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RESUMO 
 

Minowa E. Produção científica dos grupos de pesquisa em Promoção da Saúde no 
Brasil: perfil e discussão de uma amostra nacional [dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2016. 
  
A Promoção da Saúde é um campo relativamente jovem, inserido em uma 
conjuntura social, política e econômica em constante transformação. Sendo assim, é 
relevante que se reflita sobre a sua dinâmica. Há diferenças nas concepções sobre o 
que é Promoção da Saúde, que têm reflexo na produção científica, bem como na 
construção, implementação e revisão da Política Nacional de Promoção da Saúde 
(PNaPS). As instituições de ensino e pesquisa têm papel central na produção de 
conhecimento. No Brasil, grande parte da produção científica é organizada pelos 
programas de pós-graduação, principalmente via grupos de pesquisa. O objetivo 
deste estudo foi traçar um panorama da produção científica de uma amostra de 
grupos de pesquisa brasileiros que têm como tema de trabalho a Promoção da 
Saúde e que participaram do processo de revisão da PNaPS. A amostra de grupos 
de pesquisa foi obtida do projeto “Contribuição das universidades e de setores do 
Ministério da Saúde para a revisão da Política Nacional de Promoção da Saúde”, 
realizado em 2014. Este projeto buscou identificar no Diretório de Grupos de 
Pesquisa do CNPq (DGP CNPq) todos os grupos que apresentassem a Promoção 
da Saúde como tema de pesquisa. Foram identificados 102 grupos, que foram 
convidados a participar da revisão da PNaPS. O presente estudo traçou o perfil dos 
102 grupos de pesquisa, e analisou a produção científica dos grupos que 
participaram de todo o processo de revisão da PNaPS. Como produção científica, 
admitiram-se: os artigos e livros publicados no currículo lattes dos líderes dos 
grupos, no período de 2006 a 2015; e as linhas de pesquisa declaradas pelos 
grupos no DGP CNPq. O perfil demonstrou que a maior parte dos grupos está na 
região Sudeste e formou-se a partir de 1998, com especial intensidade após o ano 
de 2006. Houve um predomínio de instituições de caráter público e de 
universidades. Quanto à área de atuação, mais da metade dos grupos é da área da 
Saúde Coletiva. Foram relevantes também as áreas de Enfermagem, Nutrição e 
Educação Física. A busca da produção científica dos grupos de pesquisa 
participantes da revisão da PNaPS resultou em 326 artigos e 26 livros, dos quais: 34 
artigos foram excluídos por não apresentarem palavras-chave ou resumo, não 
estarem disponíveis na internet ou estarem duplicados no currículo lattes; e sete 
livros foram excluídos por não apresentarem resumo ou sinopse disponível na 
internet. Nos 292 artigos e 19 livros restantes, buscou-se identificar, a partir da 
leitura dos resumos, a abordagem de princípios e/ou campos de atuação da 
Promoção da Saúde ou ações específicas/temas prioritários estabelecidos pela 
PNaPS. Noventa e um resumos de artigos preencheram esse critério. Dentre eles, 
foi possível identificar princípios da Promoção da Saúde em 58; campos de atuação 
em 23; e ações específicas/temas prioritários da PNaPS em 24. Dos livros, nove 
atenderam aos critérios e foram incluídos como produção científica dos grupos. Foi 
elaborada a relação dos 19 grupos com suas respectivas linhas de pesquisa, 
número de artigos e número de livros caracterizados como produção científica em 
Promoção da Saúde. Concluiu-se que discutir a produção científica dos grupos de 
pesquisa em Promoção da Saúde auxilia a observar o que as diferentes concepções 
de saúde e Promoção podem provocar na produção de conhecimento. Além disso, 



discutir a produção dos grupos relacionando com a PNaPS possibilitou verificar a 
influência da Política pública na produção científica. 
 
Descritores: promoção da saúde, grupos de pesquisa, política de saúde, 
indicadores de produção científica, pesquisa qualitativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Minowa E. Scientific production of health promotion research groups in Brazil: 
characterization and discussion of a national sample [dissertation]. São Paulo (BR): 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2016. 
 
