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RESUMO 

O tema promoção da saúde tem sido constantemente referido nos debates e 

documentos que dizem respeito à atenção primária à saúde e este nível de atenção 

tem sido apontado como espaço oportuno para sua operacionalização. Apesar da 

grande produção do tema na literatura destacando sua relevância, observa-se pouca 

precisão na formulação de conceitos, sendo comuns indistinções entre os termos 

promoção, educação em saúde e prevenção de doenças. Além disso, pouco se 

discute se ações apontadas como promotoras da saúde estão realmente 

incorporando os princípios fundamentais da promoção. Assim, este estudo teve por 

objetivos elaborar um modelo teórico das ações de promoção da saúde 

desenvolvidas na Atenção Primária e verificar em que medida as ações 

desenvolvidas no Brasil atendem aos princípios definidos neste modelo. O modelo 

foi elaborado através de revisão da literatura e de uma técnica de consenso, tipo 

Delfos, que contou com a participação final de oito especialistas da área. Com vistas 

ao segundo objetivo, foi realizada uma revisão sistemática nas bases de dados 

PubMed e Scielo, que selecionou 13 estudos empíricos desenvolvidos no Brasil. De 

acordo com o modelo elaborado, o processo saúde-doença tem estreita relação com 

as condições sociais do indivíduo e, portanto, ações promotoras de saúde devem 

atuar nos três níveis de determinação social da saúde (pessoal, comunitário e 

estrutural) e serem pautadas nos seguintes princípios e diretrizes: protagonismo do 

sujeito; participação social; intersetorialidade; desenvolvimento de habilidades 

pessoais; reforço à ação comunitária; e corresponsabilização entre os profissionais. 

Estes se articulam entre si e apresentam diferentes forças de expressão nos níveis 

de determinação. A análise dos artigos selecionados na revisão sistemática permitiu 

verificar que o protagonismo do sujeito tem sido o princípio mais incorporado às 

ações, enquanto a intersetorialidade é o menos incorporado. A maioria das ações 

encontradas nos artigos era direcionada ao desenvolvimento de habilidades 

pessoais e atuava principalmente no nível pessoal de determinação da saúde, 

priorizando mudança de comportamento e hábitos de vida. Foram identificadas 

iniciativas de reforço à ação comunitária, principalmente através de estímulo ao 

fortalecimento das redes sociais de apoio. Este estudo identificou a necessidade 

premente de mudanças na formação profissional e na organização dos processos de 

trabalho das equipes de modo que os princípios e diretrizes da promoção da saúde 

não sejam apenas retórica, mas se traduzam, efetivamente, em ações. O modelo 

teórico elaborado pode se constituir em um instrumento útil no planejamento e 

avaliação de ações.  

Palavras-chave: Promoção da saúde; Atenção Primária à Saúde; Protagonismo do 

Sujeito; Participação Social; Intersetorialidade. 
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ABSTRACT  

The theme of health promotion has been constantly referred to in the debates and 

documents that relate to primary health care, and pointing this level of attention as 

appropriate for operate the actions of health promotion. Despite the large production 

and the relevance of this subject, there is little precision behind the concepts, and 

there are no common distinctions between the terms health promotion, health 

education and prevention of disease. Furthermore, there are few discussions about 

whether actions identified as health promoters are actually incorporating the 

fundamental principles of promotion. Thus, this study sought to answer: What are the 

essential elements of an action developed within the Primary Health Care scope so 

that it can be considered to health promoter? To what extent the actions developed in 

Brazil comply with the principles and guidelines of health promotion? The goals were 

to develop a theoretical model of health promotion activities within PHC and verify to 

what extent the actions developed in primary care in Brazil comply with principles set 

out in this model. The theoretical model was developed through literature review and 

a consensus technique, Delphi, which had the final participation of eight specialists. 

To verify that the actions developed in Brazilian primary care are guided by the 

principles defined in the model, a systematic review was performed in PubMed and 

SciELO database, which selected 13 empirical studies developed in Brazil. According 

to the model developed, the health-disease process is closely related to the social 

conditions of the individual and therefore actions that promote health must act on 

three levels of social determinants of health (personal, community and structural) and 

be driven by the following principles and guidelines: role of the subject; social 

participation, intersectoral, development of personal skills, strengthening community 

action, and co-responsibility among professionals. These principles are mutually 

interconnected and have different expressions in the levels of social determination. 

The analysis of the selected articles in the systematic review have shown that the 

most common principle incorporated in the actions was the role of the subject., while 

intersectoral was the least used. Most actions mentioned were directed to the 

development of personal skills and acted mainly on the personal level of the health 

determinants, prioritizing behavior change and lifestyle. Some initiatives have been 

found to strengthen community action, primarily by encouraging social support 

networks.  This study identified the urgent need for changes in the training and 

organization of the work processes of teams so that the principles and guidelines of 

health promotion are not just rhetoric but are translated effectively into action. In this 

sense, the theoretical model developed may constitute a useful tool in planning and 

evaluating actions. 

Key Words: health promotion; primary health care; role of the subject; social 
participation, intersectoral. 
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1.INTRODUÇÃO 

O tema promoção da saúde está na pauta de muitos debates e a referência às 

suas propostas tem sido crescente em diversos documentos e espaços de 

discussão, permeando a formulação de planos, projetos e políticas dentro e fora do 

setor saúde, em vários níveis de governo e em diversos países. Por ser utilizada 

com sentidos diversos e diferentes referenciais políticos, sociais e teóricos, a 

expressão promoção da saúde tem sido considerada polissêmica. Em alguns casos, 

é empregada com a intenção de assegurar um discurso politicamente correto, 

enquanto em outros remete ao sentido apregoado pela Organização Mundial da 

Saúde como “processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de 

sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste 

processo” 1,2,3,4,5,6.  

Utilizado pela primeira vez em 1920, por Winslow e depois em 1945, por 

Sigerist, um historiador, a promoção da saúde correspondia a uma das tarefas 

essenciais da medicina. Posteriormente, foi reconhecido pelos sanitaristas Leavell e 

Clark como um nível de prevenção agregado ao modelo da história natural das 

doenças. Como proposta de intervenção de política pública, foi utilizado pela 

primeira vez no Canadá, através da publicação do “Relatório Lalonde” (1974). Este 

documento reconhecia a incapacidade e insuficiência do sistema de saúde no 

enfrentamento dos seus problemas, recomendando que a promoção da saúde fosse 

focada na mudança do estilo de vida das pessoas, numa perspectiva behaviorista. 

Em 1980, na Grã-Bretanha, foi publicado o “Relatório Black”, que apontou para a 

relação entre o modo de organização da sociedade e a saúde da população, 

subsidiando as ideias da “Nova Promoção da Saúde”, movimento baseado na 

perspectiva sócio-ambiental. Esta nova concepção incorpora a behaviorista, mas 

não se limita às intervenções voltadas para a mudança de comportamento dos 

indivíduos, reconhecendo que as causas de tais comportamentos encontram-se no 

entorno social e, por vezes, fora do controle do indivíduo. Sob esta perspectiva, 

ações promotoras da saúde devem, além de favorecer o desenvolvimento de 

habilidades individuais e comunitárias, promover intervenção ambiental através de 

definições políticas, legislativas, fiscais e administrativas4,7.  

Em 1978, foi realizada a I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários 

de Saúde, em Alma-Ata, Cazaquistão. O documento oficial desta conferência, a 

“Declaração de Alma Ata”, enfatizou que a saúde é um direito humano fundamental 
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e seu alcance seria a meta social mundial mais importante. Este implicaria na ação 

integrada dos setores sociais e econômicos, além do setor saúde. A Declaração 

afirmou, ainda, que a Atenção Primária à Saúde (APS) constitui a chave que 

permitie que todos atinjam um nível adequado de saúde e ressaltou a promoção da 

saúde como essencial para a contínua melhoria da qualidade de vida das pessoas8 

Os conceitos e afirmações trazidos na Declaração de Alma Ata conferiram 

maior repercussão ao termo promoção da saúde e suas ideias. Desde então, uma 

série de conferências internacionaisI e outras iniciativas vêm estabelecendo suas 

bases conceituais e políticas contemporâneas, produzindo discussões e dando o 

contorno a esta “ideologia”9,1,10,11. Destaca-se, dentre essas conferências, a I 

Conferência Internacional de Promoção da Saúde, realizada em 1986, em Ottawa, 

Canadá. Seu documento final, a Carta de Ottawa6, é considerado, ainda hoje, o 

marco conceitual da Promoção da Saúde e tem orientado inúmeras propostas 

voltadas para a mudança no estilo de vida das pessoas, formulação de políticas 

públicas saudáveis e criação de ambientes saudáveis. 

No Brasil, as ideias da promoção da saúde influenciaram fortemente a 

formulação das propostas do movimento da Reforma Sanitária, posteriormente 

incorporadas na Constituição Federal de 1988 e na Legislação do SUS, e 

permanece influenciando o processo de formulação de políticas, programas e 

projetos voltados para organização e gestão das ações e serviços de saúde12,2.  

Em paralelo à incorporação da promoção da saúde por governos do Brasil e do 

mundo, ocorreu uma multiplicação de trabalhos científicos abordando este tema. 

Entretanto, alguns autores afirmam que este termo ainda não possui um arsenal 

teórico próprio e específico, persistindo a diversidade de significados e os desafios 

para sua operacionalização9,13. Para Mascarenhas (2012)14 a promoção da saúde 

configura-se como um movimento ideológico, ou seja, um sistema de ideias e 

representações comuns a um grupo social.   

Conceitualmente, em diversos documentos e na literatura científica, a 

Promoção da saúde baseia-se, fundamentalmente, nas concepções da “Nova 

Promoção da Saúde”, mesmo que esta expressão seja pouco utilizada. Tem sido 

associada a diversos conceitos como qualidade de vida, equidade, cidadania, 

participação social, parceria, autonomia, vínculo, interdisciplinaridade, 

                                                             
I Conferência de Ottawa-1986; Conferência de Adelaide-1988; Conferência de Sundsval-1991; Conferência de 

Jacarta-1998, Conferência do México-2000; Conferência de Nairobi-2009. 
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intersetorialidade, corresponsabilidade, ação comunitária, desenvolvimento de 

habilidades pessoais, dentre outros15,1,16,7,17. Como prática, representa uma das 

possibilidades de produção de saúde, seja na perspectiva individual ou coletiva e 

exige abordagens abrangentes, diversificadas, com articulação de diversos 

conhecimentos, estratégias e setores10,18,19,20.   

A APS tem sido apontada como espaço oportuno para operacionalização de 

ações alinhadas à promoção da saúde. Isso se justifica pelas suas características e 

pelas diretrizes definidas para este nível de atenção 20,21, 22, 23. 

A APS é a principal porta de entrada do sistema e deve ser coordenadora do 

cuidado e ordenadora das redes de atenção à saúde. Por atuar no local onde as 

pessoas vivem, apresenta grande capacidade de inserção territorial, social e de 

estabelecimento de vínculos entre os profissionais e a comunidade, favorecendo a 

resolução dos problemas mais comuns da população 22,23,24,25. 

Starfield (2002)26 definiu como atributos essenciais e exclusivos da APS: 

serviço de primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação do 

cuidado, orientação para a comunidade e centralidade na família. A partir destes 

atributos, diferentes formas de organização da APS foram se estabelecendo no 

mundo. No Brasil, a Estratégia de Saúde da Família (ESF), foi adotada como 

reorientadora da APS e apresenta como ponto central o trabalho com caráter 

multiprofissional, com adscrição de clientela, estimulando a criação de vínculos e de 

corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a população, dentro de um 

espaço geograficamente delimitado 27, 28. 

Vários estudos têm evidenciado o impacto da ESF no estado de saúde da 

população através da redução da mortalidade infantil, redução nas hospitalizações 

por causas sensíveis a atenção primária e nas condições crônicas25. Embora não 

haja dúvidas da contribuição desta estratégia e de outras formas de organização da 

APS, as ações desenvolvidas neste nível apresentam limites em relação ao 

enfrentamento do conjunto de determinantes da saúde. Apesar dos princípios, 

diretrizes e atributos definidos para a APS, o campo da saúde ainda não elaborou 

um saber específico que oriente a forma pela qual as equipes da APS devem 

operacionalizar a promoção da saúde. As experiências em curso revelam grande 

diversidade e imensas disparidades inter e intrarregionais em relação ao 

desenvolvimento desse tipo de ação20,23,29. 

Ademais, se por um lado a produção sobre este tema enfatiza diretrizes como 

a integralidade do cuidado, a participação comunitária, autonomia dos sujeitos, 
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articulação de saberes, por outro, pouco se discute sobre as transformações 

necessárias no planejamento e avaliação das práticas de saúde que buscam 

incorporar estas diretrizes1, 7,30. 

Se em teoria, as ações de promoção da saúde se diferenciam das ações 

preventivas através do conceito de saúde das quais se originam, do alvo das ações 

e das abordagens utilizadas1, na prática esta diferença não é tão perceptível 31,32, 33, 

34. Ainda são comuns indistinções entre os termos “educação em saúde”, “prevenção 

de doenças” e “promoção da saúde”, comprovando a visão ainda restrita de alguns 

autores e profissionais que fazem uso inadequado e/ou descompromissado do 

termo, que é capaz de tomar diferentes contornos, principalmente quando se 

transforma em estratégia de intervenção. Encontra-se vasto repertório de ações 

apontadas como promotoras da saúde, podendo ser ações preventivas de doenças 

específicas ou qualquer tipo de ação que estimule a saúde em uma de suas 

dimensões. Contam com um conjunto diversificado de atividades e recursos, 

envolvimento de atores variados e são desenvolvidas em diferentes espaços, mas a 

efetiva incorporação das propostas de promoção da saúde no âmbito da APS 

constitui-se como um desafio5, 14. 

 Horta et al (2009)35, ao estudar ações apontadas como promotoras da saúde 

consideraram tais ações “reiterativas e tradicionais” e afirmaram que as mesmas não 

estimulavam o incremento de poder individual nem comunitário, remetendo mais à 

resolução de interesses dos profissionais das equipes. 

Em sua maioria, os estudos que referem, sob algum aspecto, experiências de 

implementação de ações de promoção da saúde, reiteram discursos pré-formulados 

de valorização de princípios como empoderamento, autonomia dos sujeitos, 

participação social, co-responsabilização, mobilização social, dentre outros e, em 

geral, descrevem ações como grupos educativos, puericultura, vacinação, visitas 

domiciliares, consultas de enfermagem e atividades de incentivo a hábitos 

saudáveis, com forte  associação entre promoção da saúde e educação em saúde12, 

35, 36, 37, 38,. 

 No entanto, poucos estudos avaliam se as ações desenvolvidas e apontadas 

como promotoras de saúde realmente atendem aos princípios e diretrizes da 

promoção da saúde. Ademais, parece que tais princípios e diretrizes não estão bem 

definidos, sendo a matriz conceitual da Promoção da Saúde pouco específica, 

apesar dos esforços de alguns grupos de estudiosos neste sentido39.  
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Diante da escassez de estudos que discutam o caráter das ações ditas 

promotoras da saúde e da variedade de compreensões adotadas ao utilizar este 

termo, torna-se um desafio a definição dos princípios e diretrizes fundamentais para 

caracterizar ações desta natureza. Assim, este estudo se concentra nas ações 

desenvolvidas no âmbito da atenção primária e se propõe a responder às seguinte 

perguntas de investigação: 

1.Quais são os elementos essenciais de uma ação desenvolvida no âmbito da 

APS para que ela possa ser considerada promotora da saúde? 

2. Em que medida as ações desenvolvidas no âmbito da atenção básica brasileira 

atendem aos princípios e diretrizes da promoção da saúde? 

Estas questões são importantes, considerando os muitos esforços voltados para a 

implementação da promoção da saúde no país e podem contribuir com estudos 

avaliativos comparativos futuros.  

