
Estratégia e Plano de Ação para a Promoção da Saúde nas Américas 

Regiane Rezende 
Unidade Técnica Determinantes da Saúde, DCNT e Saúde Mental

Mesa Redonda 2: Políticas Públicas Saudáveis como estratégia para a Promoção da Saúde.
1ª Conferencia de Promoção da Saúde da Fiocruz



PAHO/WHO

Consultas Nacionais nos +35 
países e territórios

Consulta a 
Especialistas

Consulta
Regional

+30 países
e territórios

Atores Chave
• Diferentes

Ministérios
• Acadêmicos
• Líderes locais
• Diferentes

setores
• Sociedade civil
• Comunidades

Movimento de renovação da Promoção da Saúde

Aprovação no 
57 Conselho

Diretivo
Setembro

2019



PAHO/WHO

Saúde para todas e todos: Alma Ata

• Estratégia de saúde integral que 
proporcione serviços de saúde e aborde 
as causas sociais, econômicas e políticas 
das enfermidades.

• Reconheceu que os avanços 
significativos no aumento da esperança 
de vida saudável alcançados no último 
século em países desenvolvidos, foram, 
em grande parte conseguidos pela 
melhoria nas condições sociais, 
ambientais e econômicas. 
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• A promoção da saúde é o proceso que permite 

às pessoas aumentar o controle sobre os 

determinantes da saúde e, em consequência, 

melhorá-la.  

• Constitui um processo político e social global 

que abarca:

OMS. (1998). Promociónde la Salud Glosario. Accesible en “http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67246/1/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf

• Ações dirigidas a fortalecer as habilidades e capacidades dos indivíduos e das comunidades

• Ações dirigidas a modificar as condições sociais, ambientais e econômicas, com a 

finalidade de mitigar seu impacto na saúde pública e individual. 

• A participação é essencial para sustentar a ação em promoção da saúde

Carta de Ottawa
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Desafios para a promoção da saúde

• Mudar de um enfoque curativo para um enfoque 
que aborde os determinantes sociais da saúde, 
incluindo os políticos, econômicos, sociais, 
ambientais e comerciais, em favor da promoção
da saúde para incidir na equidade em saúde. 

• Fortalecer os Ministerios da Saúde em sua
capacidade para trabalhar de maneira
intersetorial.

• Fomentar a verdadeira participação comunitária
em favor da saúde.

• Investir mais nas pessoas, garantir que ninguém
seja deixado para trás, através da implementação
de políticas anticíclicas que garantam um
desenvolvimento sustentável e equitativo a longo 
prazo. 
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Linha estratégica 1: Ampliar o acesso equitativo a serviços de 
saúde, integrais, de qualidade, centrados nas pessoas e nas
comunidades

Linha estratégica 2: Fortalecer a gestão e a governaça

Linha estratégica 3: Aumentar e melhorar o financiamento, com
equidade e eficiência, e avançar para a eliminação do 
pagamento direto que se converte en barreira para o acesso no 
momento da prestação de serviços

Linha estratégica 4: Fortalecer a coordenação intersetorial para 
abordar os determinantes sociais da saúde.

Acesso Universal a Saúde e a Cobertura Universal à Saúde
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Promoção da Saúde: Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e Atenção Primária à Saúde
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• Novos contextos
• Novos atores
• Novos compromissos
• Novas ideias
• Novas oportunidades

RENOVAÇÃO 
DO 

MOVIMENTO
PROMOÇÃO DA 

SAÚDE

• Enfoque sobre construção da 

saúde e não reparação da 

doença

• Enfoque de direitos, equidade e 

justiça.

• Ação intersetorial sobre DSS 

com a abordagem de Saúde em 

Todas as Políticas

• Processo político e social

• PS não como disciplina, porém

como base e pilar de todas as 

políticas de saúde.

Renovação do movimento de Promoção da Saúde: oportunidades
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Implementação Declaração de Shanghai  
Novas Narrativas para a Promoção da Saúde

Guia para a Implementação Declaração de Shanghai :

• Políticas transformadoras
• Vontade política para a ação
• Capacidade para governança transformadora

Novas narrativas para a Promoção da Saúde(globalização 
de bens e serviços, avanço da sociedade digital, movimento 
global de pessoas):

• Abordar os impactos adversos da globalização, 
abordando os determinantes comerciais da saúde; 

• Investir na capacitação e empoderamento das pessoas; 
Defender os sistemas de saúde centrados nas pessoas;