Health promotion is a relatively new field, inserted in a social, political and economic 
scenario that is constantly changing. Therefore, it is important to think over its 
momentum. There are different views on what is Health Promotion, which impacts on 
the scientific literature as well as on the development, implementation and in the 
review of the National Policy of Health Promotion (NPoHP) in Brazil. Educational and 
research institutions play a central role in the production of knowledge. In Brazil, 
graduate programs, mainly through research groups, organize a major part of the 
scientific production. The objective of this study was to draw a picture of the scientific 
production of a sample of Brazilian research groups who work on Health Promotion 
and who participated in the NPoHP review process. The sample of research groups 
was obtained from the project "Contribution of universities and the Ministry of Health 
departments for the review of the National Policy of Health Promotion" held in 2014. 
This project aimed at identifying in the CNPq (National Research Committee) 
Research Groups Directory (CNPq RGD) all research groups that study Health 
Promotion. There were identified 102 groups that were invited to participate in the 
review of the NPoHP. This study described the profile of the 102 research groups, 
and analyzed the scientific production of the groups that participated in the whole 
process of revision of the NPoHP. There were considered as scientific production: 
the articles and books published in the curriculum of the leaders of the groups in the 
period between 2006 and 2015; and the research topics declared by the groups in 
the CNPq RGD. The analyses showed that most of the groups are from the 
Southeast region of the country and were created after 1998, particularly after 2006. 
There was a predominance of public institutions and universities. Regarding the 
practice area, more than a half of the groups reported working in Public Health field. 
Other important practice areas were: nursing, nutrition and physical education. The 
investigation of three scientific production of research groups participating in the 
NPoHP review resulted in 326 articles and 26 books, of which 34 articles were 
excluded due to the absence of keywords or abstract, lack of access to the paper on 
the Internet or due to duplication in the curriculum; and seven books were excluded 
due to the absence of abstract or synopsis available online. In 292 articles and 19 
other books, we identified, after reading the abstracts, the approach of principles 
and/or practice areas of Health Promotion or specific actions/priority themes of the 
NPoHP. Ninety-one article summaries met this criterion. Among them, we identified 
principles of Health Promotion in 58; practice areas in 23; and specific actions/priority 
themes of the NPoHP in 24. Among the books, nine met the criteria and were 
included as the groups’ scientific production. A list of 19 groups with their respective 
areas of research, number of articles and number books characterized as scientific 
production in Health Promotion was created. We concluded that discussing the 
scientific production of research groups in Health Promotion helps to observe how 
different conceptions of health and Health Promotion may impact on the production 
of knowledge. In addition, discussing the scientific production of the groups related to 
the NPoHP enable us to verify the influence of the public policy in the scientific 
production. 



Keywords: health promotion, research groups, health policy, scientific publication 
indicators, qualitative research. 
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1 APRESENTAÇÃO 
 

 Considerando a importância do pesquisador, da relação com seu objeto e do 

processo de produção do conhecimento, vale contextualizar o caminho seguido pela 

autora que motivou a realização desta pesquisa (DUARTE, 2002; MINAYO 2008, 

2012).  

  O acesso ao ensino superior, através da entrada na universidade, me fez 

perceber que um grande interesse para mim é a postura das pessoas com a vida, 

com os temas que atuam no público, referentes ao coletivo. É sob influência desse 

interesse que grande parte das escolhas que tenho feito na vida são baseadas. Na 

graduação em um curso na área da saúde, encontrei na Promoção da Saúde e na 

Pesquisa Qualitativa uma maneira de trabalhar com esse interesse, esse aspecto da 

vida pública. 

Minha formação é na área da Nutrição, que, assim como as demais carreiras 

da Saúde, infelizmente não se aprofundam em Saúde Coletiva, nem em temas como 

Promoção da Saúde ou Pesquisa Qualitativa. Tive contato com esses temas na 

formação extracurricular.  

Fui bolsista de iniciação científica em dois projetos durante a graduação, 

ambos coordenados por docentes do Departamento de Prática de Saúde Pública da 

FSP USP. O primeiro projeto foi “Perfil e caracterização dos conselheiros e 

entidades representadas nos Conselhos de três Supervisões de Saúde do município 

de São Paulo” e teve como objetivo aprofundar o conhecimento sobre o 

associativismo civil, considerando os conselhos como canais de participação 

importantes, representativos da atuação de movimentos sociais e outros atores da 

sociedade civil. Este trabalho foi apresentado na 19ª Conferência Mundial de 

Promoção da Saúde da União Internacional para a Promoção da Saúde e Educação 

(UIPES), no ano de 2007 em Vancouver, Canadá (BÓGUS e col., 2007). 

O segundo projeto foi “Análise de Indicadores do Objetivo do 

Desenvolvimento do Milênio nº 1 - Erradicar a extrema pobreza e a fome - em 

municípios do estado de São Paulo que desenvolvem agendas sociais”. Este projeto 

de iniciação científica foi parte de um projeto de pesquisa maior, intitulado: “Saúde e 

desenvolvimento local: análise dos progressos em relação aos Objetivos do Milênio 
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relacionados à saúde, nas cidades brasileiras que desenvolvem agendas sociais”, 

que teve por objetivo avaliar o quanto agendas sociais como Cidades Saudáveis e 

Agenda 21 conseguiram realizar progressos em relação aos Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), indicando resultados positivos para as 

condições de vida e saúde da população dos munícipios das cinco regiões do país 

onde  as agendas são desenvolvidas. Como bolsista do projeto colaborei na coleta 

de dados para o projeto maior, realizando busca de dados para a composição dos 

indicadores dos ODM, e na confecção e análise do banco de indicadores. Essa 

participação resultou na coautoria em dois artigos: “Impacto das agendas sociais - 

Agenda 21 e Cidades Saudáveis - nos Determinantes Sociais de Saúde em 

municípios brasileiros: medindo os efeitos de políticas sociais difusas por meio dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio” (NASCIMENTO e col., 2014); e “How to 

quantify the effect of local social development agendas on the living conditions and 

health of brazilian municipalities” (WESTPHAL e col., 2011). 