 

 

2.OBJETIVOS  

 
1. Elaborar um modelo teórico das ações de promoção da saúde desenvolvidas 

na atenção primária à saúde. 

2. Verificar em que medida as ações desenvolvidas na atenção básica brasileira 

atendem aos princípios e diretrizes definidos no modelo teórico elaborado. 
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3. MÉTODO 
 
3.1. Delineamento do estudo  
 
Este estudo está inserido em uma linha de pesquisa do Programa Integrado de 

Pesquisa e Cooperação Técnica em Formação e Avaliação da Atenção Básica 

(GRAB) do Instituto de Saúde Coletiva que estuda promoção da saúde na APS. 

Aninha-se na pesquisa intitulada “Avaliação dos efeitos da Estratégia Saúde da 

Família: adoção de hábitos saudáveis e acessibilidade a serviços primários de 

promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos”40.  

O estudo foi desenvolvido alinhando-se duas estratégias complementares: a 

primeira tratou da elaboração de um modelo teórico sobre ações de promoção da 

saúde desenvolvidas no âmbito da APS, identificando princípios e diretrizes 

fundamentais para esse tipo de ação. A segunda consistiu em uma revisão 

sistemática da literatura guiada pela seguinte pergunta de investigação: em que 

medida as ações desenvolvidas na atenção primária à saúde brasileira atendem aos 

princípios e diretrizes da promoção da saúde definidos no modelo teórico elaborado? 

 

3.2. Etapa 1: Elaboração do modelo teórico das ações de promoção da 

saúde desenvolvidas no âmbito da atenção primária à saúde.  

Um modelo teórico preliminar foi elaborado com base na revisão de literatura 

que incluiu artigos, documentos normativos, documentos de posição e ensaios 

teóricos sobre promoção da saúde. Esta revisão apontou para a existência de quatro 

princípios e cinco diretrizes respectivamente relacionados e considerados 

fundamentais para orientar ações promotoras da saúde desenvolvidas no âmbito da 

APS. Tais princípios e correspondentes diretrizes são listados a seguir: 

a) Protagonismo do sujeito 

 a.1. Desenvolvimento de habilidades pessoais  

b) Participação social  

 b.1. Reforço à ação comunitária  

 b.2. Estímulo à representação social  

c) Intersetorialidade  

   c.1.Corresponsabilização entre setores  

d) Interdisciplinaridade 

d.1.Corresponsabilização entre os profissionais 
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Além disso, a literatura apontou que os fatores determinantes da saúde estão 

dispostos em níveis que podem ser definidos como: pessoal, comunitário e 

estrutural. As ações promotoras da saúde apresentam diferentes possibilidades de 

atuação nestes três níveis.  

As definições dos princípios, diretrizes e níveis de determinação social da 

saúde (DSS) adotados por este estudo, estão apresentados no Apêndice A. 

Uma vez definidos os princípios e diretrizes que devem orientar as ações 

promotoras da saúde e os níveis de DSS sobre os quais estas ações devem atuar 

realizou-se uma técnica de consenso entre especialistas com o objetivo de validar 

tais princípios e diretrizes e clarificar a força com que cada princípio e diretriz se 

expressa nos níveis de DSS.  

A técnica de consenso utilizada foi do tipo Delfos, que se caracteriza pela 

inexistência de contato presencial entre os participantes. A interação se dá através 

da circulação, por meio eletrônico, da sistematização das respostas individuais41. 

A seleção dos especialistas buscou representar a pluralidade de visões sobre o 

tema, identificando formuladores das políticas, tanto de promoção da saúde como da 

APS, gestores e técnicos destas políticas, pesquisadores, representantes da 

Academia e de associações que trabalham estes temas. Foram convidados 28 

especialistas, dos quais 11 participaram da primeira rodada e oito participaram da 

segunda.  

A primeira rodada tinha dois objetivos: validar os princípios e diretrizes como 

fundamentais para caracterizar uma ação de promoção da saúde (para este objetivo, 

utilizou-se o Instrumento 1); e avaliar a intensidade com que cada um destes 

princípios e diretrizes se expressa nos níveis de DSS (para este objetivo utilizou-se o 

Instrumento 2). Ambos os instrumentos estão apresentados no Apêndice B.  

Após consolidação das respostas, calculou-se a média aritmética e o desvio-

padrão das notas atribuídas pelos especialistas. Em relação às respostas do 

Instrumento 1, quanto maior a média aritmética, maior a importância do princípio e 

diretriz. Quanto menor o desvio padrão, maior o grau de consenso entre os 

especialistas. Desta forma foram estabelecidos quatro estratos:  

 grande importância e alto grau de consenso (média>=7 e DP<3);  

 grande importância e baixo grau de consenso (média>=7 e DP>=3);  

 pouca importância e alto grau de consenso (média<7 e DP<3);  

 pouca importância e baixo grau de consenso (média<7 e DP>=3).  
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Para este estudo, foram considerados aqueles princípios e diretrizes de grande 

importância e alto grau de consenso. 

Em relação às respostas do Instrumento 2, quanto maior a média aritmética, 

maior a força de expressão em determinado nível de DSS. Quanto menor o desvio 

padrão, maior o grau de consenso entre os especialistas. Neste caso, também foram 

estabelecidos quatro estratos:  

 forte expressão no nível de DSS e alto grau de consenso (média>=3 e 

DP<0,75);  

 forte expressão no nível de DSS e baixo grau de consenso (média>=3 e 

DP>=0,75);  

 fraca expressão no nível de DSS e alto grau de consenso (média<3 e 

DP<0,75);  

 fraca expressão no nível de DSS e baixo grau de consenso (média<3 e 

DP>=0,75);  

A realização de uma segunda rodada foi necessária para verificar a relação 

entre os princípios e diretrizes selecionados na primeira rodada e buscar o consenso 

em relação à força com que estes se expressam nos níveis DSS, uma vez que este 

consenso não foi obtido na primeira rodada.Para tanto, utilizou-se o instrumento 3. 

Apenas um participante sugeriu alteração no sistema de pontuação e solicitou 

auxílio para preenchimento dos instrumentos.  

Para a elaboração do modelo teórico final foram consideradas as notas 

atribuídas pelos especialistas, seus comentários e a revisão da bibliografia sobre o 

tema.  

O detalhamento da aplicação da técnica encontra-se no Apêndice B.  

A Figura 1 apresenta esquematicamente as etapas da técnica de consenso 

adotada. 
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Figura 1-Etapas do método Delfos para validação do modelo teórico preliminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

3.3 Etapa 2: Revisão sistemática da literatura sobre ações de promoção da 

saúde na atenção primária à saúde brasileira  

 

Definido o modelo teórico, foi possível elaborar um conceito de promoção da 

saúde, o qual foi adotado para a revisão sistemática deste estudo: a promoção da 
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saúde consiste em um processo social e político permanente de construção de 

condições favoráveis ao incremento da saúde dos indivíduos e população 

considerando todos os níveis de determinação social da saúde dos mesmos 

(pessoal, comunitário e estrutural). Engloba tanto ações dirigidas ao fortalecimento 

das habilidades e autonomia dos indivíduos, como ações voltadas para qualificação 

das condições sociais, ambientais e econômicas em que a população vive. O 

resultado esperado desse tipo de ação é a melhoria na qualidade de vida da 

população e bem-estar dos indivíduos.  

A revisão sistemática focou os estudos empíricos desenvolvidos na atenção 

primária brasileira e foi orientada pela seguinte pergunta de investigação: em que 

medida as ações desenvolvidas na atenção primária à saúde brasileira atendem aos 

princípios e diretrizes da promoção da saúde definidos no modelo teórico elaborado? 

As bases de dados selecionadas para a busca foram: US National Library of 

Medicine (PubMed) e Scientific Eletronic Library (Scielo). A seleção dos descritores 

utilizados considerou termos que emergiram da leitura exploratória buscando 

contemplar a compreensão de ação de promoção da saúde assumida por este 

estudo. Alguns correspondiam a Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) da base 

de dados BVS e/ou a MeSH Terms da base Pubmed: promoção da saúde/health 

promotion; atenção primária à saúde/primary health care; Programa saúde da 

família; Estratégia saúde da família; Unidade de saúde da família; protagonismo/role; 

autonomia/personal autonomy; empoderamento/empowerment; participação 

social/social participation; intersetorialidade/intersectoral; 

interdisciplinaridade/interdisciplinary; equidade; educação em saúde/health 

education; cidadania/citizenship; rede social/social support; parceria/partnership; 

qualidade de vida/quality of life; sustentabilidade/sustainability; determinantes sociais 

da saúde/social determinants health; justice social; community-based intervention.  

O detalhamento desta busca, a definição dos descritores utilizados, as 

combinações utilizadas e o número de estudos encontrados estão apresentados no 

Apêndice C.  

Os critérios de inclusão adotados foram: tratar-se de estudo empírico 

desenvolvido no âmbito da atenção primária brasileira; ter sido publicado entre 

01/01/2002 e 20/04/2013; ter sido publicado em Revistas Qualis A1, A2, B1, B2 ou 

B3 para a área de Saúde Coletiva do Conceito CAPES (WebQualis); se apresentar 

nos idiomas português, inglês ou espanhol; e ter texto completo disponível em 

suporte eletrônico.  
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Além disso, dois critérios de exclusão foram adotados: estudos sem a 

descrição clara das ações de promoção da saúde e estudos com a qualidade 

insatisfatória. A avaliação da qualidade considerou a pertinência do estudo, a clareza 

dos objetivos, a adequação da metodologia e a coerência dos resultados e 

discussão, conforme os critérios e pontuação descritos no instrumento adaptado de 

National collaborating centre for Determinants of Health42 (Apêndice D).  

As buscas resultaram na reunião de 1.419 documentos, sendo 1.269 na base 

Scielo, 135 na base PubMed e 15 comuns às duas bases. A seleção dos artigos 

procedeu-se em três etapas: leitura dos títulos, leitura dos resumos e leitura 

completa dos artigos. As duplicações foram excluídas na etapa de leitura dos títulos 

e em todas as etapas, excluíam-se aqueles documentos que, notadamente, não se 

enquadravam nos critérios de inclusão. Do total de 1.419 documentos, 174 artigos 

foram selecionados para a leitura dos resumos e 81 para leitura completa,  

Na etapa da leitura completa, 43 artigos foram excluídos porque não atendiam 

aos critérios de inclusão e 18 porque não descreviam de forma clara as ações de 

promoção da saúde. Os 20 artigos restantes foram submetidos a uma avaliação da 

qualidade, na qual se atribuiu um escore máximo de 10 e o ponto de corte de sete 

para o artigo ser considerado satisfatório.  

Após esta avaliação, sete artigos foram excluídos por apresentarem qualidade 

insatisfatória. As maiores fragilidades observadas foram falta de clareza dos 

objetivos, inadequação da metodologia e falta de identificação dos limites dos 

estudos. O Apêndice E apresenta o consolidado da avaliação destes 20 artigos e o 

Quadro 1 apresenta a pontuação obtida por cada um dos 13 artigos selecionados 

para este estudo. 
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Quadro 1: Avaliação da qualidade dos artigos selecionados  

 

Artigos                                                          

Critério de avaliação 

Introdução 
 

Pergunta/Objetivo 
 

Metodologia 
 

Resultado 
 

Discussão 
 

Conclusão 
 

Escore 
Total 

PM=1,5 PM=1,0 PM=3,0 PM=1,5 PM=1,5 PM=1,5 PM=10 

BEATO (2011) 1,5 1 3 1,5 0 0 7,0 

BURSZTYN (2008) 1,0 1,0 2,0 1,5 1,0 1,5 8,0 

CAMARGO-BORGES (2009) 1,5 0 2 1,5 1 1,5 7,5 

CARNEIRO (2012) 1,5 1 3 1,5 1,5 1,5 10,0 

FERNANDES (2010) 1 0,5 2 1,5 1,5 1,5 8,0 

FIGUEIREDO (2012) 1,5 1,0 1,5 1,5 1,0 1,5 8,0 

GIOVANELLA (2009) 1,5 0 3,0 1,5 1,0 1,5 8,5 

RODRIGUES (2012) 1,5 1,0 3,0 1,5 1,5 1,5 10,0 

ROECKER (2011) 1,5 1,0 2,5 1,0 0 1,5 7,5 

SANTOS (2010) 0,5 1,0 3,0 1,5 1,0 1,5 8,5 

SHIMIZU (2009) 1,5 1,0 2,0 1,5 0 1,0 7,0 

UCHÔA (2009) 1,5 0 2,5 1,5 1,0 1,5 8,0 

VIEIRA DOS SANTOS (2011) 1,5 1,0 2,0 1,5 1,0 1,5 8,5 

Fonte: Elaborada pela autora 

PM=pontuação máxima 
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A Figura 2 sistematiza o processo de busca dos documentos utilizados neste 

estudo. 

 

Figura 2- Síntese das etapas da revisão sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Para análise do conteúdo dos 13 artigos selecionados para o estudo, foram 

adotadas as seguintes categorias: características gerais dos estudos; e princípios e 

diretrizes verificados nas ações descritas nos estudos.  

Para assegurar os princípios éticos, a Pesquisa40 no qual este estudo está 

inserido, foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde 

Coletiva da Universidade Federal da Bahia cumprindo as normas estabelecidas na 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Foi aprovado através do parecer 

de 01/07/2009, protocolo Nº 019-09/CEP-ISC. 

 

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 RESULTADO DA TÉCNICA DE CONSENSO  

A participação dos especialistas na técnica de consenso não foi a desejada, 

tanto pelo baixo número de participantes finais (21% dos convidados) como pela 

falta de representação de atores sociais importantes como Ministério da Saúde, 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), CNDSS e União Internacional de 

Promoção da Saúde e Educação para a Saúde- Oficina Regional Latino-americana 

(UIPES-ORLA).  

Houve alto grau de consenso entre os participantes em relação a importância 

dos princípios e diretrizes para caracterizar ações de promoção da saúde. A maioria 

dos princípios e diretrizes foram considerados de grande importância (média>=7), 

apenas a diretriz interdisciplinaridade foi considerada pouco importante (média<7), 

sendo que em todos os casos houve alto grau de consenso (DP<3).  

A opinião da maioria dos especialistas é de que a interdisciplinaridade não é 

um princípio exclusivo da promoção da saúde, mas “da própria sistemática de 

organização do trabalho da unidade básicas de saúde” (Especialista 8).  

O consolidado das respostas dos especialistas está apresentado no Apêndice 

F.  

Três especialistas assinalaram a dificuldade de compreensão da diretriz 

estímulo à representação social, mesmo atribuindo notas para tal. As observações 

dos especialistas conduziram a um retorno à literatura com vistas ao esclarecimento 

da referida diretriz que foi excluída do modelo, entendendo que a mesma já havia 

sido contemplada no princípio de participação social.  
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A diretriz corresponsabilização entre os setores foi bem avaliada pelos 

especialistas, porém, com base na literatura, foi excluída do modelo por se 

considerar que tal diretriz está contemplada no princípio da intersetorialidade.  

A técnica de consenso também contribuiu para redefinir as relações 

previamente estabelecidas entre os princípios e diretrizes e reforçar a assertiva de 

que os princípios e diretrizes se expressam em três níveis determinação. O modelo 

preliminar estabelecia relação unívoca, de cada princípio com uma ou duas 

diretrizes. Entretanto, a avaliação dos especialistas promoveu uma reformulação do 

modelo no sentido de considerar que as relações entre os princípios e diretrizes não 

são unidirecionais, de sorte que como afirmou um dos especialistas, “seria possível 

que todas as diretrizes fossem influenciadas por todos os princípios” (Especialista 

10).  

