobre problemas de saúde (danos, riscos e/ou determinantes)

Ênfase em problemas que requerem atenção e acompanhamento contínuo

Operacionalização do Conceito de Risco

Articulação entre ações promocionais, preventivas e curativas

Atuação intersetorial

Ações sobre o território

Intervenção sob a forma de operações

(TEIXEIRA, 1998)



Organização da Atenção e Promoção da Saúde

Prevenção

Promoção

Educação 
em Saúde

• Território + População
• Organização da vida no 

território = condições de 
saúde, risco e 
vulnerabilidade

• Oferta assistencial da equipe 
de saúde a partir da análise 
de risco e dos problemas de 
saúde da população

• Fatores de Risco (Doenças 
Crônicas não transmissíveis)  
= ações programáticas

• Situação de Saúde e análise 
de risco (Doenças 
Transmissíveis) = ações 
preventivas e educativas 
(exemplo: imunização)



Estratégias em desenvolvimento no SUS

• Atenção Básica

• 42.913 UBS
• 42.355 ESF
• 259.446 ACS
• 26.566 ESB
• 5.473 NASF
• 2.574 Academia da Saúde

(dados mar 2019)

Aproximadame
nte 63% de 

cobertura AB



Estratégias em desenvolvimento no SUS (2)

• Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS): 29 práticas e 
mais de 1 milhão de produção

• Programa Saúde na Escola: 5.289 municípios, 91 mil escolas e 22 milhões 
de estudantes

• Programa Crescer Saudável: 548 municípios prioritários

• Programa Bolsa Família: mais de 4,7 milhões de crianças acompanhadas

• Amamenta Alimenta: 1.697 UBS e 26.224 profissionais de AB

• NutriSUS: mais de 140 mil crianças suplementadas

• Suplementação da vitamina A: mais de 5 milhões de crianças

• Redes Temáticas de Atenção a Saúde: Rede Cegonha, Rede de Urgência e 
Emergência, Rede de Atenção Psicossocial, Rede da Pessoa com 
Deficiência

• Redes de Atenção Especializada: políticas específicas (exemplo: oncologia, 
cardiologia)



Estratégias em desenvolvimento no SUS (3)

Plataforma Saúde Brasil:
canal exclusivo para aproximar a população de hábitos saudáveis 

Parar de 
fumar

Ter peso 
saudável 

Me alimentar 
melhor 

Me exercitar 



• Empoderar as pessoas para que se tornem responsáveis por sua saúde e atenção 
à saúde

• Sociedades e ambientes que priorizam e protegem a saúde das pessoas

• Atenção à saúde disponível e acessível para todos, em todo lugar

• Atenção à saúde qualificada que trata as pessoas com respeito e dignidade

• Considerar os determinantes sociais, econômicos, ambientais e comerciais da 
saúde através de políticas com base em evidências e ações em todos os setores

• Fazer escolhas políticas audaciosas para a saúde

• Colocar a saúde pública e a atenção primária no centro da cobertura universal de 
saúde

• Alinhar o apoio de parceiros com políticas, estratégias e planos nacionais

“embora a Declaração de Alma-Ata de 1978 tenha estabelecido as bases para a atenção primária à 
saúde, o progresso nas últimas quatro décadas tem sido desigual. Pelo menos metade da população 

mundial não tem acesso a serviços essenciais de saúde, incluindo cuidados para doenças não 
transmissíveis e transmissíveis, saúde materno-infantil, saúde mental e saúde sexual e reprodutiva“ 

(OPAS, 2018)

Promoção da Saúde: 
até Astana (2018)



Agenda 2030: ações para o desenvolvimento sustentável

• Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 
promover a agricultura sustentável

• Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

• Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

• Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos

• Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para 
todos

• Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 
pleno e produtivo e trabalho decente para todos

• Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir 
de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da 
terra e deter a perda de biodiversidade

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods2/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods4/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods7/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods15/


Desafios Atuais

• Qualificação dos desenhos organizativos de cuidado para diálogo com problemas 
de saúde diversos e complexos (social, ambiental, cultural, econômico, etc)

• Superação da lógica programática para oferta de ações e serviços de saúde 
adequados as diferentes realidades e territórios 

• Reorganização do sistema de saúde a problemas emergentes (determinantes 
sociais refletem desigualdades; ambiente afetado por novos efeitos do homem 
como o uso de agrotóxicos; comportamento social influenciado por diferentes 
fatores como o consumo de álcool e drogas; doenças emergentes transmissíveis; 
doenças crônicas com quadros agravados pelos problemas sociais; doenças 
infectocontagiosas com comportamento crônico como Chagas e Chikungunya; 
emergências e desastres; etc)

• Articulação da atenção e vigilância para ações nos territórios

• Necessidade de rever o modelo de financiamento em saúde para avançar na 
oferta de diferentes ações e serviços

• Necessidade de rever as estruturas federativas de organização do sistema de 
saúde para avançar em ofertas territoriais (necessidades X ofertas)

• Necessidade de avançar na gestão integral de riscos e desastres

• Fortalecimento de Políticas Públicas intersetoriais