A partir disso, desenvolvi um projeto de iniciação científica para avaliar a 

influência da Agenda 21 no ODM nº 1 no município de Piracicaba, onde foi 

demonstrada relação positiva entre a existência da agenda social e os indicadores 

relacionados à erradicação da extrema pobreza e da fome. Esse trabalho foi 

apresentado em três eventos: na 20ª Conferência Mundial de Promoção da Saúde 

da UIPES, no ano de 2010 em Genebra, Suíça; na 10ª Conferência Internacional de 

Saúde Urbana da Sociedade Internacional de Saúde Urbana, no ano de 2011 em 

Belo Horizonte, Minas Gerais; e no World Nutrition Rio2012 da Associação Mundial 

de Nutrição e Saúde Pública, no ano de 2012 na cidade do Rio de Janeiro. 

Ainda durante a graduação fui convidada a participar do Centro de Estudos, 

Pesquisa e Documentação em Cidades Saudáveis (CEPEDOC). Contribui com a 

coleta e análise de dados   do projeto “Avaliação do Programa Saúde na Escola”, 

desenvolvido pelo CEPEDOC em parceria com os Ministérios da Saúde e da 

Educação. 

Concomitante à graduação, desenvolvi diversas atividades extracurriculares. 

Participei de um projeto de extensão chamado Jornada Universitária da Saúde, 

organizado por estudantes dos cursos de Nutrição, Medicina, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Enfermagem e Farmácia. Aos estudantes de 
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Nutrição coube a coleta de dados antropométricos e de frequência alimentar; e o 

planejamento e execução de intervenção para grupo específico – no caso, 

trabalhadores dos canaviais e suas famílias. Fui representante discente titular na 

FSP USP da Comissão da Biblioteca e Comissão de Graduação, e suplente da 

Congregação. Fiz parte da diretoria do centro acadêmico da faculdade e do diretório 

central dos estudantes da universidade. Também atuei no movimento estudantil de 

Nutrição, por meio da Executiva Nacional dos Estudantes de Nutrição (ENEN).  

No movimento popular de saúde tive a oportunidade de participar de um 

encontro da Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e 

Saúde (ANEPS), e de algumas iniciativas do Fórum Popular de Saúde de São 

Paulo. 

 Ao concluir a graduação atuei em um projeto de extensão multicêntrico 

intitulado “Efetividade da fortificação caseira com vitaminas e minerais na prevenção 

da deficiência de ferro e anemia em crianças menores de um ano: estudo 

multicêntrico em cidades brasileiras”, uma parceria da Coordenadoria Geral de 

Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde (CGAN-MS) com as universidades 

federais de Pernambuco, do Acre, de Goiás e de Ciências da Saúde de Porto 

Alegre, coordenado pela FSP USP por meio de uma docente do Departamento de 

Nutrição. Esse projeto se propôs a utilizar a combinação entre metodologia 

quantitativa e qualitativa para análise de uma situação de interesse da saúde 

pública, alvo de políticas públicas e de indicadores de saúde. Fui bolsista deste 

projeto com duas funções: secretaria geral e composição da equipe de trabalho com 

a parte qualitativa. Nesta parte fui responsável, sob coordenação de uma professora 

especialista da área da Universidade Federal do Ceará, por: auxiliar na elaboração 

do roteiro para os grupos focais que foram realizados com os sujeitos da pesquisa, 

aplicar treinamento para realização dos grupos focais, supervisionar a aplicação dos 

grupos e compilar, analisar e apresentar o material coletado pelos grupos focais.  

Este período de recém-formada trabalhando com pesquisa foi determinante 

no processo de decisão pelo mestrado. Foi minha primeira experiência após a 

conclusão da graduação em que atuei como nutricionista e pesquisadora, então 

pude exercitar conceitos e práticas da Nutrição, da Saúde Pública e da Pesquisa 

Qualitativa, em um contexto de um projeto multicêntrico, realizado no cotidiano de 
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unidades básicas de saúde dos munícipios que participaram. O contato com 

profissionais da saúde, tanto do modelo tradicional quanto da Estratégia Saúde da 

Família, com usuários do SUS, pesquisadores de diversos níveis de formação – 

desde estudantes de graduação até professores doutores – e tudo isso 

considerando as cinco regiões do Brasil foi uma experiência enriquecedora, nas 

esferas profissional e pessoal. Embora tenha sido uma oportunidade de trabalho 

direto com o campo da Nutrição, essa experiência ajudou, por fim, a consolidar a 

decisão em trabalhar no campo da Saúde Coletiva, por ser um campo da área da 

Saúde mais amplo e abrangente. 

 Na decisão por fazer o mestrado na FSP, no programa de Saúde Pública, 

busquei me relocalizar junto aos pesquisadores com os quais trabalhei durante a 

graduação, no CEPEDOC. Isso fez com que eu já adentrasse no mestrado sob a 

proposta de auxiliar no processo de parte da revisão oficial da Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNaPS), que era no momento o projeto mais recente colocado 

para o CEPEDOC. Essa parte da revisão era destinada a coletar a contribuição das 

Universidades e do grupo intrassetorial do Ministério da Saúde, como é citado neste 

trabalho. Participei integralmente dessa etapa, atuando diretamente na execução da 

coleta e análise de dados. 