 
4.2 MODELO TEÓRICO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA APS 
 
O modelo teórico apresentado neste estudo assume que a estratégia da 

Promoção da saúde baseia-se, fundamentalmente, no conceito ampliado da saúde e 

na concepção de que existe estreita relação entre as condições de vida e trabalho 

dos indivíduos e sua situação de saúde. Assim, ações desta natureza devem atuar 

sobre os determinantes e condicionantes da saúde desde seus aspectos biológicos, 

psicológicos, comportamentais, até os aspectos sociais e estruturantes, como os 

modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, 

cultura e acesso a bens essenciais, definidos como Determinantes Sociais da Saúde 

(DSS) 15, 32, 39, 43.   

A atuação sobre os determinantes mais gerais e sobre toda a população ou 

grandes grupos populacionais seria, potencialmente mais eficaz para o incremento 

da saúde do que intervenções direcionadas para agravos ou grupos específicos 39, 

44. 

Dahlgren & Whitehead (1991)45 propõem um modelo que organiza as 

circunstâncias e características que determinam o processo saúde-doença em 

diferentes níveis. De acordo com o referido modelo, os indivíduos estariam na base 

com suas características individuais como idade, sexo e fatores genéticos e os DSS 

estariam ao seu redor dispostos em quatro camadas: estilo de vida; rede social e 

comunitária; condições de vida e trabalho; e condições socioeconômicas, culturais e 

ambientais. Este modelo tem sido adotado por muitos autores para análises e 

recomendações de intervenções20, 47, 48, 49. 
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 Baseando-se nestes autores, este estudo assume que os DSS estão 

organizados em três níveis subsequentes: pessoal, comunitário e estrutural. No nível 

pessoal estão as escolhas e os hábitos, os quais definem o estilo de comportamento 

dos indivíduos. Este nível está situado no limite entre os fatores individuais e os 

DSS, já que as escolhas de cada indivíduo são fortemente influenciadas pelo acesso 

a informações, bens e serviços e pelas relações sociais. No nível comunitário, 

encontram-se as redes sociais e comunitárias, cujo grau de coesão tem sido 

apontado como fundamental para a saúde da sociedade. O nível estrutural 

compreende as condições de vida e trabalho (condições de saneamento, moradia, 

ambientes e condições de trabalho, serviços de saúde e de educação e outros) e a 

macroestrutura da sociedade (condições socioeconômicas, culturais e ambientais), 

que influencia todas as demais camadas do modelo20,45,47. 

Entende-se que o estabelecimento destes níveis é uma tentativa de 

representação simplificada de um processo complexo. Na prática é difícil 

estabelecer um limite claro entre cada um deles visto que os mesmos são 

interdependentes. Os comportamentos individuais, por exemplo, como hábitos de 

fumar, beber, fazer exercício, praticar sexo seguro e outros são claramente 

condicionados por determinantes sociais, culturais ou econômicos. As próprias 

características biológicas, como idade, sexo ou raça, terão repercussão sobre a 

saúde, dependendo da maneira como a sociedade atribui papéis funcionais 

diferenciais aos indivíduos de acordo com essas características20. 

As ações de promoção da saúde desenvolvidas no âmbito da APS teriam 

potencial de atuação nestes três níveis de determinação da saúde, porém, com 

diferentes forças de expressão dos princípios e diretrizes que orientam tais ações 

1,15, 16, 7.  

O presente estudo adotou os seguintes princípios como elementos essenciais 

de uma ação desenvolvida no âmbito da APS para que ela possa ser considerada 

promotora da saúde: protagonismo do sujeito; participação social e 

intersetorialidade. Estes princípios podem se expressar através das seguintes 

diretrizes: desenvolvimento de habilidades pessoais; reforço à ação comunitária; 

corresponsabilização entre os profissionais. Estas diretrizes, por sua vez, orientam 

ações que devem ser desenvolvidas pelas equipes locais de saúde.  

Estes princípios e diretrizes relacionam-se entre si com diferentes intensidades 

e direções e também se expressam, diversificadamente, nos níveis de DSS. Os 

Quadros 2 e 3 demonstram a representação destas relações e expressões. A 
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relação entre os elementos e a expressão nos DSS são mais intensas quanto maior 

o número de sinais positivos, sendo que o máximo seria cinco. 

 

Quadro 2: Relação entre os princípios e diretrizes orientadores das ações de PS na APS 

Diretriz/Componentes 

Princípios 

Protagonismo do 
sujeito 

Participação Social Intersetorialidade 

Desenvolvimento de 
habilidades pessoais +++++ ++++ + 

Reforço à ação comunitária  ++++ +++++ +++ 

Corresponsabilização entre 
profissionais +++++ ++++ ++ 

Fonte: Elaborada pela autora  

 

Quadro 3- Força de expressão dos princípios e diretrizes nos níveis de determinação da 

saúde 

 

Princípios e Diretrizes 

Nível de determinação da saúde 

Pessoal Comunitário Estrutural 

 
Protagonismo dos sujeitos 

+++++ ++ + 

 
Participação Social 

++ +++++ +++ 

 
Intersetorialidade 

+ +++ +++++ 

 
Desenvolvimento de 
habilidades pessoais 

+++++ ++ + 

 
Reforço à ação 
comunitária  

+ +++++ +++ 

 
Corresponsabilização 
profissionais 

++++ +++ + 

Fonte: Elaborada pelo autora 

 

 

A Figura 3 representa os elementos do modelo teórico elaborado. Os tópicos 

seguintes descrevem cada um destes elementos.  
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Figura 3: Modelo teórico das ações de PS desenvolvidas na APS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Protagonismo dos sujeitos  

Uma ação que pretende promover saúde no seu sentido amplo deve guiar-se 

pelo reconhecimento dos usuários como protagonista do processo saúde-doença, 

como sujeitos singulares, portadores de conhecimento, capazes de pensar e agir.  

As estratégias devem superar a visão de usuários como suplicantes e beneficiários 

dos serviços e não devem ser sobre ou para os indivíduos e comunidades, mas com 

o envolvimento e a corresponsabilização destes7,39,50. 

 O êxito das ações de promoção da saúde depende da valorização do 

indivíduo, o que implica considerar, além de suas características pessoais, o 

contexto em que vive e suas relações políticas, econômicas, afetivas, culturais e 

sociais. Tais redes influenciam o conhecimento, os comportamentos, as 

necessidades e os desejos dos usuários e são constantemente reorganizadas51. 

Assim, o protagonismo do sujeito implica em ações centradas no usuário 

apresentando forte relação com ações que estimulam o desenvolvimento de 
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habilidades pessoais e a ação comunitária, além de ser da responsabilidade de 

todos os profissionais da saúde. 

Apesar de poder ser verificado nos três níveis de DSS, é no nível pessoal que 

o protagonismo do sujeito se expressa mais fortemente. 

Ações voltadas para a prática regular de atividade física, por exemplo, podem 

atuar nos níveis estrutural e comunitário, através da criação de espaços e 

estratégias de grupos que favoreçam estas práticas, porém, devem ter forte atuação 

no nível pessoal. A chave para a mudança de comportamento é motivação, o que 

inclui estratégias de comunicação e apoio, envolvimento dos pares e redes sociais, 

sempre considerando o estilo de vida, condições físicas e de trabalho do indivíduo.  

Os resultados serão melhores índices biológicos, estéticos e psicológicos.  

 

Participação Social 

A Participação Social corresponde à interação entre diferentes atores em torno 

de algum interesse comum e participação concreta da comunidade na definição de 

prioridades, na tomada de decisões e na elaboração e implantação de estratégias 

para alcançar um melhor nível de saúde. A participação, através da representação 

social em espaços legalmente instituídos ou não, pode ser não institucionalizada, 

estendendo-se a outras formas de manifestações não previstas, buscando sempre o 

incremento do poder de decisão da comunidade 12,15,20, 27.  

Frequentemente, a participação acaba apenas por ratificar as propostas dos 

gestores ou profissionais que conduzem as ações. Cabe a estes a responsabilidade 

de oportunizar o acesso à informação, criar espaços de aprendizagem em saúde e 

canais de participação com mecanismos e dinâmicas que ampliem a capacidade da 

comunidade se tornar, de fato, protagonista nas decisões que interferem em sua 

saúde20,51. 

Portanto, este princípio tem estreita relação com o desenvolvimento de 

habilidades pessoais e com o reforço à ação comunitária. Ao desenvolver 

habilidades pessoais, tanto práticas como intelectuais, os indivíduos apresentam 

maior capacidade de participação.  

A ação comunitária e a participação social estão intrinsicamente relacionada na 

medida em que a comunidade se organiza para atuar sobre alguma situação, 

instituindo espaços e formas de se manifestar. Sua expressão mais forte se dá no 

nível de determinação comunitário.  Presume-se que as ações de participação social 
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partam das redes sociais localmente existentes e atuem sobre problemas comuns a 

este grupo.  

No nível pessoal, as pessoas devem estar aptas a tomar decisões livres, 

aptidão conquistada com acesso à informação em saúde e desenvolvimento da 

autonomia. No nível comunitário, a participação na saúde é uma faceta da 

participação cívica geral, funciona como mecanismo de controle social e 

responsabilização por ações públicas e privadas que causam impacto na 

sociedade52. 

A mobilização de um grupo comunitário para a reestruturação de uma praça do 

bairro pode ser um exemplo de ação orientada pela participação social, que atua no 

nível comunitário. Esta mobilização pode se dar através da ação da comunidade que 

se organiza para limpar o espaço, consertar os bancos e brinquedos, replantar 

árvores, etc, e através da reinvindicação da iluminação da praça à gestão municipal, 

através de suas representações formais (Conselhos Gestores Locais, vereadores 

locais, etc.).   

 
Intersetorialidade  

Considerando a complexidade da determinação dos processos saúde-doença, 

as intervenções que pretendem promover saúde devem apresentar caráter 

intersetorial.   

A intersetorialidade em saúde pode ser definida como uma relação reconhecida 

entre uma ou várias partes do setor saúde com uma ou várias partes de outro setor, 

tendo por objetivo atuar em determinada situação visando alcançar resultados mais 

efetivos e/ou sustentáveis. Significa compartilhamento de poder entre os setores, o 

que exige negociação, consenso e pactuação para enfrentamento de conflitos e 

problemas sem imposições de um setor sobre o outro29, 53. 

A importância deste princípio reside no reconhecimento de que nenhum setor 

isolado possui a totalidade dos recursos e competências necessárias para resolver 

as necessidades de saúde de uma população sendo necessário o envolvimento 

entre setores para a definição do problema, planejamento e execução das ações. 

Para tanto, não é suficiente a simples reunião de ações setoriais específicas, mas 

um processo sistemático de articulação, planejamento e coordenação entre os 

mesmos em torno de um projeto territorial comum, do qual todos sejam 

corresponsáveis e cogestores. Representa compromisso e compartilhamento de 

responsabilidades, inclusive financeira29,53. 
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Este princípio apresenta relação com a diretriz da “ação comunitária”, que pode 

pressionar a atuação dos setores sobre os problemas e com a “corresponsabilização 

entre os profissionais”, já que estes devem estimular e se envolver em ações 

intersetoriais voltadas para a melhoria da saúde da comunidade.  

A interação entre diversos setores tem grande potencial de repercussão no 

nível estrutural dos DSS, podendo interferir nas condições de vida e trabalho e nas 

condições culturais e ambientais. Porém, as ações desenvolvidas no âmbito da APS 

têm pouca possibilidade de atuação direta neste nível e as mudanças podem 

parecer menos imediatas, mas este não deve ser impeditivo ao empreendimento 

desse tipo de ação pelos profissionais da APS, os quais podem exercer o papel de 

articuladores, mobilizadores e catalisadores, para que os efeitos das ações sejam 

potencializados.  Vale ressaltar que a intersetorialidade não é um fim em si mesmo. 

A efetividade de ações intersetoriais na qual o setor saúde toma a iniciativa e lidera 

a intervenção depende do tipo de problema a enfrentar e principalmente do respaldo 

que estas iniciativas possuem entre os gestores locais13,29. 

Ações voltadas para escolares são muito comuns na APS. Um exemplo de 

ação intersetorial seriam grupos de adolescentes com discussões sobre temas de 

interesse para esta faixa etária, em articulação com as escolas e cursos de 

formação técnica e empresas locais. As equipes de saúde e as escolas seriam 

responsáveis pela identificação e acompanhamento dos adolescentes, além da 

condução dos grupos de discussão. A Secretaria de Educação ofereceria cursos 

técnicos e as empresas locais ofertariam vagas de estágios para estes 

adolescentes. Esta é a proposta das ações desenvolvidas nos Adolescentros, 

porém, neste caso falta a articulação para encaminhamento dos adolescentes para a 

profissionalização e mercado de trabalho67. 

 
  
Desenvolvimento de habilidades pessoais 

O fortalecimento ou desenvolvimento de habilidades pessoais tem como foco a 

ampliação da capacidade dos indivíduos controlarem fatores que interferem na sua 

saúde. Pressupõe controle e modificação de seus comportamentos relativos à 

saúde7, 39,49
.  

Esta diretriz atua diretamente no nível pessoal de determinação da saúde, mas 

reflete nos demais. O fortalecimento pessoal favorece o desenvolvimento de 

pequenos grupos de apoio, de organizações comunitárias, parcerias e finalmente a 
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ação política. BECKER (2004)54 afirma que os resultados de impacto social de 

programas podem ser percebidos após pelo menos sete anos ou podem ocorrer 

muito depois do programa ser encerrado.  

O desenvolvimento de habilidades favoráveis à saúde acontece em 

decorrência do um esforço pedagógico sistemático e permanente para garantir o 

acesso à informação qualificada para a saúde, ampliando a capacidade de sujeitos e 

coletividades compreenderem, avaliarem e utilizarem as informações para redução 

dos riscos e da vulnerabilidade. Para tanto, as estratégias devem envolver técnicas 

de grupo, marketing social, práticas de educação e aconselhamento voltados para 

mudanças de comportamento, fortalecimento da autoestima, do auto-cuidado, da 

capacidade de adaptação ao meio, além de capacitação para o trabalho e 

descoberta de aptidões, como arte, dança, esportes, culinária, dentre outras55. 

Ações desenvolvidas na APS voltadas para o desenvolvimento de habilidades 

pessoais exigem escuta ativa do usuário, diálogo aberto entre os profissionais de 

saúde e a comunidade, empenho e envolvimento das diferentes categorias 

profissionais. Podem se desenvolver no consultório, no domicílio, na unidade de 

saúde. Têm como foco os indivíduos e as famílias e são responsabilidades dos 

profissionais das equipes de saúde.  Por fim, é fundamental que sejam 

estabelecidas novas relações entre trabalhadores e usuários, fortalecendo o vínculo 

entre eles20. 

Vale ressaltar que estas ações isoladas são ineficazes, particularmente em 

grupos populacionais mais desfavorecidos socio-economicamente. A atuação na 

APS, assim como toda atuação local, tem limites no que se refere à ampliação de 

poder. Ainda assim, ela pode ampliar as possibilidades de escolha e decisões dos 

indivíduos sobre sua saúde. Participação social, formas de representação social, 

redes de apoio e cuidado recíproco, dentre outros, são exemplos de processos 

desencadeados no âmbito local que geram autonomia e poder4,39, 45, 47, 50. 

 Oficinas de artesanato seria um exemplo de ação que pode estimular o 

desenvolvimento de habilidade pessoal, devendo ser acompanhadas de discussões 

e reflexões que ampliem a consciência sanitária e o conhecimento dos participantes. 

O desenvolvimento destas habilidades se dá no nível pessoal de determinação, 

podendo melhorar a auto-estima, mas também pode ampliar suas redes sociais no 

nível comunitário e ter repercussões no nível estrutural, caso os produtos das 

oficinas venham a ser comercializados e ampliem a renda dos integrantes do 

grupo53. 
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Reforço à ação comunitária  

A ação comunitária constitui-se na mobilização da comunidade para atuar 

sobre alguma questão de interesse comum com vistas à melhoria das condições de 

saúde. O reforço a esse tipo de ação envolve incremento de poder técnico 

(capacitação) e político das comunidades e dos seus recursos materiais. Faz-se 

necessário o estímulo à participação e ao desenvolvimento de habilidades pessoais 

através do acesso a informações e oportunidades de aprendizado para assuntos da 

saúde56.  