• Integrar a promoção da saúde nos ambientes da vida 
cotidiana.
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Dos Determinantes Comerciais da Saúde à Dimensão Comercial da
Saúde: construção coletiva de um conceito

Determinantes Comerciais da Saúde

« Determinantes comerciais da saúde compõe uma das dimensões dos 

determinantes sociais da saúde, ligados à dinâmicas de mercados nacionais e 

transnacionais dirigidas, exercidas ou lideradas por corporações e seus aliados, que 

buscam minimizar a interferência pública através de ações no campo político, 

econômico e social e que geram impactos na saúde e no meio ambiente. Esta 

dimensão compromete economias locais a partir do desenvolvimento de práticas, 

produtos ou serviços que provocam danos à saúde e ao meio ambiente e 

aprofundam as iniquidades sociais (iniquidade de renda, poder e recursos), 

fragilizando governos e Estados e sua capacidade institucional de implementar suas 

políticas”. 

Comitê Técnico – elaboração do Documento de Referência 

“Estratégias e abordagens utilizadas pelo setor privado para promover produtos e 
escolhas que são prejudiciais à saúde [..] “ Kickbush et. al. 2016
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Promoção da Saúde: princípios e valores

Princípios
• Não deixar pessoas para trás

• Envolver a todas e todos com vistas ao
empoderamento comunitário

• Novas iniciativas para o alcance da saúde
universal e do desenvolvimento sustentável

Valores
• Equidade

• Participação Social 

• Direitos humanos

• Transformação sócio-política e boa 
governança em favor da saúde.
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Renovar a promoção da
saúde por meio de um
movimento social, político e
técnico que aborde os
determinantes sociais da
saúde, com a finalidade de
melhorar a saúde e reduzir as
iniquidades, no contexto da
Agenda 2030.

Estratégia e Plano de Ação para a Promoção da Saúde no contexto dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2019-2030

i
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Linha de ação estratégica 1: 
Fortalecer os entornos saudáveis

• Por exemplo: as escolas, as universidades, a 
moradia, os locais de trabalho, os hospitais e centros 
de saúde, os centros religiosos, os estabelecimentos
penitenciários, as comunidades urbanas e rurais…

• Faz-se necessário um enfoque mais sistemático para 
assegurar que seja medido o impacto na saúde e se 
garanta a continuidade.



PAHO/WHOLinha de ação estratégica 2: 
Facilitar a participação e o 
empoderamento da comunidade e o 
compromisso da sociedade civil

• O fomento da participação comunitária é um
processo no qual os membros da comunidade se 
reúnem, se organizam, definem prioridades, dividem
as tarefas e estabelecem objetivos e estratégias em 
função das necesidades e recursos existentes 
(financeiros, técnicos e humanos) e dos recursos que 
poderiam ser obtidos por meio de parcerias.

• Os governos devem comprometer-se a criar ou
facilitar oportunidades que assegurem a 
participação das comunidades na tomada de 
decisões sobre as necesidades que afetam a vida de 
seus membros, aproveitando seus recursos e sua
capacidade.
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Linha de ação estratégica 3: 
Fortalecer a boa governança e o 
trabalho intersetorial para melhorar a 
saúde e o bem estar e abordar os 
determinantes sociais da saúde.  

• Através da abordagem Saúde em Todas as
Políticas, pretende-se fortalecer a gestão, a
diplomacia em saúde e a governança do
Ministérios da Saúde em coordenação com as
autoridades regionais e locais de saúde para
abordar os determinantes sociais da saúde.

• Isto deve incluir o fomento à participação
social e a aplicação de enfoques intersetoriais
em todos os níveis de governo para reduzir as
iniquidades em saúde.
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Fortalecer os sistemas e serviços de 
saúde incorporando a promoção da 
saúde

• A Declaração de Astana de 2018 reconhece a promoção da
saúde e a atenção primária como estratégias
complementares para fortalecer os sistemas de saúde a
fim de obter resultados equitativos; da mesma forma, a
Estrategia de acesso universal à saúde e cobertura
universal demonstra que a saúde para todos pode ser
alcançada somente se forem abordados os determinantes
sociais da saúde por meio de medidas intersetoriais.

• Para fortalecer os sistemas e serviços de saúde, a
promoção da saúde precisa ser incorporada nas políticas e
estratégias nacionais de saúde.

• O setor deve conseguir que a promoção da saúde seja mais
pertinente e concreta, e desenvolver as competencias
necessárias para que não se limite a proporcionar serviços
clínicos e curativos.