 Durante este processo da revisão da PNaPS e do início do mestrado em 

Saúde Pública, na linha de pesquisa Política, Gestão e Saúde, se intensificaram 

questionamentos já existentes quanto à concepção de saúde e de Promoção da 

Saúde, ao papel da academia e da gestão na área, ao papel dos profissionais, à 

centralidade da formação dos profissionais. A partir deste contexto, pode-se dizer 

que uma das motivações para a realização desta pesquisa foi o meu interesse pelo 

conflito das vertentes de Promoção da Saúde, e talvez mais fundo, a ânsia em 

pesquisar se a Promoção da Saúde baseada na determinação social da saúde e na 

produção social da saúde pode ajudar, de algum modo, no processo de 

transformação das condições de vida das pessoas na sociedade que vivemos, como 

expressa o conceito mais atual de Promoção da Saúde (BRASIL, 2002). 

 Um ponto importante para mim, pessoal e profissionalmente, a se destacar 

nesse processo do mestrado foi a compreensão do meu apreço e ânimo com a 

temática da Promoção da Saúde. Entender e admitir isso foi fundamental para que 
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eu pudesse debater e expressar mais seguramente minhas opiniões como 

pesquisadora em formação, e também como ativista da Saúde, ou seja, como uma 

pessoa da sociedade civil que avalia necessário o envolvimento dos indivíduos na 

transformação de uma condição ou situação – no caso, a Saúde. Reivindico o 

campo da Nutrição, a partir de onde me formei, entretanto, hoje me entendo e me 

identifico muito mais como uma profissional do campo da Saúde Coletiva - como 

sintetizou NUNES (1994, p. 12) “vejo a Saúde Coletiva como corrente de 

pensamento, movimento social e prática teórica”. 

Dentro dos tensionamentos inerentes ao campo da Saúde Coletiva, NUNES 

(2006, p. 29) situa que não há consenso sobre sua definição, constituindo-se como 

um campo extenso e diversificado, “refletindo a própria concepção ampliada de 

saúde em suas inúmeras interfaces”. O autor se apoia em Stotz (1997, pp. 280-2) 

para reiterar que a Saúde Coletiva é marcada historicamente por tensões 

epistemológicas, e que não há uma teoria unificadora para explicar o conjunto de 

seus objetos de estudo (NUNES, 2006, p. 28).  

Avalio que hoje há uma tensão imposta por parte dos profissionais e 

intelectuais da Saúde Coletiva para que se volte a refletir mais sobre o campo em si, 

sobre sua existência, função e finalidade, e qual seu papel dentro da realidade 

social, econômica e política que encontramos no Brasil e no mundo; uma reflexão 

sobre o projeto político do sistema de saúde que temos e do que defendemos: que 

sistema é esse? Que financiamento recebe? Em que contexto político está inserido? 

Os tensionamentos - sejam históricos, sejam da atualidade - não são negativos por 

si quando se compreende que são consequência dialética e se busca verificar em 

que medida há contradição ou complementaridade (CAMPOS, 2000). 

Nesse cenário, a Promoção da Saúde pode ser um ponto de contato com 

esse tensionamento, e um espaço potencial para que as pessoas e coletivos que 

tentam compreender as características e contradições deste período possam, por 

meio de práticas e movimentos, problematizar e atuar. 
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2 INTRODUÇÃO 

2.1 MARCO TEÓRICO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

 O campo da Promoção da Saúde historicamente é constituído por embates 

teóricos e conceituais, expressos na literatura e confirmado nas práticas relatadas 

(BUSS 2003; FERNANDEZ e WESTPHAL, 2012; HAESER e col., 2012; 

CARVALHO, 2013; FERREIRA NETO e col., 2013; VASCONCELOS e 

SCHMALLER, 2014). De modo geral admitem-se duas principais vertentes que 

convivem dentro do próprio espaço institucional, de maneira paradoxal, na Política 

Nacional de Promoção da Saúde (PNaPS) e seus desdobramentos: a Promoção da 

Saúde “tradicional” - que reflete a influência dos organismos e propostas 

internacionais, a experiência canadense, classificada como “preventivista”, focada 

no estilo de vida (HAESER e col., 2012; CARVALHO, 2013); e a Nova Promoção da 

Saúde - que problematiza o paradigma comportamentalista, enfocando na vertente 

da determinação social da saúde (VASCONCELOS e SCHMALLER, 2014). 

 A ideia de Promoção da Saúde surge como elemento progressivo da 

compreensão do que é saúde para uma população. Surge no bojo de afirmar que a 

saúde de um indivíduo não é decorrente necessariamente e apenas dos patógenos 

desenvolvidos no organismo físico e biológico, devendo ser perseguidos e 

exterminados por meio do tratamento biomédico. A ideia de Promoção da Saúde 

vem para problematizar que o curso das doenças poderia de alguma forma ter 

interferência prévia. Nesse sentido discutiram Henry Sigerist em 1945, ao definir as 

funções da medicina e apresentando pela primeira vez o termo Promoção da Saúde 

– como a primeira função da medicina; e Leavell e Clark em 1976, ao definir níveis 

de prevenção das doenças e colocar que o primeiro deles é a Promoção da Saúde. 