A ação comunitária fortalece a coesão social e vice-versa. Estudos vêm 

demonstrando que o desgaste dos laços de coesão social reforça o impacto 

negativo que as iniquidades de renda produzem na situação de saúde20.  

Apesar de se expressar em todos os níveis de determinação da saúde, se 

expressa mais fortemente no nível comunitário, no qual se encontram as redes de 

apoio social, através das quais os diferentes atores devem, juntos, intervir na 

identificação de necessidades e problemas comuns e se unir para pensar, propor, e 

por em prática as soluções, sempre buscando fortalecer a relação entre as pessoas 

da comunidade6,20, 55. 

As redes sociais incluem todo o conjunto de vínculos interpessoais do sujeito: 

família, amigos, relações de trabalho, escolares, de serviço, de inserção comunitária 

e de práticas sociais. Estas redes são capazes de, através de apoio de diferentes 

naturezas (informação, auxílio material, auxílio emocional, etc), causar efeitos 

emocionais e/ou comportamentais positivos tanto para o receptor, como para quem 

oferece o apoio. O potencial destas redes pode ser influenciado pelo tamanho, 

interação (proximidade espacial, frequência de contato), forma de ação (tipo de 

apoio) e circunstâncias, uma vez que elas mudam conforme o contexto e o episódio 

que motivam a mobilização do apoio. A composição das redes sociais varia 

conforme o contexto sócio-econômico. Nas famílias de baixa renda em que o acesso 

aos bens e serviços é limitado e os recursos familiares são insuficientes para suprir 

as necessidades, as redes de apoio social são bem utilizadas. Nestes casos, o local 

de moradia é o principal espaço de congregação das pessoas, permitindo o 

estabelecimento de relações mais duradouras e personalizadas, Em geral, são 

compostas por amigos, vizinhos e pessoas de instituições religiosas. A diversidade 
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de atores que compõem uma rede social garante variados tipos de apoio e 

possibilidades maiores de convivência social57,58. 

As estratégias desenvolvidas na APS que estimulam a ação comunitária devem 

incentivar o fortalecimento destas redes sociais através da criação de espaços de 

integração da comunidade, apoio e articulação com movimentos sociais já 

existentes, envolvimento dos mais diversos atores como família, professores, amigos 

e líderes comunitários. A ação comunitária articula-se fortemente com os princípios 

protagonismo do sujeito e participação social.  

 

Corresponsabilização entre os profissionais 

A corresponsabilização entre os profissionais para enfrentamento de problemas 

complexos implica no envolvimento real de todos os profissionais da equipe, através 

de negociação e criação de consensos, no planejamento e desenvolvimento das 

ações. O resultado dos esforços coletivos para resolução de questões ou 

encaminhamento de ações, é sempre superior ao somatório dos esforços realizados 

individualmente19,58.  

Imbricado com a corresponsabilização está a articulação de diversos saberes e 

técnicas necessários para o enfretamento dos problemas. A associação de 

diferentes conhecimentos inclui a observância dos saberes não-formais que devem 

ser considerados nas ações de promoção de saúde. 

A corresponsabilização exige relações horizontais entre os profissionais 

evitando a hierarquização, o especialismo e a fragmentação59. As ações devem 

buscar estratégias que favoreçam o diálogo e a troca de experiências. 

 

4.3. VERIFICAÇÃO DO MODELO TEÓRICO ATRAVËS DA ANÁLISE DE 
AÇÕES DESENVOLVIDAS NO BRASIL 
 

4.3.1.Características gerais dos estudos e das ações analisadas 

Os treze artigos selecionados foram publicados entre os anos de 2008 e 2012. 

A maioria das ações era desenvolvida em Unidades de Saúde da Família de 

municípios da Região Sudeste do Brasil, com destaque para o Estado de Minas 

Gerais, campo de estudo para seis dos treze artigos analisados. 

A maioria das ações observadas não era objeto de estudo dos artigos. Eram 

abordadas secundariamente em estudos que pretendiam, por exemplo, identificar a 

percepção dos usuários sobre educação em saúde ou identificar potencialidades da 
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ESF como estratégia de integração da rede assistencial. Apenas duas ações foram 

identificadas pelo próprio autor como ação de promoção da saúde5, 60. As demais 

eram identificadas pelo tipo de atividade desenvolvida como: rodas de conversa; 

grupo de planejamento familiar; grupos de teatro; de atividades físicas, de dança; de 

artesanato; grupos de gestantes; de hipertensos e diabéticos; de idosos; e de 

adolescentes.  

A Tabela 1 apresenta uma síntese das ações encontradas por artigo analisado. 

 

4.3.2.Atuação sobre os determinantes sociais da saúde 

Em sua maioria, as ações atuavam no nível pessoal da determinação da 

saúde, intervindo nos aspectos emocionais e cognitivos dos indivíduos, através de 

práticas de atividade física, hábitos alimentares, lazer, meditação, relaxamento, 

reflexões sobre algum tema ou atividades manuais53,56,60,61,62,63,64,65,66, como pode 

ser observado nos trechos a seguir: "Percebeu-se, ao longo da observação, que as 

atividades desenvolvidas influenciam a vida dos usuários, principalmente nos 

aspectos emocionais"56. “[...] a orientação (era) para não comer massas, doces [...]; 

fazer caminhada"66.  

Muitas intervenções também atuavam no nível comunitário principalmente 

através do estímulo à socialização dos indivíduos, fortalecendo as redes sociais de 

apoio53,56,61,64,65. Rodrigues (2012)56 afirma que o tipo de lazer proporcionado pela 

equipe promove o bem estar individual e fortalece as redes sociais. Camargo-Borges 

(2009)61 ressalta a capacidade da ação em reforçar a rede social de apoio: “O 

coordenador, ao imbuir os participantes da responsabilidade de identificar pessoas 

solitárias para se aproximarem e serem incluídas nas atividades da Unidade de 

Saúde da Família, ainda atribui ao grupo o papel de apoiador, de elo com a 

comunidade, um espaço de convivência.”  

Um número menor de intervenções atuava no nível estrutural. Carneiro 

(2012)53 descreve ações que abordavam o tema meio ambiente através de reuniões 

para discutir e propor soluções para questões ambientais de interesse comum, tais 

como esgoto, resíduos sólidos, enchentes, tecnologias de drenagem urbana, 

agricultura urbana. Giovanella (2009)29 refere a atuação dos agentes comunitários 

de saúde, em conjunto com outros setores, sobre problemas de educação, ambiente 

(coleta de lixo, esgoto, urbanismo, ruas, praças, iluminação pública), acesso à água, 

moradia, segurança pública, geração de renda/trabalho e transporte público. Uchôa 

(2009)62 afirma que a atividade voltada para o artesanato tinha a função terapêutica 
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e também de geração de renda para as pessoas, o que, se estimulado e 

estruturado, poderia promover melhoria na condição financeira das participantes. 

 

4.3.3. Princípios e Diretrizes da Promoção da Saúde: concepções dos 

autores  

A maioria dos autores não destacava a promoção da saúde como objetivo das 

ações desenvolvidas nem como tema principal do estudo. Poucos artigos 

apresentaram um conceito estruturado da promoção da saúde5,56,60, a maioria se 

referia ao termo, porém sem defini-lo ou discuti-lo. Foi possível observar, entretanto, 

que, ao tratar de temas como educação em saúde, participação social, 

intersetorialidade e potencialidades da APS, os autores se aproximavam da 

concepção de promoção da saúde, assumida por este estudo. Tal observação 

aponta para a forte relação da promoção da saúde com estes temas, como definido 

no modelo teórico deste estudo. 

Sete autores associam o conceito de promoção da saúde a um conjunto de 

princípios e diretrizes que coincidem com aqueles propostos no modelo deste 

estudo5,29,53,56,60,62,63. Outros associam a promoção da saúde a outros princípios 

como: interdisciplinaridade60,63,62; empoderamento56,60; integralidade56,62,67; 

equidade56; responsabilidade sanitária56; sustentabilidade56; vínculo profissional-

usuário62. Outros autores ainda se referiam a este conjunto de princípios, porém, 

associando-os à educação em saúde61,63,64,66, às funções da atenção básica64,65 ou 

às atividades de grupo66,67 e não à promoção da saúde.  

Dois autores5,60 associaram promoção da saúde ao protagonismo do sujeito. 

Outros dois associaram ao autocuidado, entendido como a ação responsável e 

autônoma que o indivíduo exerce sobre si mesmo para preservar sua saúde53,56. 

Outros ainda associaram à autonomia, referida como capacidade do sujeito de 

escolher entre as alternativas que lhe são apresentadas e de definir o que fazer para 

manter ou melhorar sua saúde56,60. O autocuidado e a autonomia podem ser 

considerados interdependendes visto que ambos assumem o indivíduo como sujeito 

do processo. 

A participação social é apontada como fundamental para a promoção da saúde 

e traduzida como o envolvimento dos indivíduos na definição de prioridades, 

decisões, implementação e avaliação das ações que interferem em sua 

saúde5,53,56,60,62.  
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A intersetorialidade é valorizada por seis autores5,29,53,56,60,62, mas apenas dois 

definem este princípio, traduzindo-o como a articulação dos diferentes setores que, 

com seus saberes específicos, incidem sobre os determinantes sociais do processo 

saúde-doença em busca de um denominador comum para questões complexas, 

ligadas à saúde e à melhoria da qualidade de vida. Os resultados de saúde 

alcançados por meio da intersetorialidade, com efetivo envolvimento e 

corresponsabizalição entre os setores, são considerados mais efetivos do que o 

setor saúde alcançaria individualmente29,53,56.  

Alguns autores referem-se à diretriz desenvolvimento de habilidades pessoais 

associando-a à promoção da saúde. Outros princípios e diretrizes referidos pelos 

autores também estão intimamente articulados e favorecem o desenvolvimento 

destas habilidades, ou são resultado da mesma, como a autonomia, o autocuidado, 

o empoderamento5,53,56,60.  Santos (2010)60 afirma que os grupos de promoção da 

saúde devem favorecer o desenvolvimento cooperativo de habilidades pessoais e 

sociais que possibilitam práticas de autonomia e transformadoras de si e do status 

quo.    

A relação da promoção da saúde com o reforço à ação comunitária é 

destacada por quatro autores, porém sem aprofundar como se dá essa 

relação5,29,53,56.                                                                                                   

 A importância de compreender o processo saúde e doença a partir de 

aspectos múltiplos (biológicos, sociais, mentais, físicos, culturais e espirituais) é 

destacado por Carneiro (2012)53, que aponta a multicausalidade como um dos 

princípios da promoção da saúde. Este mesmo autor destaca ainda a 

sustentabilidade, que seria a garantia de um processo duradouro das práticas e a 

criação de iniciativas que estejam de acordo com a promoção da qualidade de vida, 

geração de renda e equidade.  

Outros princípios e diretrizes são destacados pelos autores. Beato (2010)5 

refere a integralidade, a equidade, e a formação de redes sociais, porém sem 

detalhamento destes princípio e diretrizes. Os métodos dialógicos ou comunicação 

dialógica são valorizados por alguns autores como fundamental para construção de 

um saber que capacite os indivíduos a decidirem quais as escolhas mais 

apropriadas para promover, manter e recuperar a sua saúde. Essa forma de 

comunicação requer uma escuta qualificada, o confronto entre diferentes saberes 

numa relação horizontal entre profissional e usuário, que estabelecem vínculo e 

corresponsabilização entre si53,56,60,62. 
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Tabela 1 - Artigos incluídos na revisão sistemática, segundo autor(es), ano, intervenção, local e público-alvo (continua) 
Autores Ano Ação Local Público-alvo 

BEATO 2011 Projeto denominado saúde mental envolvia: grupos de 
artesanato, grupo de obesidade, grupo de coral e de 
convivência e sessões de terapia comunitária.  

Unidade de 
Saúde da 
Família em 
Belo 
Horizonte 

Foco principal 
pacientes 
"poliqueixos”, 
mas o grupo 
era aberto 
aos usuários 
em geral. 

BURSZTYN,  2008 Projeto Homens Jovens e Saúde desenvolvido nos 

Adolescentros (Unidades básicas de saúde organizadas 
com equipe interdisciplinar e agentes de saúde recrutados 
entre os jovens da própria comunidade). No âmbito deste 
projeto eram planejadas e implementadas ações voltadas 
aos adolescentes, mobilizando parcerias em setores 
externos à saúde, como esporte, cultura, arte e lazer. A 
elaboração, o desenvolvimento e a avaliação de ações 
envolviam toda a equipe, desde os monitores recrutados 
na comunidade, até os técnicos e coordenadores. Os 
temas debatidos contemplam singularidades relativas a 
gênero, condição sócio-econômica, vínculos familiares, 
domicílio, incapacidades, escolaridade, trabalho e faixa 
etária atendida. 

Unidades 
básicas do 
município do 
Rio de 
Janeiro 

Homens 
jovens 

CAMARGO-
BORGES,  

2009 Denominado grupo de hipertensão, mas não restrito a 
hipertensos, pois não está focado apenas na mudança de 
comportamento em relação aos fatores de risco para 
hipertensão. Grupo de caráter espontâneo, com variação 
entre os profissionais de saúde na condução das atividade. 
Os temas e as abordagens variam de acordo com a 
escolha dos participantes e o condutor do grupo. Os 
participantes discutem os acontecimentos administrativos 
e políticos relacionados à unidade e o sistema local de 
saúde.  

Unidade de 
Saúde da 
Família do 
interior do 
Estado de 
São Paulo 

Usuários do 
serviço em 
geral 
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CARNEIRO,  2012 Práticas de educação em saúde: ginástica chinesa; grupos 
de meditação e relaxamento; grupos de convivência 
(canto, bordado e artesanato); automassagem para grupo 
de hipertensos e diabéticos; sessão de cinema e debate 
para adolescentes; Projeto “Agentes Mirins no combate à 
dengue”, parceria unidades de saúde e escolas; sala de 
espera; implantação de horta medicinal no jardim de 
inverno da unidade com participação dos usuários; 
reuniões com a comunidade para discutir questões 
ambientais como esgoto, resíduos sólidos, enchentes, 
tecnologias de drenagem urbana, agricultura urbana e 
posterior elaboração de projetos de intervenção com apoio 
de especialistas das áreas.  

Unidades 
básicas de 
saúde de 
Belo 
Horizonte 

Diversos 

FERNANDES,  2010 Os grupos de gestantes, planejamento familiar e 
HIPERDIA se desenvolvem sob forma de palestras e 
quando contam com a participação popular se faz por meio 
de perguntas e respostas, ou dinâmicas recreativas. 
Também são promovidas caminhadas pelos agentes 
comunitárias de saúde. 

Unidade de 
Saúde da 
Família no 
interior de 
Minas Gerais 

Gestantes, 
mulheres em 
idade fértil, 
hipertensos 
e diabéticos. 

FIGUEIREDO 2012 Grupos educativos conduzidos por médico e enfermeiro, 
com auxílio de ACS. Aconteciam uma vez por mês e eram 
realizados em dias e horários variáveis, de acordo com a 
disponibilidade dos profissionais Eram utilizados recursos, 
como jogos e brincadeiras. As práticas eram 
desenvolvidas conforme a experiência dos profissionais, 
cuja formação foi assentada na pedagogia da transmissão. 