A direção é progressiva porque se inaugura um viés de análise das doenças como 

um processo, sob uma perspectiva de múltiplas causas (WESTPHAL, 2008), e um 

processo que abrange várias esferas – Canguilhem (1995), citado por CARVALHO 

(2013 p. 156), afirma que saúde e doença são categorias “biologicamente técnicas e 

subjetivas e não biologicamente científicas e objetivas”.  

 A Promoção da Saúde tradicional surge dos desdobramentos da publicação 

The New Perspective for the Health of Canadians (LALONDE, 1974), documento 
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ministerial que apesar de não oficial passa a ser utilizado como base institucional, 

conhecido como Relatório Lalonde. O documento traz para a cena da atenção à 

saúde a concepção de um processo saúde-doença em que saúde é ausência de 

doença, definida por uma série de fatores determináveis que envolvem quatro 

esferas: ambiente, estilo de vida, biologia humana e organização dos serviços de 

saúde. Ainda que aqui apareça a questão da influência do ambiente no processo 

saúde-doença, o foco ainda se refere à racionalidade biomédica, com a ênfase na 

importância da ação do indivíduo. Ou seja, se reconhece o peso dos fatores 

ambientais mas a resposta a isso passa pelo que o indivíduo pode fazer ou deixar 

de fazer para evitar a doença, com base profunda na epidemiologia e consequente 

mudança do estilo de vida, não tratando da resolução do que gera as situações de 

risco, desenvolvendo-se como se fosse possível conquistar um estado de saúde 

sem alterar as condições estruturantes do ambiente, do trabalho, da vida em uma 

sociedade capitalista (CARVALHO, 2013). 

 Com o avanço da tecnologia e sua incorporação na medicina, com as 

mudanças crescentes nos estilos de vida quanto à alimentação, atividade física, 

trabalho e etc, surge um cenário de insuficiência dos resultados da Promoção da 

Saúde de até então. Aumentam-se os custos dos procedimentos conjuntamente com 

a ocorrência de doenças mais complexas como as DCNT – Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis. Novos relatórios populacionais, como o Relatório Black, realizado na 

Inglaterra em 1980, demonstram uma forte relação entre iniquidade social e saúde, 

entre classe social e causas de morte (CARVALHO, 2013; VASCONCELOS e 

SCHMALLER, 2014). Em 1978, a Organização Mundial de Saúde (OMS) realiza a 

Conferência Internacional de Cuidados Primários em Saúde, na cidade de Alma Ata, 

Rússia - antiga URSS. Esta conferência estabelece os marcos do que vem a ser a 

chamada “Nova Promoção da Saúde”, estabelecendo a saúde como direito humano 

e chamando a responsabilidade dos governos, através de pactuações 

internacionais, em planejar ações visando maior justiça social, educação, 

saneamento, habitação e demais condições de vida. Neste bojo também acontece, 

em 1986, a I Conferência Internacional de Promoção da Saúde em Ottawa, Canadá. 

Esta conferência é a base formadora da Nova Promoção da Saúde em todo o 

mundo, sendo amplamente difundida pela OMS. Dela vem o conceito de Promoção 

da Saúde utilizado até hoje: 



19 

 

O processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua 
qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle 
deste processo. Para atingir um estado de completo bem estar físico, mental 
e social os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer 
necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser 
vista como um recurso para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse 
sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e 
pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a Promoção da Saúde 
não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo 
de vida saudável, na direção de um bem estar global. (BRASIL, 2002, p. 19-
20). 

 
 E dessa conferência surge também a definição dos cinco campos da Nova 

Promoção da Saúde: políticas públicas saudáveis, criação de ambientes favoráveis, 

reforço da ação comunitária, desenvolvimento de habilidades pessoais e 

reorientação dos serviços de saúde. Depois de Ottawa diversas outras conferências 

se sucederam, que foram aprimorando a Promoção da Saúde como estratégia, 

estabelecendo seus princípios norteadores – concepção holística de saúde, 

equidade, intersetorialidade, empoderamento, participação social, ações 

multiestratégicas e sustentabilidade (FERNANDEZ e col., 2008; VASCONCELOS e 

SCHMALLER, 2014). 

 No mesmo período em que o debate internacional sobre a Promoção da 

Saúde crescia e se consolidava, no Brasil se desenvolvia o Movimento da Saúde 

Coletiva. Silva Junior (1998), citado por VASCONCELOS e SCHMALLER (2014, p. 

55), situa que este movimento possuía duas grandes áreas: “a teórica, relativa à 

produção de conhecimentos sob a perspectiva da produção social da saúde; e a 

política, via Movimento da Reforma Sanitária, que reivindicava mudanças não 

apenas no modelo de atenção à saúde, mas na sociedade brasileira como um todo”. 

A constituição do Sistema Único de Saúde no Brasil (SUS) a partir da Carta Magna 

de 1988 foi altamente influenciada pelo Movimento da Saúde Coletiva e Reforma 

Sanitária, com a ênfase total na concepção de que saúde é direito de todo cidadão e 

dever do Estado. CORREIA e MEDEIROS (2014) retomam que o artigo 3º da Lei 

Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90) incorpora que o processo saúde-doença é um 

“processo social complexo e historicamente determinado”:  

Art. 3º - Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do 

País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 

renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos 
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bens e serviços essenciais. (Redação dada pela Lei nº 12.864, de 2013). 

(BRASIL, 1990) 

 Essa concepção, que parte da perspectiva da totalidade – herança do 

marxismo que orientava a Saúde Coletiva predominantemente neste período – traz 

duas acepções: a mudança do modelo de atenção à saúde passa pela mudança nos 

modos de se produzir saúde, em tempo, hegemonizados pela lógica curacionista; a 

saúde é um processo, fruto de determinação social – um indivíduo saudável não o é 

pelas suas escolhas e comportamento apenas, mas pela classe e grupo social que 

está inserido, pelo ambiente que lhe é reservado a princípio, pelo grau de autonomia 

que pode exercer (HAESER e col., 2012; VASCONCELOS e SCHMALLER, 2014). 

CARVALHO (2013, p. 157) propõe a saúde “como um processo/estado em que 

indivíduos e coletivos têm o máximo de capacidade para viver a vida de maneira 

autônoma, reflexiva e socialmente solidária”. 

 Neste ponto destaca-se a proximidade da Saúde Coletiva/Movimento da 

Reforma Sanitária com a Nova Promoção da Saúde. Campos (2005), citado por 

VASCONCELOS e SCHMALLER (2014, p. 66), discute que foram movimentos 

contemporâneos e que apresentavam alguns questionamentos ao modelo 

hegemônico semelhantes, embora o Brasil não tenha participado das conferências 

de Alma Ata e Ottawa e a 8ª Conferência Nacional de Saúde – marco fundamental 

para a saúde brasileira – não se propusesse a ter projeção internacional.  

A implantação da Promoção da Saúde no Brasil decorre das influências dos 

movimentos de saúde de outros países e do debate internacional pautado 

principalmente pela Organização Panamericana para a Saúde (OPAS) e pela OMS. 

CORREIA e MEDEIROS (2014, p. 127), citando Paim (2009), apontam que a Carta 

de Fortaleza, em 1995, criada pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde (CONASEMS), foi um marco da aproximação dos processos de implantação 

do SUS com o movimento internacional de Promoção da Saúde. Essa carta defendia 

novos modelos de gestão, as propostas da Nova Promoção da Saúde, ação 

intersetorial e a estratégia dos municípios saudáveis. Ainda na esfera institucional 

pública, CORREIA e MEDEIROS (2014) apontam o papel da X Conferência 

Nacional de Saúde em 1996, com o tema “Modelo de Atenção para a Qualidade de 

Vida”, e a implantação do Programa Saúde da Família (PSF) como contribuintes na 

entrada da Promoção da Saúde na política de saúde no Brasil. 
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 Para além do debate de como oficial e institucionalmente o movimento 

internacional de Promoção da Saúde se inseriu no Brasil, segundo FERREIRA 

NETO e col. (2013), o financiamento destinado a isso foi uma circunstância 

fundamental para que a Promoção entrasse na agenda da saúde brasileira. Rocha 

(2001), citado por FERREIRA NETO e col. (2013, p. 2000), define três momentos 

importantes disso: um primeiro momento nos anos 90 em que a OPAS define a 

Promoção da Saúde como estratégia central no Brasil, com a contratação de 

consultores para desenvolverem trabalhos a partir dela; um segundo momento foi a 

incorporação desse debate no Ministério da Saúde (MS), também reforçada pelo 

financiamento internacional, sob o projeto Promoção da Saúde: um Novo Modelo de 

Atenção; e um terceiro momento que girou em torno da influência da OMS com a 

Estratégia Global para Alimentação, Atividade Física e Saúde, que, somada à 

reverberação do segundo momento, acabou por ser um dos maiores definidores das 

prioridades da PNaPS brasileira, pois poderia ser executado o que tivesse 

financiamento. 

 Esse histórico, trazido por FERREIRA NETO, explica em parte as críticas que 

os movimentos e pensadores em saúde brasileiros tinham no início da construção 

da Promoção da Saúde no país.  Os protagonistas do Movimento da Reforma 

Sanitária eram os principais críticos da importação da Promoção da Saúde para o 

modelo de atenção brasileiro, por avaliarem ser uma estratégia: a princípio 

dependente de financiamento internacional – fator limitante e direcionador na 

formulação de ações; elaborada no contexto de atenção à saúde em países 

desenvolvidos como o Canadá, ou seja, um contexto econômico totalmente 

diferente; e direcionada para a concepção de atenção focada na prevenção, no 

estilo de vida, na responsabilidade do indivíduo em ter escolhas saudáveis e que o 

afastem do risco de adoecimento – cenário que favorece a diminuição do papel do 

Estado na garantia do conjunto de condições de vida e saúde, abrindo justificativas 

aproveitadas pelo contexto neoliberal de diminuição dos gastos do Estado e 

delegação de espaços para a iniciativa privada, que atua também diretamente sobre 

os indivíduos (TRAVERSO-YÉPEZ, 2007; HAESER e col., 2012; FERREIRA NETO 

e col., 2013).  