Unidade de 
Saúde da 
Família no 
interior de 
Minas Gerais  

Não 
explicitado 

GIOVANELLA,  2009 Câmaras Intersetoriais Permanentes de Políticas Sociais e 
Políticas Urbanas em que as ESF têm papel na 
identificação de situações de risco social e de saúde e na 
consolidação das redes locais de serviços sociais.  
Comissão de Promoção da Saúde Escolar, fórum que 
conta com representantes da SF, Educação, ONGs e 
escolas, coordenado pelas Secretarias de Educação e 

Âmbito 
municipal: 
Aracaju, Belo 
Horizonte, 
Florianópolis 
e Vitória. 

Não 
explicitado 
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Saúde. Projeto Terra Mais Igual, um programa de 

desenvolvimento social e urbano e de preservação 
ambiental em áreas ocupadas por população de baixa 
renda, que visa promover uma melhor qualidade de vida, 
através de ações sociais, ambientais, obras e serviços 
públicos.  

RODRIGUES,  2012 Grupos de educação em saúde centrados no lazer: 
passeios, dança ou oficinas de artesanato. 

Unidades de 
Saúde da 
Família, em 
João Pessoa 
na Paraíba 

Idosos 

ROECKER,  2011 Educação em saúde tanto no nível individual como no 
âmbito coletivo. No âmbito individual se dá através e 
orientações durante a realização de procedimentos como 
vacina, verificação de tensão arterial, exame papanicolau, 
etc. No âmbito coletivo as atividades educativas ocorrem 
por meio de palestras, em que dificilmente há uma 
interação entre os usuários e os profissionais que exercem 
o papel de disseminador das informações, e que 
normalmente são as atividades normatizadas pelo MS, 
sendo realizadas quinzenal, mensal ou esporadicamente 
durante o ano. 

 

Unidades de 
Saúde da 
Família no 
Estado do 
Paraná 

Diversos 

SANTOS,  2010 Grupos de promoção da saúde 

 

Unidade de 
Saúde da 
Família em 
Belo 
Horizonte 

Hipertensos, 
diabéticos, 
gestantes, 
crianças etc 

SHIMIZU,  2009 Atenção individual e coletiva através de sala de espera, 
palestras nas escolas, mutirões em saúde que visam a 
prevenção de doenças como câncer de próstata, câncer de 
pele, entre outros. 

 

 
Unidade de 
Saúde da 
Família no 
Distrito 
Federal 

Hipertensos, 
diabéticos, 
gestantes, 
crianças etc 
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UCHOA,  2009 Rodas de conversa; grupos de teatro e teatro de 
fantoches; grupo de apoio com atividade física, dança e 
lazer; atividade física com idosos; grupo de artesanato, 
folclore e geração de renda (Valorizarte). As atividades 
envolvem as pessoas e recursos da própria comunidade e 
visam reduzir a inércia, o sedentarismo e o isolamento 
social, buscando elevar a auto-estima, o bem estar físico, 
mental e social. 

Unidade de 
Saúde de 
Natal-RN 

Diversos, 
mas 
principalment
e idosos. 

VIEIRA DOS 
SANTOS  

2011 
Espaços para o acolhimento coletivo por todos os 
profissionais que compõem o PSF. Privilegiam a escuta 
qualificada, as relações interdisciplinares e horizontais, a 
circulação do saber, experiências e aspirações, 
favorecendo discussão acerca dos mais variados assuntos 
e demandas de saúde da comunidade, bem como variadas 
respostas e construções de projetos terapêuticos com a 
inclusão do usuário.  Grupos vivenciais nas escolas com 
familiares de crianças do ensino fundamental, estimulando 
olhares e ações ampliadas de acolhimento aos sujeitos, 
considerando o contexto social e familiar. Cuidados 
paliativos infantis realizados por um programa de 
assistência interdisciplinar domiciliar que articula ações de 
atenção básica com a rede de assistência e favorecem a 
permanência das crianças no contexto familiar e social em 
que vivem, com amenização de sofrimentos, agravos, 
insatisfação e estresse de familiares. 

Unidade de 
Saúde da 
Família, 
escolas e 
domicílios 
em 
municípios 
não 
especificados 

Diversos 

Fonte: Elaborada pela autora
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4.3.4.Princípios e diretrizes da Promoção da saúde: ações desenvolvidas 

na APS 

A incorporação prática destes princípios e diretrizes ainda representa um 

desafio, pois os mesmos podem apresentar diferentes interpretações que irão se 

traduzir em distintas práticas sanitárias. Em relação às estratégias e técnicas 

utilizadas, pôde-se verificar que as ações de promoção da saúde se apoiam 

fortemente na educação e comunicação em saúde, extrapolam os conhecimentos e 

tecnologias médico-sanitárias, abarcando diversos saberes e métodos tomados de 

outras disciplinas e são capazes de estimular a mobilização, organização e atuação 

de diversos grupos. Além disso, a intervenção pode transcender os espaços 

institucionais dos sistemas de saúde, expandindo para outros setores e órgãos 

governamentais ou não7, 13. 

Foi possível obsevar que a concepção de promoção da saúde presente no 

discurso das pessoas investigadas nos estudos ultrapassa concepção da saúde 

como ausência de doença, mas ainda está muito centrada na mudança de 

comportamento dos indivíduos com repercussão na operacionalização das ações e 

que se concentram principalmente no nível pessoal de determinação56. Ademais, a 

lógica de organização do trabalho ainda privilegia as práticas assistenciais. Isso 

pode ser observado quando: a gestão cobra maior carga horária e produtividade em 

consultas; quando não são priorizados espaço físico, equipamentos e materiais 

educativos; quando tanto gestores como profissionais menosprezam a necessidade 

de “aprender” a fazer educação em saúde, como se o saber clínico e a formação 

acadêmica fossem suficientes para a implementação dessa prática68.  

O Relatório Lalonde já apontava que a maioria dos gastos em saúde estão 

focados na organização da assistência à saúde, enquanto as principais causas de 

doenças poderiam ser previníveis se o foco de atuação e gastos fosse outro39. 

No que se refere à incorporação dos princípios e diretrizes propostos no 

modelo teórico nas ações desenvolvidas na APS, notou-se maior incorporação do 

protagonismo do sujeito e do desenvolvimento de habilidades pessoais e menor 

incorporação da intersetorialidade. Outros princípios não contemplados no modelo 

foram observados nas ações, dentre eles um destaca-se o vínculo profissional-

usuário que passou a ser considerado como fundamental para caracterizar uma 

ação promotora da saúde e também compor o modelo teórico deste tipo de ação.  
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Os itens a seguir descrevem em que medida as ações desenvolvidas na APS 

brasileira atendem a cada um dos princípios e diretrizes da promoção da saúde. A 

tabela 2 representa estas incorporações.O preenchimento dos círculos indica a 

incorporação do princípio e diretriz nas ações descritas em cada artigo. 

 

Vínculo profissional-usuário 

O vínculo entre o profissional e o usuário traduz-se nas relações 

horizontalizadas e na corresponsabilização entre eles no cuidado à saúde. 

A expressão deste princípio pode ser verificada nos trechos a seguir: "o grupo 

tem liberdade e legitimação para expressar suas preferências”61; “mudanças na 

saúde dos usuários favorecidas pelas atividades educativas, quanto aos hábitos de 

vida, ao exercício da autonomia e à responsabilização pelo cuidado com a saúde."66; 

"Os educandos, anteriormente, pareciam considerar o serviço de saúde como o 

responsável pela sua saúde. Por meio das práticas educativas, conscientizaram-se 

da sua responsabilidade no autocuidado" 66. 

Observa-se estreita relação entre vínculo e corresponsabilização visto que, na 

medida em que os profissionais e usuários estabelecem vínculo, estes se sentem 

corresponsáveis pelos processos de mudanças. Nesta perspectiva, Camargo-

Borges (2009)61 afirma que o processo de se relacionar tem potência 

transformadora. Seu estudo enfatizou os processos conversacionais e as práticas 

dialógicas, defendendo que estes promovem relações mais colaborativas entre 

trabalhadores de saúde e usuários, o que este autor chama de Responsabilidade 

Relacional. 

 

Desenvolvimento de habilidades pessoais 

A diretriz de desenvolvimento de habilidades pessoais revelou-se em sete 

estudos, através de intervenções que favoreciam a adoção de comportamentos mais 

saudáveis e o fortalecimento biopsicológico dos indivíduos.  

Atividades como Tai chi chuan, dança de salão, por exemplo, previnem e 

tratam dores no corpo e restauram a movimentação natural, favorecendo habilidades 

físicas ligadas à força e flexibilidade. Atividades de culinária estimulam hábitos de 

alimentação saudável e elevam a autoestima. Grupos de bordado e artesanato 

estimulam habilidades manuais e a coordenação motora, principalmente de idosos, 

além de ser uma forma de socialização e possibilidade de geração de renda53,61. 
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Conforme o modelo teórico deste estudo, a autonomia, referida enfaticamente 

em alguns artigos53,60,67, corresponderia a um resultado do desenvolvimento das 

habilidades dos indivíduos que se tornam capazes de assumir comportamentos e 

atitudes que favorecem à sua saúde.  

No âmbito da APS, as ações educativas revelam-se como ferramenta essencial 

para o desenvolvimento destas habilidades. Os artigos confirmaram que ações com 

foco na educação em saúde tem sido a principal estratégia utilizada na APS 

brasileira para implementar a promoção da saúde. Para tanto, o processo educativo 

deve favorecer o intercâmbio entre o saber popular e científico, incentivar a 

autoestima e o autocuidado e promover a consciência crítica capaz de conduzir a 

mudanças nas atitudes e comportamentos50,53.  

FERNANDES (2010)63 demonstrou que, mesmo aceitando o papel de 

educadores em saúde, os membros de uma equipe de saúde da família ainda 

adotam em suas práticas educativas, o enfoque médico-biológico, voltado para a 

prevenção de doenças e ainda assumem posturas da educação tradicional. 

  

Protagonismo do sujeito 

O protagonismo do sujeito foi o princípio mais incorporado pelas ações 

analisadas. Esta incorporação se deu a partir da valorização do indivíduo, seu saber, 

sua cultura e suas expectativas ao se planejar e desenvolver as ações, traduzindo-

se através, principalmente, da escuta qualificada dos usuários assim como o 

envolvimento dos mesmos em decisões como horário e tema das atividades 

desenvolvidas pelas equipes de saúde 5,53,60,65. 

Em alguns casos, os participantes se envolveram efetivamente no 

desenvolvimento da ação, como exemplificados a seguir: o estudo de Bursztyn 

(2008)67, por exemplo, destaca uma ação em que adolescentes da comunidade 

eram monitores das atividades, o que resultou na formação de grupos autônomos de 

atividades educativas na comunidade. Na oficina de culinária proposta por 

profissionais de uma equipe analisada por Camargo-Borges (2009)61, os usuários 

trocariam receitas e ideias entre si.  No projeto “Agentes Mirins no Combate à 

Dengue”53, os alunos confeccionaram materiais de divulgação, como cartazes e 

folhetos, para realização de campanha educativa contra a dengue. No Grupo de 

Artesanato53, as participantes tornaram-se multiplicadoras das práticas artesanais, 
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formando pequenos núcleos próximos às suas casas para incentivar a geração de 

renda.  

Camargo-Borges (2009)61 defende que ao se apropriarem e se envolverem nas 

ações, as pessoas também se responsabilizam pelos processos de mudanças. 

Beato (2011)5, no entanto, chama atenção sobre o risco de supervalorização do 

sujeito como capaz de mudar os rumos da vida e desconsiderar toda a 

complexidade dos problemas. 

Alguns autores chamam atenção para o fato de que determinadas ações 

podem, à primeira vista, parecer promotoras da saúde, mas perdem este potencial 

ao serem orientadas por outros interesses.  Um processo da triagem com 

acolhimento, por exemplo, inicialmente parece garantir a humanização no 

atendimento e a escuta qualificada, todavia, tal processo pode estar focado 

basicamente nas queixas dos pacientes e serem solucionadas com prescrição de 

medicamentos tendo como finalidade precípua diminuir o tempo das consultas68. 

Atividades de lazer promovidas por profissionais da saúde são importantes, mas 

para se tornarem verdadeiramente promotoras da saúde os profissionais devem 

estimular a autonomia dos indivíduos, de modo que eles possam proporcionar 

atividades de lazer para si e não se tornem dependentes da equipe56. 

O centro do processo de promoção da saúde está no incremento do poder, 

tanto individual como comunitário6, os quais têm sido denominados de 

empoderamento. De acordo com o modelo teórico deste estudo, o empoderamento 

seria um dos resultados intermediários da promoção da saúde, alcançado através da 

incorporação dos princípios e diretrizes. 

 

Participação social  

A participação social foi verificada nas ações de cinco artigos, sendo que, em 

um destes, apenas parte das intervenções estudadas expressavam este princípio.  

Traduzida em envolvimento dos usuários na definição de prioridades, decisões, 

implementação e avaliação das ações, ou em pelo menos parte destes processos, a 

participação foi favorecida pela postura dos profissionais que conduziam as 

atividades e pelas metodologias utilizadas.  

Carneiro (2012)53 apontou a participação social como modo de promover o 

empoderamento coletivo e exemplificou a situação em que a gerência de uma 

unidade básica de saúde, em parceria com a comunidade, realizou reuniões para 
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discutir e propor soluções para questões ambientais de interesse comum, tais como 

esgoto, resíduos sólidos, enchentes, tecnologias de drenagem urbana, agricultura 

urbana. Após a discussão com especialistas da área, foram elaborados projetos de 

intervenção. 

 Este mesmo autor apontou o autocuidado e a autonomia como subcategorias 

do princípio da participação social. De fato, de acordo com o modelo do presente 

estudo, a autonomia é, realmente, condição fundamental para a participação efetiva, 

estando associada ao princípio protagonismo do sujeito e à diretriz de 

desenvolvimento de habilidades pessoais.  

A participação da comunidade é fortemente favorecida pela busca de diálogo 

por parte dos profissionais e pela criação de espaços de interação53,61,62. Estudos 

que revelaram a falta de participação descreveram que: o coordenador conduzia o 

grupo falando por um longo período de tempo, desfavorecendo a partilha e 

construção de novos conhecimentos60; os usuários não participavam da escolha das 

temáticas a serem trabalhadas nas atividades educativas66; dificilmente ocorria 

interação entre os usuários e os profissionais, os quais exerciam papel de 

disseminador das informações e pouco se fazia com base nas reais necessidades 

da população64; havia predomínio da prática pedagógica tradicional, com utilização 

de recursos pedagógicos precários e pouco interativos, o que culminavam com 

pouca participação dos usuários68. Estas descrições dos estudos apontam para a 

importância de profissionais da APS se apropriarem, desde a graduação, de 

tecnologias que envolvem conhecimentos, habilidades e técnicas comunicacionais e 

de práticas político-pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento de ações 

promotoras de saúde69. 

 

Reforço à ação comunitária  

O reforço à ação comunitária foi evidenciado em cinco estudos, principalmente 

através do fortalecimento das redes de apoio social.  A maioria das intervenções 

trazidas pelos estudos era desenvolvida em forma de grupos, favorecendo a 

socialização e fortalecimento dos vínculos entre a comunidade, o que, assim como a 

participação social, pode ser estimulado pela postura dos profissionais que 

conduzem as atividades e as formas de abordagens. 

Estes grupos favoreciam o engajamento social e político, por constituir-se ora 

como espaço de discussão da política local, ora como espaço para realização de 
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confraternizações, bailes e passeios. A prática de trocar contatos telefônicos e datas 

de aniversário foi uma forma encontrada por alguns profissionais para favorecer o 

vínculo entre os participantes5,61.  

Bodstein (2009)19 afirma que a efetividade das ações de promoção da saúde 

está diretamente atrelada à mobilização social e técnicas de ampliação da 

participação dos diversos setores e atores.  

Algumas estratégias atribuíam ao grupo o papel de apoiador, de elo com a 

comunidade. Camargo-Borges (2009)61 descreve uma ação em que os participantes 

eram estimulados a identificar pessoas da comunidade para se aproximarem e 

participarem das atividades. O “Adolescentro”67 baseava seu trabalho nas atividades 

desenvolvidas por promotores e monitores recrutados entre os jovens locais e 

contava com o apoio de grupos organizados da comunidade. As duas estratégias 

favoreceram a formação de grupos autônomos na comunidade.  

 Observa-se que as experiências são fortemente ancoradas na sensibilidade e 

criatividade dos profissionais que atuam como mediadores e criam condições para 

as interações entre as pessoas da comunidade Esta observação reforça a visão 

“freireana” de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades 

para sua construção62. 

                                                       

 Intersetorialidade 

A intersetorialiade foi verificada em apenas dois estudos, sendo que em um 

deles, apenas parte das intervenções atendiam a este princípio. Revelou-se através 

da articulação entre a equipe de saúde e instituições locais para o desenvolvimento 

de alguma ação.  

A atividade “Valorizarte”62 era desenvolvida em parceria com organizações 

sociais locais tipo cooperativa e escolas profissionalizantes. O Projeto 

“Adolescentro”67 refere parcerias com igrejas, escolas e creches, mas não descreve 

como estas parcerias aconteciam. 

De modo geral, existe consenso acerca da necessidade e importância da 

intersetorialidade para responder aos problemas enfrentados pela população. 

Entretanto, na prática, observa-se que as equipes de saúde pouco se envolvem em 

ações efetivamente intersetoriais. As parcerias, apontadas na literatura, entre a 

saúde e outras instituições têm se resumido à utilização de espaços de escolas, 

igrejas ou instituições locais29,53.  Sua efetiva operacionalização ainda é um desafio, 



48 

 

pois implica na corresponsabilização entre os setores para o planejamento e 

desenvolvimento das ações, superando as hierarquias institucionais e as relações 

de poder existentes entre as corporações profissionais, setores, políticas e 

segmentos sociais70. 

No âmbito da APS, a intersetorialidade pode se processar através da ação 

comunitária no território e articulação entre os diversos equipamentos sociais, no 

entanto, uma atuação intersetorial mais efetiva exige iniciativas do executivo 

municipal que respaldem as ações locais29.  

 

Corresponsabilização entre os profissionais  

Esta diretriz foi verificada em quatro estudos e se expressa através do 

envolvimento da maioria dos profissionais da equipe de saúde na elaboração e 

desenvolvimento das ações. 

Considerando a complexidade dos problemas sobre os quais se pretende 

atuar, as ações de promoção da saúde devem ser de diferentes naturezas e 

desenvolvidas em equipe. O que não significa simplesmente que os trabalhadores 

interajam cordialmente ou compartilhem uma mesma situação de trabalho. É 

necessário que, mesmo preservando as especificidades de cada categoria 

profissional, a articulação entre eles seja efetiva. Para tanto, pressupõe que todos se 

sintam corresponsáveis pelo trabalho50,71. 

As atividades descritas nos artigos que atendiam a esta diretriz contavam com 

o envolvimento dos integrantes das equipes no planejamento, desenvolvimento e 

avaliação das intervenções. Favoreciam as relações horizontais, a circulação do 

saber e experiências, permitindo a discussão acerca dos mais variados assuntos e 

demandas de saúde da comunidade5,62,65,68. A prática de acolhimento com escuta 

qualificada é um exemplo deste tipo de ação em que todos os profissionais da 

equipe se envolviam e se responsabilizavam pela realização65. 

Para atender esta diretriz devem ser desenvolvidas estratégias que favoreçam 

o diálogo e a interação entre os profissionais, como por exemplo, reuniões de 

planejamento das ações, definição de um plano terapêutico conjunto, elaboração 

e/ou utilização de protocolo, utilização do prontuário família, realização de 

interconsultas. Para tanto, deve-se repensar a maneira como se estruturam os 

processos de formação dos profissionais de saúde, atualmente pouco acostumados 

a compartilhar saberes e poder 50. 
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Vale ressaltar a importância de, ao se planejar uma ação, levar em 

consideração a habilidade profissional, o talento e o saber específico e não dividir o 

trabalho meramente por categoria ou por dias da semana. 
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Tabela 2–Princípios e diretrizes observados nas ações descritas nos artigos analisados 

 
 

Princípios e 
Diretrizes 

Artigos 
Beato 
2011 

Bursztyn
2008 

Camargo-
Borges 
2009 

Carneiro 
2012 

Fernandes 
2010 

Figueiredo 
2012 

Giovanella 
2009 

Rodrigues2
012  

Roecker 
2011 

Santos 
2010 

Shimizu 
2009 

Uchôa 
2009 

Vieira 
dos 

Santos 
2011 

Vínculo profissional-
usuário 

             

Desenvolvimento de 
habilidades pessoais 

             

Protagonismo do 
Sujeito 

             

Participação Social 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: LIMITES E POSSIBILIDADES DA 
PROMOÇÃO DA SAÚDE NA APS  
 

A aproximação ao tema promoção da saúde permitiu confirmar a complexidade 

do mesmo e uma superposição histórica e ideológica entre este e outros temas 

como a APS, DSS, educação em saúde, desenvolvimento sustentável, dentre 

outros. No Brasil, verifica-se ainda aproximação e diálogo entre princípios e objetivos 

da promoção da saúde, do SUS e da ESF. Isso se dá em função do compromisso de 

bem-estar e qualidade de vida da população, comum a estas propostas e pelas 

fortes relações que elas estabelecem ao se transformar em práticas39, 72.  

Verificou-se concordância na literatura atual em relação ao conceito ampliado 

da saúde, sua determinação social e o enfoque sociopolítico da promoção da saúde. 

Entretanto, a incorporação destas concepções nas práticas ainda é um desafio. 

Nota-se o distanciamento entre o pensar da academia e o fazer da prestação de 

serviços. Ademais, os conceitos, políticas e práticas da promoção da saúde ainda 

estão restritos a segmentos do setor saúde e não foram incorporados por políticas e 

práticas dos setores econômicos e sociais19,72.  

Este estudo confirmou que ações promotoras de saúde podem se traduzir em 

distintas práticas sanitárias e em vasto repertório de ações que estimulem a saúde 

em qualquer uma de suas dimensões. Podem contar com o envolvimento de atores 

variados, com a utilização de diversos recursos e desenvolver-se em diferentes 

espaços sociais. Entretanto, a especificidade da ação de promoção da saúde não 

está no tipo de ação. Mais do que a rotulagem, se é uma visita, uma atividade em 

grupo ou uma consulta, o que caracteriza a ação como promotora da saúde é sua 

natureza, os fundamentos nos quais se sustenta. Uma atividade em grupo, por 

exemplo, pode reproduzir o modelo biomédico, enquanto uma consulta individual, 

articulada com outras estratégias e com um enfoque sócio político, pode ser capaz 

de estimular a autonomia e desenvolver habilidades pessoais nos indivíduos.  

A utilização de diferentes abordagens como teatro, música, vídeos, passeios, 

oficinas de artesanato, dentre outros, não garante a promoção da saúde. As ações 

precisam incorporar os princípios, devem ser multiestratégicas, voltadas para 

mudanças abrangentes e devem atuar sobre os determinantes mais gerais das 

condições de saúde.  

A incidência sobre os determinantes exige esforço coordenado de diversos 

profissionais e setores com definição clara do papel de cada um através de 
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negociações que não devem se basear na persuasão de um sobre outro72. Exige 

também a utilização de técnicas apropriadas e efetivas, as quais extrapolam os 

conhecimentos e tecnologias médico-sanitárias, abarcando diversos saberes e 

métodos tomados de outras disciplinas2,10,13. Portanto, as ações de promoção da 

saúde desenvolvidas no APS não podem estar desarticuladas de estratégias mais 

abrangentes.  

Entretanto, mesmo diante destas implicações que exigem decisões 

suprasetoriais72 e transcendem o espaço e a governabilidade dos atores envolvidos 

na APS (profissionais da assistência e gestores), estes não podem se eximir da 

responsabilidade e do papel fundamental que a APS deve exercer neste processo 

de promover saúde. A análise dos artigos da revisão sistemática permite inferir que o 

discurso dos profissionais de saúde que atuam na APS brasileira já ultrapassou o 

enfoque exclusivamente na doença. A maioria reconhece a determinação social da 

saúde e a necessidade de atuação nestes determinantes, porém, as ações 

desenvolvidas por estes profissionais, apesar de alguns avanços, ainda são 

fortemente focadas na mudança de comportamento dos indivíduos, atribuindo a este 

a responsabilidade pela sua condição. Em sua maioria atuam apenas no nível 

pessoal e pouco busca a articulação intersetorial. As atividades baseiam-se 

principalmente no modelo tradicional da educação em saúde e a relação 

profissional-usuário são verticalizadas. 

Ao se fazer esta crítica, não se deve assumir um discurso romântico, em que 

se espera que a responsabilização e o vínculo profissional-usuário, tão apregoados 

na APS, sejam orientados por afeto, simpatia ou caridade. Estes sentimentos podem 

fazer parte, mas não são a imagem-objetivo desta relação. Antes, tal relação deve 

ser sustentada por outras bases como cidadania e ética.  

O centro do processo de promoção da saúde está no incremento do poder, 

tanto individual como comunitário6, os quais têm sido denominados de 

empoderamento, que corresponde a um dos resultados intermediários da promoção 

da saúde, mediado pela incorporação dos seus princípios e diretrizes. O princípio 

protagonismo do sujeito implica em reconhecer o poder da condição dos indivíduos 

na determinação da sua saúde e atribuí-lhe poder para controlar esta condição. Daí 

a importância de planejar as ações conhecendo e valorizando tal condição e seus 

determinantes, os quais variam entre os diversos grupos populacionais. Ao falar em 

equidade em saúde, Pellegrini Filho (2014)72 aponta a importância de abandonar a 
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definição de metas com base em médias populacionais, as quais não revelam a 

realidade de cada indivíduo ou e/ou grupo populacional.  

O princípio da participação social, por sua vez, implica em reconhecer o poder 

das relações sociais e ação comunitária na determinação e possibilidade de 

mudança da condição de saúde. A participação social é fundamental para a 

sustentabilidade das ações implementadas. A intersetorialidade implica em 

reconhecer os diversos poderes envolvidos na determinação da saúde e, portanto, a 

importância da articulação entre os setores, esferas de governo e poderes do Estado 

(legislativo, executivo e judiciário) para atuar sobre os determinantes72. 

Garantir a incorporação destes princípios, a atuação sobre os DSS e 

consequentemente a efetiva promoção da saúde, exige definição e implantação de 

um conjunto de medidas que envolvem:  

 Mudanças nos processos de formação dos profissionais de saúde desde a 

graduação até educação permanente; 

 Comprometimento e tomada de consciência por parte destes profissionais 

de que é preciso aprender a fazer promoção da saúde baseando-se em 

evidências;  

 Mudanças na lógica de organização do trabalho que ainda privilegiam as 

práticas com enfoque biomédico quando, por exemplo, a gestão cobra maior 

carga horária e produtividade em procedimentos preventivos e curativos em 

detrimento de ações potencialmente promotoras da saúde; 

 Valorização das ações promotoras da saúde através da priorização do 

espaço físico, dos equipamentos e materiais necessários para seu 

desenvolvimento; 

 Valorização do profissional generalista ou aquele que se dedica a este tipo 

de ação, visto que existe uma desvalorização, inclusive financeira, deste 

profissional em relação aos especialistas e aos que atuam nos outros níveis de 

atenção. 

Tais mudanças extrapolam o âmbito da APS e se revelam como problemas 

políticos e de gestão. No entanto, mesmo no cenário atual, algumas ações tem se 

mostrado exitosas. O presente estudo pode contribuir com estudos futuros, tanto 

avaliativos como estudos que busquem identificar os aspectos que favorecem o êxito 

destas ações.  
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APÊNDICE A: CONCEITOS ADOTADOS NA VERSÂO PRELIMINAR DO MODELO TEÓRICO 
 
Quadro A-1- Definição dos níveis de determinação social da saúde. 

Níveis Definição Referências 

Pessoal No nível pessoal encontram-se as escolhas e os hábitos dos indivíduos, os quais 
definem o estilo de seu comportamento. As ações de promoção da saúde 

desenvolvidas na atenção primária que atuam neste nível se desenvolvem no 
consultório, no domicílio, na unidade de saúde, ou em qualquer outro encontro 
entre o usuário e o profissional de saúde. Têm como foco os indivíduos e as 
famílias.  

GUNNING-SCHEPERS (1999); 
BUSS & PELLEGRINI FILHO 
(2007); JACKSON et al (2006); 
CASTRO et al (2010). 

Comunitário No nível comunitário estão as redes sociais e comunitárias, cujo nível de coesão 
social é fundamental para a saúde da sociedade. As ações de promoção da saúde 
desenvolvidas na atenção primária que atuam neste nível se desenvolvem no 
espaço da comunidade e têm como foco o incremento do poder das comunidades 
– a posse e o controle dos seus próprios esforços e destino. O desenvolvimento 
das comunidades é feito sobre os recursos humanos e materiais existentes para 
intensificar a auto-ajuda e o apoio social, e para reforçar a participação popular na 
direção dos assuntos de saúde. Isto requer total e contínuo acesso à informação, 
às oportunidades de aprendizado para os assuntos de saúde, assim como apoio 
financeiro adequado. 

GUNNING-SCHEPERS (1999); 
BUSS & PELLEGRINI FILHO 
(2007); JACKSON et al (2006); 
CASTRO et al (2010); WHO 
(1986). 

Estrutural No nível estrutural estão as condições de vida e trabalho dos indivíduos e envolve 
o acesso à água limpa, esgoto, habitação adequada, alimentos saudáveis, 
emprego seguro, ambientes de trabalho saudável, serviço de saúde e de educação 
de qualidade. As ações de promoção da saúde desenvolvidas na atenção primária 

à saúde têm pouco efeito sobre estes determinantes, pois a atuação neste nível 
envolve decisões políticas amplas e integradas. Porém, a atenção primária deve 
ser um espaço que oportunize a articulação com outras ações que atuem neste 
nível.   

GUNNING-SCHEPERS (1999); 
BUSS & PELLEGRINI FILHO 
(2007); JACKSON et al (2006); 
CASTRO et al (2010). 
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Quadro A-2- Definição dos princípios e diretrizes pré-selecionados para compor o modelo teórico. 

Princípios Definição Diretrizes/Componentes Definição 

Protagonismo do 
sujeito 

Reconhecimento dos usuários como sujeitos 
do conhecimento, da reflexão e da ação no 
processo saúde-doença. Sujeitos singulares, 
portadores de direito e atuantes em suas redes 
de relações que envolvem forças políticas, 
econômicas, afetivas, culturais e sociais 
(CARVALHO, 2004; CAMPOS, 2006; 
MACHADO, 2007; GIOVANELLA, 2007). 

Desenvolvimento de 
habilidades pessoais 

Ampliação da capacidade dos indivíduos controlarem 
fatores que interferem na sua saúde, fazendo com 
que adotem comportamentos mais saudáveis e 
tenham maior capacidade de responder aos desafios 
biopsicológicos e sociais da vida social (LAVERACK 
& LABONTE, 2000; FREITAS, 2003). 

Participação Social Participação dos sujeitos e da comunidade nos 
processos decisórios, nas atividades de 
planejamento e na implementação das ações 
de saúde, atribuindo a estes um maior controle 
sobre suas vidas, visando a melhoria das 
condições de saúde  

(NUTEBAM, 1998; GOODSTADT et al, 2001; 
ALVES, 2003; CARVALHO, 2008). 

Reforço à ação 
comunitária 

Incremento do poder das comunidades através do 
desenvolvimento dos recursos humanos e materiais 
nelas existentes para intensificar a auto-ajuda e o 
apoio social (WHO, 1986). 