 Porém, em 1996, Mendes, citado por VASCONCELOS e SCHMALLER (2014, 

p. 69), pesquisador brasileiro ligado à OPAS, publica um livro em que trabalha a 
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incorporação total da discussão acerca da Promoção da Saúde. Ele pontua o 

processo de reconstrução da base do modelo de atenção no SUS, discutindo que 

neste processo é necessária uma modificação da “racionalidade governativa da 

cidade” (Mendes, 1996) para que ela passe a ser um local de produção social da 

saúde; e também a importância da reorganização dos serviços de saúde – adoção 

da estratégia de vigilância da saúde, que precisa combinar três tipos de ações: 

atenção curativa, prevenção e promoção. Nesse sentido, vê-se que a Promoção da 

Saúde não entra isolada, mas conectada aos princípios do SUS e aos debates do 

modelo de atenção à saúde, dentro do escopo do Movimento da Reforma Sanitária 

(VASCONCELOS e SCHMALLER, 2014).  

 O período dos anos 90 foi marcado, na história econômica e política, como a 

década de avanço do neoliberalismo, pelo reforço da globalização. Segundo Paim e 

Almeida Filho (2000), citados por TRAVERSO-YÉPEZ (2007, p.228), foi um período 

de conflito entre as políticas neoliberais originadas do mercado e as políticas de 

fundo social, dificultando o cenário para políticas de saúde mais progressistas. Com 

a influência marxista na Saúde Coletiva em dificuldades por conta deste período e o 

governo federal sob gestão de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), diminui a 

influência da Saúde Coletiva, enquanto a Promoção da Saúde tradicional passa a 

ser incorporada na agenda da saúde brasileira (VASCONCELOS e SCHMALLER, 

2014).  

Em 1998 o Ministério da Saúde passou por uma reformulação estrutural, onde 

foi criada a Secretaria de Políticas de Saúde, que abrigou as ações de Promoção da 

Saúde. Este período na Secretaria de Políticas de Saúde propiciou espaço para 

articulação com: Comissão Intergestora Tripartite, Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), Conselhos de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) e CONASEMS, 

além de associações profissionais e científicas (WESTPHAL, 2008).  

 De todo modo, pelos pactos internacionais firmados, o campo da Promoção 

da Saúde se manteve por diferentes governos, sofrendo as nuances específicas, 

mas ao final se engendrando na política de saúde brasileira. No ano de 2002 foi 

elaborado um primeiro documento preliminar de uma política nacional de Promoção 

da Saúde. Com a mudança do governo federal para o PT de Luis Inácio Lula da 

Silva, este documento, mais pautado nas conferências internacionais e pouco 
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representativo da história do Movimento Sanitário brasileiro, é alterado para uma 

proposta de revisão, principalmente com vistas a inserir a entrada da Promoção da 

Saúde no contexto da Reforma Sanitária e do SUS, enfatizando que a promoção 

não é maior que o processo brasileiro, mas também não é de menor importância. A 

mudança de governo federal refletiu-se no Ministério da Saúde com a entrada do 

setor mais crítico à Promoção da Saúde, o que por sua vez refletiu na realocação da 

Promoção da Saúde da Secretaria existente para a Secretaria Executiva do 

Ministério. Aqui se destaca o papel de algumas associações científicas, como a 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO, em manter ativa a discussão 

sobre os vieses da Promoção da Saúde (WESTPHAL, 2008). 

  

2.2 POLÍTICA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

Ao final do ano de 2004 novas mudanças ocorreram no Ministério da Saúde, 

refletindo em nova localização da Promoção da Saúde: a primeira versão da Política 

Nacional de Promoção da Saúde é transferida para a Coordenação Geral de 

Doenças e Agravos Não Transmissíveis (CGDANT) na Secretaria de Vigilância em 

Saúde (SVS). Entre os atores da Promoção da Saúde à época, essa mudança foi 

apoiada por alguns e criticada por outros. De acordo com entrevistas com alguns 

destes atores feitas por FERREIRA NETO e col. (2013) e SILVA e BAPTISTA 

(2014), o apoio à alteração de localização da Promoção da Saúde consistia em uma 

avaliação de que a SVS, por ser uma secretaria consolidada, com caráter de 

secretaria fim e não secretaria meio, aumentava o potencial de concretude e da 

capacidade operacional da PNaPS. Já o conteúdo das críticas problematizava que a 

preocupação desta secretaria passa centralmente pela prevenção de riscos ou 

doenças, o que certamente influenciaria – e influenciou - no enfoque das propostas e 

ações específicas da Política Nacional, aumentando as divergências institucionais 

no debate sobre promoção e controle.  

Outra crítica estava relacionada à possibilidade de se limitar a concepção de 

transversalidade na construção da PNaPS, com a saída do âmbito de uma 

secretaria mais geral para uma secretaria mais interna e específica da saúde. Essa 

preocupação repercutiu na CGDANT, resultando na publicação da Portaria nº 1.190 
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GAB/MS, em 14 de julho de 2005, instituindo o Comitê Gestor da Política Nacional 

de Promoção da Saúde (FERREIRA NETO e col., 2013; SILVA e BAPTISTA, 2014). 