Estímulo à representação 
social 

Desenvolvimento de sistemas de reforço da 
participação popular na direção dos assuntos de 
saúde (WHO, 1986). 

Interdisciplinaridade Mobilização de diferentes conhecimentos e 
habilidades e a combinação de abordagens 
complementares em torno das mesmas 
finalidades, através de negociação e a criação 
de consensos prévios e constantemente 
alinhados (BOSDTEIN, 2009; BORGES, 2012; 
MACHADO, 2007) 

Corresponsabilização 
entre os profissionais 
para enfrentamento de 
problemas complexos 
comuns. 

Compartilhamento das tarefas e responsabilidades 
entre os profissionais da equipe para o planejamento 
e desenvolvimento das ações (BOSDTEIN, 2009; 
BORGES, 2012; MACHADO, 2007). 

Intersetorialidade Processo sistemático de articulação, 
planejamento e coordenação entre diferentes 
setores em torno de um projeto territorial 
comum, visando alcançar resultados de saúde 
mais efetivos e sustentáveis (SILVA & 
RODRIGUES, 2010). 

Corresponsabilização 
entre setores para 
enfrentamento de 
problemas complexos 
comuns. 

Compartilhamento das tarefas e responsabilidades 
entre os setores para o planejamento e 
desenvolvimento das ações (SILVA & RODRIGUES; 
2010). 
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APÊNDICE B: Descrição da Técnica de Consenso 

 

B.1.Seleção dos especialistas  

A seleção dos participantes da técnica de consenso buscou representar a 

pluralidade de visões sobre o tema. O Quadro C apresenta as entidades representadas e 

os papéis dos especialistas convidados.  

 

Quadro B-1- Representação dos especialistas convidados para a Técnica de Consenso.  

Representação Convidado 

Ministério da Saúde: Formuladores e condutores da Política 
Nacional de Promoção da Saúde 

Coordenadora da Coordenação de 
Vigilância de Doenças e agravos não 
transmissíveis (MS) 

Diretor do Departamento de análise de 
Situação da Saúde (MS) 

Ministério da Saúde: Formuladores e condutores da Política 
Nacional da Atenção Básica 

Diretor da Atenção Básica-MS 

GT de Promoção da Saúde Instituto de Saúde Coletiva (ISC) 
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) 

 

02 Representantes da SESAB do GT de 
Promoção da Saúde ISC/ SESAB 

03 Representantes da Academia no GT 
de Promoção da Saúde ISC/SESAB 

Secretarias Estaduais: condutores da Política da Atenção 
Básica 

02 Representantes da Diretoria da 
Atenção Básica da Bahia 

01 Representante da Diretoria de 
Políticas de Atenção Primária à Saúde– 
Minas Gerais 

02 Representantes da Coordenação do 
Eixo da Atenção Básica do 
Departamento de Ações em Saúde – 
Rio Grande do Sul 

Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde-
CNDSS 

02 Membros da CNDSS 

Grupo de Trabalho de Promoção da Saúde da ABRASCO 04 Representantes do GT de Promoção 
da Saúde da ABRASCO 

Sub-regional no Brasil da União Internacional de Promoção 
da Saúde e Educação para a Saúde- Oficina Regional Latino-
americana 

 Coordenadora UIPES-ORLA 

Centro de Promoção da Saúde (CEDAPS) 02 representantes da Diretoria do 
CEDAPS 

Academia Pesquisadores com representativa 
produção científica, membros da Rede 
de Pesquisa em APS 

CONASEMS Representante na Rede de Pesquisa 
em APS  
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B.2. Desenvolvimento da Técnica de Consenso 

No primeiro momento, 28 especialistas receberam, por correio eletrônico, o 

convite para participar da Técnica de Consenso. Após o aceite, foram enviados para 

cada participante, o Sumário Executivo do Projeto, os Instrumentos 1 e  2 e as 

instruções de preenchimento dos instrumentos. Os instrumentos podem ser 

visualizados no tópico a seguir.  

Os especialistas foram orientados a preencher os instrumentos individual e 

anonimamente. O instrumento 1, tinha por objetivo avaliar a importância dos 

princípios e diretrizes pré-selecionados para caracterizar uma ação como promotora 

da saúde. Para isso, os participantes foram orientados a atribuir, notas de zero a dez 

a cada princípio e diretriz. No instrumento 2, o objetivo era avaliar a força de 

expressão dos princípios e diretrizes pré-selecionados em cada nível de 

determinação social da saúde. Para tanto, foram orientados a atribuir notas de zero 

a cinco. 

Os participantes foram estimulados ainda a sugerir modificações ou inclusões 

de princípios e diretrizes/componentes, justificando sua opinião ou ainda propor 

adequação da proposta de pontuação apresentada.  

O prazo definido para preenchimento e devolução dos instrumentos foi de 15 

dias, mas por conta das solicitações de prorrogação e da necessidade de reenvio 

dos instrumentos e de alguns contatos telefônicos, esse prazo foi estendido para até 

45 dias.  

Após a consolidação das respostas dos instrumentos 1 e 2, um terceiro 

instrumento foi elaborado com o objetivo de verificar a relação entre os princípios e 

diretrizes selecionados na primeira rodada e obter o consenso não obtido na 

primeira rodada no que se refere à força de expressão dos princípios e diretrizes nos 

níveis de DSS. O instrumento 3 pode ser visualizado no tópico a seguir. 

O prazo inicial estabelecido para preenchimento e devolução do instrumento 3 

foi de sete dias, porém, pelos mesmos motivos da primeira rodada, esse prazo 

chegou a 30 dias. 

 
3. Instrumentos
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Instrumento 2 

Considerando a força de expressão dos princípios e diretrizes/componentes nas 
ações que atuam sobre os níveis de determinação social da saúde (DSS)B ou seja, a 
possibilidade que cada princípio e diretriz/componente  tem de se revelar nas ações que 
atuam sobre cada um destes níveis, responda as perguntas abaixo atribuindo notas de 0 a 
5. Considere 0 (zero)  para expressão mínima e 5 (cinco) para expressão máxima dos 
princípios e diretrizes/componentes abaixo sobre as ações que atuam em cada nível de 
determinação social da saúde. Todas as lacunas devem ser preenchidas com alguma 
nota. 

 

1.Qual a força de expressão do protagonismo do sujeito nas ações que atuam nos níveis    

Pessoal?  (   )                Comunitário? (   )                Estrutural? (   ) 

 

2. Qual a força de expressão da participação social nas ações que atuam nos níveis 

Pessoal?  (   )                Comunitário? (   )                Estrutural? (   ) 

 

3.Qual a força de expressão da interdisciplinaridade nas ações que atuam nos níveis    

Pessoal?  (   )                Comunitário? (   )                Estrutural? (   ) 

 

4.Qual a força de expressão da intersetorialidade nas ações que atuam no níveis  

Pessoal?  (   )                Comunitário? (   )                Estrutural? (   ) 

 

5.Qual a força de expressão do desenvolvimento de habilidades pessoais nas ações que atuam 

nos níveis  

Pessoal?  (   )                Comunitário? (   )                Estrutural? (   ) 

 

6. Qual a força de expressão do reforço à ação comunitária nas ações que atuam nos níveis  

Pessoal?  (   )                Comunitário? (   )                Estrutural? (   ) 

 

7. Qual a força de expressão do estímulo à representação social nas ações que atuam nos níveis  

Pessoal?  (   )                Comunitário? (   )                Estrutural? (   ) 

 

8. Qual a força de expressão da coresponsabilização entre os profissionais nas ações que 

atuam nos níveis 

Pessoal?  (   )                Comunitário? (   )                Estrutural? (   ) 

 

9. Qual a força de expressão da coresponsabilização entre os setores nas ações que atuam nos 

níveis  

Pessoal?  (   )                Comunitário? (   )                Estrutural? (   ) 

 

10.Você tem alguma sugestão ou observação? 

 

 
 

 

                                                             
B Nível pessoal: neste nível encontram-se as escolhas e os hábitos dos indivíduos, os quais definem o 
estilo de seu comportamento. Nível comunitário: encontram-se as relações sociais dos indivíduos. Nível 
estrutural: estão as condições de vida e trabalho das pessoas e a macroestrutura da sociedade (condições 
socioeconômicas, culturais e ambientais). 
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Instrumento 3 
 
1. Nosso objetivo é verificar a relação entre os princípios e diretrizes/componentes 
selecionados na primeira rodada. Para tanto, assinale SIM ou NÃO para responder se a 
diretriz/componente expressa aquele princípio. Uma diretriz/ componente pode ter relação 
com mais de um princípio ou com nenhum deles.  

Diretrizes/Componentes 
 

Princípios Observações 

Desenvolvimento de 
habilidades pessoais 

 

Protagonismo do sujeito (  ) SIM  (  )Não  

Participação Social         (  ) SIM  (  )Não 

Intersetorialidade            (  ) SIM  (  )Não 

Reforço à ação comunitária 

Protagonismo do sujeito (  ) SIM  (  )Não  

Participação Social         (  ) SIM  (  )Não 

Intersetorialidade            (  ) SIM  (  )Não 

Estímulo à representação 
social 

Protagonismo do sujeito (  ) SIM  (  )Não  

Participação Social         (  ) SIM  (  )Não 

Intersetorialidade            (  ) SIM  (  )Não 

Corresponsabilização entre os 
profissionais 

Protagonismo do sujeito (  ) SIM  (  )Não  

Participação Social         (  ) SIM  (  )Não 

Intersetorialidade            (  ) SIM  (  )Não 

Corresponsabilização entre 
setores 

 

Protagonismo do sujeito (  ) SIM  (  )Não  

Participação Social         (  ) SIM  (  )Não 

Intersetorialidade            (  ) SIM  (  )Não 

 

2. O(a)  Sr(a) teria alguma sugestão de outra diretriz/componente relacionados a 
estes princípios? 
 

 

 

 

3.Nosso objetivo agora é verificar a força de expressão de cada princípio e 

diretriz/componente nos níveis de determinação social da saúde- DSSC. Marque com 

                                                             
C  Nível pessoal: neste nível encontram-se as escolhas e os hábitos dos indivíduos, os quais definem o estilo de 

seu comportamento. Nível comunitário: encontram-se as relações sociais dos indivíduos. Nível estrutural: 
estão as condições de vida e trabalho das pessoas e a macroestrutura da sociedade (condições 
socioeconômicas, culturais e ambientais). 
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um X em que nível de DSS cada princípio e componente têm maior força de 

expressão:  

  
Princípio Nível de DSS Observação 

Protagonismo do sujeito          

(  )Nível pessoal  

(  )Nível comunitário 

(  )Nível estrutural 

Participação Social                      

(  )Nível pessoal  

(  )Nível comunitário 

(  )Nível estrutural 

Intersetorialidade 

(  )Nível pessoal  

(  )Nível comunitário 

(  )Nível estrutural 

 
 

Diretriz/Componente Nível de DSS Observações 

Desenvolvimento de 
habilidades pessoais 

(  )Nível pessoal  

(  )Nível comunitário 

(  )Nível estrutural 

Reforço à ação 
comunitária 

(  )Nível pessoal  

(  )Nível comunitário 

(  )Nível estrutural 

Estímulo à 
representação social                      

(  )Nível pessoal  

(  )Nível comunitário 

(  )Nível estrutural 

Corresponsabilização 
entre os profissionais 

 

(  )Nível pessoal  

(  )Nível comunitário 

(  )Nível estrutural 

Corresponsabilização 
entre setores 

(  )Nível pessoal  

(  )Nível comunitário 

(  )Nível estrutural 
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Apêndice C: Descrição do procedimento de busca da revisão sistemática 

Na base Scielo, a busca foi realizada mediante o uso de várias combinações 

tanto de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) da base de dados BVS como de 

descritores que emergiram durante a leitura exploratória relacionada ao tema. 

Tais combinações e o número de documentos encontrados em cada busca 

estão relacionadas no Quadro C-1.  

As buscas foram realizadas considerando a presença dos “DeCS” ou 

descritores em qualquer dos itens: título, resumo, descritor e texto. 

Os “DeCS” utilizados nesta busca, com suas respectivas definições foram: 

 Atenção Primária à Saúde: “É a assistência sanitária essencial baseada em 

métodos e tecnologias práticas, cientificamente fundados e socialmente aceitáveis, 

postos ao alcance de todos os indivíduos e famílias da comunidade mediante a sua 

plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam suportar, em 

todas e cada etapa do seu desenvolvimento, com um espírito de 

autorresponsabilidade e autodeterminação.” (Declaração de Alma-Ata - Organização 

Pan-Americana da Saúde, 2003). 

 Sinônimos em português: Atenção Primária de Saúde, Atenção Básica, 

Atenção Básica à Saúde, Atenção Primária, Atendimento Primário, Cuidados 

Primários, Cuidados Primários de Saúde. 

 Promoção da saúde: “Promoção da saúde é o processo de capacitação do 

indivíduo em melhorar e controlar sua saúde. Para alcançar o estado de completo 

bem-estar físico, mental e social, um indivíduo ou grupo deve ser capaz de identificar 

aspirações, satisfazer necessidades e mudar ou lidar com seu ambiente. Saúde é 

vista, portanto, como um meio de vida e não um objetivo. Política de promoção de 

saúde envolve abordagens diversas, mas complementares, levando em conta as 

diferenças sociais, culturais e econômicas de cada país.” (Ottawa Charter 1986).  

Sinônimos em português: Promoção da saúde, Programas de Bem-estar, 

Campanhas de saúde. 

 Programa saúde da família: “O principal propósito do Programa Saúde da 

Família é reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e substituir o 

modelo tradicional, levando a saúde para mais perto da família e, com isso, melhorar 

a qualidade de vida da população. A estratégia do PSF prioriza as ações de 

prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e 

contínua. O atendimento é prestado na unidade básica de saúde ou no domicílio, 

pelos profissionais (médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Assistência
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Métodos
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Pais
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Organização%20Pan-Americana%20da%20Saúde
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Organização%20Pan-Americana%20da%20Saúde
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Promoção%20da%20Saúde
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Capacitação
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Saúde
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Estado
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Saúde
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Vida
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Política
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Saúde
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Pais
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Programa%20Saúde%20da%20Família
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Programa%20Saúde%20da%20Família
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Atenção%20à%20Saúde
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Saúde
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Família
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Qualidade%20de%20Vida
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=População
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Saúde
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Pessoas
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Saúde
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Médicos
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Enfermeiros
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Auxiliares%20de%20Enfermagem
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Agentes%20Comunitários%20de%20Saúde
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comunitários de saúde) que compõem as equipes de Saúde da Família. Assim, 

esses profissionais e a população acompanhada criam vínculos de 

corresponsabilidade, o que facilita a identificação e o atendimento aos problemas de 

saúde da comunidade.”   

Sinônimos em português: PSF 

 Autonomia Pessoal: “Liberdade de dirigir a si mesmo e especialmente 

independência moral. Um princípio ético defende que a autonomia de pessoas deve 

ser respeitada.” (Tradução livre do original: Bioethics thesaurus)  

Sinônimos em português: não apresenta  

 Empoderamento: “Ter grande influência ou controle sobre os outros em uma 

variedade de contextos-administrativo, social, acadêmico, etc” 

Sinônimos em português: poder pessoal, poder profissional, poder social.  

 Participação social: “Envolvimento em atividades ou programas 

comunitários.” 

Sinônimos em português: não apresenta  

 Equidade: “Equidade em saúde supõe que idealmente toda pessoa deve ter 

uma oportunidade justa para alcançar seu potencial pleno de saúde e, mais 

pragmaticamente, que ninguém deve ser desfavorecido em alcançar seu potencial 

se isto puder ser evitado. (Tradução livre do original: WHO EURO, 1985) Mais 

sucintamente, Equidade envolve criar oportunidades iguais para a saúde e trazer os 

diferenciais de saúde ao nível mais baixo possível” (Tradução livre do original: 

Whitehead, 1990).  

Sinônimos em português: Equidade no Estado de Saúde 

 Educação em saúde: “A educação em saúde objetiva desenvolver nas 

pessoas um sentido de responsabilidade, como indivíduo, membro de uma família e 

de uma comunidade, para com a saúde, tanto individual como coletivamente.” 

Sinônimos em português: Educação Sanitária, Educação para Saúde 

Comunitária, Educação em Saúde Pública. 

 Rede Social: Indivíduos conectados por família, trabalho ou outros 

interesses. 

Sinônimos em português: redes sociais 

 Qualidade de vida: “Conceito genérico que reflete um interesse com a 

modificação e a aprimoramento dos componentes da vida, ex. ambiente físico, 

político, moral e social; a condição geral de uma vida humana.”  

Sinônimos em português: Nível de vida 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Saúde%20da%20Família
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=População
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Saúde
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Controle
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Programas
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Equidade%20em%20Saúde
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Saúde
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Tradução
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Equidade
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Saúde
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Saúde
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Tradução
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Educação%20em%20Saúde
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Pessoas
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Família
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Saúde
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Família
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Trabalho
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Vida
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Moral
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Vida
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Palavras-chave utilizadas nas combinações para a busca dos artigos que não 

são descritores definidos pelo DeCS, mas são utilizados por autores encontrados na 

leitura exploratória: Estratégia saúde da família; Unidade de Saúde da Família; 

Protagonismo; Empowerment; Intersetorialidade; Interdisciplinaridade; Cidadania; 

Parceria; Sustentabilidade; Determinantes sociais da Saúde. 

Quadro C-1- Combinações de descritores utilizadas na base de dados Scielo. Busca realizada 

em 20 de abril 2013. 

Descritor / combinação de descritores Número de documentos 
encontrados 

Promoção da saúde e Atenção Primária à Saúde 67 

Promoção da saúde e Programa saúde da família 103 

Promoção da saúde e Estratégia saúde da família 110 

Promoção da saúde e Unidade de Saúde da Família 31 

Protagonismo e Atenção Primária à Saúde 03 

Protagonismo e Programa saúde da família 0 

Protagonismo e Estratégia saúde da família 03 

Protagonismo e Unidade de Saúde da Família 01 

Autonomia e Atenção Primária à Saúde  12 

Autonomia e Programa saúde da família 32 

Autonomia e Estratégia saúde da família 26 

Autonomia e Unidade de Saúde da Família 08 

Empoderamento e Atenção Primária à Saúde 03 

Empoderamento e Programa saúde da família 5 

Empoderamento e Estratégia saúde da família 5 

Empoderamento e Unidade de Saúde da Família 3 

Empowerment e Atenção Primária à Saúde 6 

Empowerment e Programa saúde da família 7 

Empowerment e Estratégia saúde da família 8 

Empowerment e Unidade de Saúde da Família 7 
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Participação social e Atenção Primária à Saúde 23 

Participação social e Programa saúde da família 28 

Participação social e Estratégia saúde da família  30 

Participação social e Unidade de Saúde da Família 09 

Intersetorialidade e Atenção Primária à Saúde 09 

Intersetorialidade e Programa saúde da família 11 

Intersetorialidade e Estratégia saúde da família 12 

Intersetorialidade e Unidade de Saúde da Família 02 

Interdisciplinaridade e Atenção Primária à Saúde 09 

Interdisciplinaridade e Programa saúde da família 13 

Interdisciplinaridade e Estratégia saúde da família 11 

Interdisciplinaridade e Unidade de Saúde da Família 03 

Equidade e Atenção Primária à Saúde 22 

Equidade e Programa saúde da família 16 

Equidade e Estratégia saúde da família 14 

Equidade e Unidade de Saúde da Família 0 

Educação em saúde e Atenção Primária à Saúde 76 

Educação em saúde e Programa saúde da família 96 

Educação em saúde e Estratégia saúde da família 101 

Educação em saúde e Unidade de Saúde da Família 34 

Cidadania e Atenção Primária à Saúde 05 

Cidadania e Programa saúde da família 09 

Cidadania e Estratégia saúde da família 09 

Cidadania e Unidade de Saúde da Família 05 

Rede Social e Atenção Primária à Saúde 19 

Rede social e Programa saúde da família 25 

Rede social e Estratégia saúde da família 24 
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Rede social e Unidade de Saúde da Família 17 

Parceria e Atenção Primária à Saúde 09 

Parceria e Programa saúde da família 17 

Parceria e Estratégia saúde da família 15 

Parceria e Unidade de Saúde da Família 09 

Qualidade de vida e Atenção Primária à Saúde 09 

Qualidade de vida e Programa saúde da família 47 

Qualidade de vida e Estratégia saúde da família 26 

Qualidade de vida e Unidade de Saúde da Família 19 

Sustentabilidade e Atenção Primária à Saúde 08 

Sustentabilidade e Programa saúde da família 07 

Sustentabilidade e Estratégia saúde da família 05 

Sustentabilidade e Unidade de Saúde da Família 0 

Determinantes sociais da Saúde e Atenção Primária à 
Saúde 

11 

Determinantes sociais da Saúde e Programa saúde da 
família 

09 

Determinantes sociais da Saúde e Estratégia saúde da 
família 

15 

Determinantes sociais da Saúde e Unidade de Saúde 
da Família 

06 

 

Na base Pubmed, a elaboração das sintaxes de busca também considerou várias 

combinações e operações booleanas, as quais estão relacionadas no Quadro 2. Tais 

operações foram realizadas utilizando-se tanto descritores definidos nas bases de dados 

Pubmed (MeSH Terms), quanto unitermos utilizados por autores em publicações 

identificadas nas leituras exploratórias sobre a temática, ambos em língua inglesa.   

As buscas foram realizadas selecionando “MeshTerms”, para aqueles descritores 

definidos como tal e selecionando “all fields” (todos os campos) para aqueles não 

definidos  como  “Mesh Terms”. Fez parte também da sintaxe a palavra “Brazil” em 

qualquer um dos campos de busca.  
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Os MeSH Terms utilizados e suas respectivas definições foram:   

 Health promotion: “Encouraging consumer behaviors most likely to optimize health 

potentials (physical and psychosocial) through health information, preventive programs, 

and access to medical care.”  

 Primary health care: “Care which provides integrated, accessible health care 

services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal 

health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the 

context of family and community.” (JAMA 1995;273(3):192) Year introduced: 1974(1972) 

 Role:”The expected and characteristic pattern of behavior exhibited by an 

individual as a member of a particular social group.” 

 Personal Autonomy: “Self-directing freedom and especially moral independence. 

An ethical principle holds that the autonomy of persons ought to be respected.” (Bioethics 

Thesaurus) 

 Health education: “Education that increases the awareness and favorably 

influences the attitudes and knowledge relating to the improvement of health on a 

personal or community basis.” 

 Social Support: Support systems that provide assistance and encouragement to 

individuals with physical or emotional disabilities in order that they may better cope. 

Informal social support is usually provided by friends, relatives, or peers, while formal 

assistance is provided by churches, groups, etc. 

 Quality of life: A generic concept reflecting concern with the modification and 

enhancement of life attributes, e.g., physical, political, moral and social environment; the 

overall condition of a human life. 

Palavras-chave utilizadas nas combinações para a busca dos artigos no Pubmed 

que não são definidos como Mesh Terms, mas são utilizados por autores encontrados na 

leitura exploratória: Empowerment; Social participation; Intersectoral; Interdisciplinary; 

Justice Social; Citizenship; Partnership; Sustainability; Social determinants health; 

Community-based intervention. 
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Quadro C-2-Operações booleanas utilizadas na base de dados Pubmed, em 20 de abril 

de 2013. 
Sintaxe  

(combinação de descritores) 
 

Nº de 
documentos 
encontrados 

("health promotion"[MeSH Terms] AND "primary health care"[MeSH Terms] 
AND "brazil"[All Fields])  

32 

("role"[MeSH Terms] AND "primary health care"[MeSH Terms]) AND 
"brazil"[all fields] 

13 

(“Personal Autonomy”[MeSH Terms] AND "primary health care"[MeSH 
Terms]) AND "brazil"[all fields] 

3 

(“Empowerment"[all fields] AND "primary health care"[MeSH Terms]) AND 
"brazil"[all fields] 

5 

(“Social participation"[all fields] AND "primary health care"[MeSH Terms]) 
AND "brazil"[all fields] 

2 

(“Intersectoral"[all fields] AND "primary health care"[MeSH Terms]) AND 
"brazil"[all fields] 

4 

(“Interdisciplinary"[all fields] AND "primary health care"[MeSH Terms]) AND 
"brazil"[all fields] 

12 

(“Justice Social"[all fields] AND "primary health care"[MeSH Terms]) AND 
"brazil"[all fields] 

0 

(“health education"[MeSH Terms] AND "primary health care"[MeSH Terms]) 
AND "brazil"[all fields] 

25 

(“Citizenship"[all fields] AND "primary health care"[MeSH Terms]) AND 
"brazil"[all fields] 

4 

(“Social Support”[MeSH Terms] AND "primary health care"[MeSH Terms]) 
AND "brazil"[all fields] 

12 

(“Partnership”[all fields] AND "primary health care"[MeSH Terms]) AND 
"brazil"[all fields] 

6 

(“Quality of life”[MeSH Terms] AND "primary health care"[MeSH Terms]) 
AND "brazil"[all fields] 

25 

(“Sustainability”[all fields] AND "primary health care"[MeSH Terms]) AND 
"brazil"[all fields] 

7 

(“social determinants health”[all fields] AND "primary health care"[MeSH 
Terms]) AND "brazil"[all fields] 

0 

("community-based intervention"[all fields] AND "primary health care"[MeSH 
Terms]) AND "brazil"[all fields] 

0 
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APÊNDICE D: Critérios de Avaliação da Qualidade dos artigos  
 
Quadro D-1- Instrumento de Avaliação da Qualidade dos Artigos 

Critério de avaliação Pontuação 

Introdução  1,5 

1. Apresenta a problemática na qual se situa o problema que justifica o estudo? 0-Não 
1-Sim 

2.Apresenta uma revisão da literatura pertinente, suficiente e atual? 0-Não 
0,5-Sim 

Pergunta/Objetivo  1 

3. O objetivo do estudo é claro? 0-Não 
0,5-Sim 

4. O objetivo do estudo verificável? 0-Não 
0,5-Sim 

Metodologia  3 

5.O método utilizado é adequado ao objetivo/pergunta do estudo? 0-Não 
1-Sim 

6. O desenho/arquitetura do estudo é executado de forma adequada? (estudos exploratórios- 
cenário e sujeitos de estudo descritos, procedimento de coleta bem detalhado; estudos de 
caso-justifica escola do caso, realiza triangulação de dados; revisão sistemática-define base 
de dados e descritores, realiza dupla leitura; estudos avaliativos- define variáveis de exposição 
e de desfecho, cálculo amostral) 

 
0-Não 
1-Sim 

7.O Processo de análise dos dados foi descrito adequadamente, deixando clara as categorias 

de análise? 

0-Não 
0,5-Sim 

8.O estudo se ancora em um referencial teórico consistente? 0-Não 
0,5-Sim 

Resultados  1,5 

8. Os resultados foram descritos de forma clara? 0-Não 
0,5-Sim 

9.Os resultados do estudo são coerentes com o objetivo? 0-Não 
1-Sim 

Discussão  1,5 

10. A discussão traz um diálogo consistente entre os resultados e a teoria? 0-Não 
1-Sim 

11. Os limites do estudo foram identificados pelo autor? 0-Não 
0,5-Sim 

Conclusões  1,5 

12. As conclusões emergem dos achados do estudo? 0-Não 
1-Sim 

13. Os achados contribuem para o desenvolvimento de uma teoria, para prática profissional 
ou para pesquisas futuras? 

0-Não 
0,5-Sim 

Escore Final 10 

(Adaptado de National  collaborating centre for Determinants of Health                                   

Assessing the Impact and Effectiveness of Intersectoral Action on the Social Determinants 
of Health and Health Equity: An Expedited Systematic Review. Pag 28-50). 
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Apêndice E: Consolidado da avaliação dos 20 artigos pré-selecionados. 

 

Quadro 1: Consolidado da avaliação da qualidade de 20 artigos pré-selecionados. 

Critério de avaliação Nº de artigos  

Introdução   

1. Apresenta a problemática na qual se situa o problema que 
justifica o estudo 

17 

2.Apresenta uma revisão da literatura pertinente, suficiente e 
atual 

15 

Pergunta/Objetivo   

3. O objetivo do estudo é claro 10 

4. O objetivo do estudo é verificável 10 
Metodologia   

5.O método utilizado é adequado ao objetivo/pergunta do 
estudo 

17 

6. O desenho/arquitetura do estudo é executado de forma 
adequada  

11 

7.O Processo de análise dos dados foi descrito 
adequadamente, deixando clara as categorias de análise 

13 

8.O estudo se ancora em um referencial teórico consistente 11 
Resultados   

8. Os resultados foram descritos de forma clara 15 

9.Os resultados do estudo são coerentes com o objetivo 15 
Discussão   

10. A discussão traz um diálogo consistente entre os 
resultados e a teoria 

13 

11. Os limites do estudo foram identificados pelo autor 3 
Conclusões   

12. As conclusões emergem dos achados do estudo. 18 

13. Os achados contribuem para o desenvolvimento de uma 
teoria, para prática profissional ou para pesquisas futuras. 

17 

Classificação Final 13(65%)-Qualidade satisfatória 
7(35%)-Qualidade insatisfatória 

Fonte: Elaborada pela autora 

 



77 

 

 

Apêndice F: Consolidados das notas atribuídas pelos especialistas 

 

Quadro E-1- Médias e desvio-padrão das notas atribuídas no Instrumento 1 

Protagonismo 

do sujeito
Interdisciplinaridade Intersetorialidade

Desenvolvimento 

de habilidades 

pessoais

Reforço à ação 

comunitária

Estímulo à 

representação 

social

Corresponsabilização 

entre os profissionais 

Corresponsabilização 

entre setores 

Média

8,4 6,9 9,2 7,4 8,7 7,7 7,7 9

Desvio 

Padrão

2,1 2,4 1,2 2,7 1,6 1,7 1,9 10,7

Medidas

Princípios Componentes

9,6

Participação 

Social

 
 

 
Quadro E-2- Médias e desvio-padrão das notas atribuídas no Instrumento 2 

Princípios e 
Componentes Nível de DSS Média DP 

Protagonismo do 
sujeito  

Pessoal 4,5 0,8 
Comunitário 3,7 0,8 
Estrutural 2,6 0,9 

Participação Social 

Pessoal 3,3 1,3 
Comunitário 4,5 0,7 
Estrutural 3,5 0,9 

Interdisciplinaridade 

Pessoal 2,8 1,2 
Comunitário 3,1 0,8 
Estrutural 2,6 0,9 

Intersetorialidade 

Pessoal 2,5 0,9 
Comunitário 4 0,9 
Estrutural 4,5 0,5 

Des. Habilidades 
pessoais 

Pessoal 4,6 0,5 
Comunitário 3,6 0,9 
Estrutural 2,4 1,2 

Reforço à ação 
comunitária  

Pessoal 3,2 1,2 
Comunitário 4,6 0,7 
Estrutural 3 0,7 

Representação social 

Pessoal 2,7 1,1 
Comunitário 3,8 1,2 
Estrutural 3,3 1,1 

Corresponsabilização 
profissionais 

Pessoal 3,3 1,3 
Comunitário 3,5 0,7 
Estrutural 2,9 0,9 

Corresponsabilização 
setores 

Pessoal 2,2 1,1 
Comunitário 4 0,9 
Estrutural 4,7 0,7 

 
 