Como descreveu WESTPHAL (2008), ao Comitê Gestor atribuiu-se: consolidar a 

proposta da PNaPS; coordenar sua implantação e a articulação com demais setores 

governamentais e não governamentais; incentivar estados e municípios a elaborar 

Políticas de Promoção da Saúde; articular e integrar ações de Promoção da Saúde 

no SUS; monitorar e avaliar as estratégias da Política Nacional e seu impacto.  

Mesmo nesse intuito de fortalecer a perspectiva transversal da Promoção da 

Saúde, a investigação de SILVA e BAPTISTA (2014) demonstrou que alguns atores 

desse processo avaliaram que mesmo a existência e atuação do Comitê Gestor não 

foi suficiente para garantir a intersetorialidade necessária na elaboração da Política. 

Isso tudo sugere que a construção da PNaPS foi entremeada pela conciliação de 

diferentes agendas já consideradas prioritárias no cenário das políticas públicas da 

época, isto é, foi necessário que a PNaPS se propusesse a incluir determinadas 

questões cujo cenário institucional já fosse favorável para que ela pudesse ter mais 

chance de consolidação também. Essa ideia pode ajudar a explicar como se 

formaram as ações específicas da Política, que expressava diferentes interesses em 

torno da produção de saúde (SILVA e BAPTISTA, 2014).  

 Em 2005 é publicizada uma nova proposta preliminar da política, para no ano 

seguinte, em 30 de março de 2006, ser publicada pela portaria nº 687 do Ministério 

da Saúde a primeira e oficial Política Nacional de Promoção da Saúde, sendo 

inclusa entre as prioridades e diretrizes do Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de 

Gestão (WESTPHAL, 2008; FERREIRA NETO e col., 2013). Esta primeira versão 

trazia como conteúdo: um objetivo geral e 12 objetivos específicos; seis diretrizes e 

13 estratégias de implementação da Política; as responsabilidades de cada esfera 

de gestão, de todos os níveis; e oito ações específicas para o biênio 2006-2007. As 

ações específicas eram as seguintes: divulgação e implementação da PNaPS; 

alimentação saudável, prática corporal/atividade física; prevenção e controle do 

tabagismo; redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e 

outras drogas; redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito; prevenção da 

violência e estímulo à cultura de paz; e promoção do desenvolvimento sustentável 

(BRASIL, 2007).  
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 Desde 2010, quando a primeira versão foi reeditada, a PNaPS vem sendo 

avaliada e questionada em relação a vários aspectos, tais como: a construção de 

ações intersetoriais, a incorporação do referencial e das estratégias nas ações 

intrassetoriais e as estratégias de formação que não têm dado conta do preparo de 

profissionais em uma nova concepção de trabalho em saúde. Além disso, as ações 

específicas priorizadas já tinham data vencida, uma vez que estavam determinadas 

para o biênio de 2006-07. A necessidade de um processo de revisão da PNaPS foi 

resultado da combinação dessas avaliações feitas pelos gestores responsáveis, 

somadas a uma tensão imposta pela conjuntura nacional e internacional da Saúde e 

demais áreas sociais - influenciaram para isso a integração das políticas sociais na 

agenda da Casa Civil da Presidência da República; e, especialmente, os 

compromissos assumidos pelo Governo brasileiro nos últimos anos frente a políticas 

e agendas internacionais e nacionais1. Neste cenário, foi colocada a necessidade e 

oportunidade de sintonizar a PNaPS de 2006 com a realidade brasileira atual 

(BARACHO, 2013; ROCHA e col., 2014).  

  

2.2.1 A revisão da Política Nacional de Promoção da Saúde 

 

O processo da revisão da PNaPS foi formulado e coordenado pela SVS-MS, 

por meio do Comitê Gestor da Política, em parceria com a OPAS e o Grupo 

Temático (GT) de Promoção da Saúde da ABRASCO.  

O Comitê Gestor da PNaPS foi formado com a seguinte composição, de 

acordo com a Portaria nº 1.190, de 14 de julho de 2005 (BRASIL, 2006):  

 três representantes da Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS; 

 três representantes da Secretaria de Atenção à Saúde – SAS; 

 um representante da Secretaria de Gestão Participativa – SGP; 

                                                           
1
 Plano Nacional Ações Estratégicas para Enfrentamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis – 

Ministério da Saúde (2011); Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 – Regulamentação da Lei nº 
8.080/1990, na perspectiva de articulação interfederativa e regionalização da saúde; Conferência de 
Alto Nível da Organização das Nações Unidas – Doenças Crônicas não Transmissíveis (2011); 
Declaração da Conferência Mundial dos Determinantes Sociais da Saúde (2011); Declaração da 
Conferência Rio + 20 (2012); Declaração da 8ª Conferência Mundial de Promoção da Saúde em 
todas as Políticas, Finlândia (2013). 
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 um representante da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde – SGTES; 

 um representante da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos – SCTIE; 

 um representante da Fundação Nacional de Saúde – Funasa; 

 um representante da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz; 

 um representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; 

 um representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; e 

 um representante do Instituto Nacional do Câncer – Inca. 

 

Desde 2005 o GT de Promoção da Saúde da ABRASCO era consultado para 

auxiliar no processo de construção da primeira versão da PNaPS, mas, foi no ano de 

2010 que sua inserção no Comitê Gestor da Política foi formalizada, 

desempenhando papel central na atuação do Comitê (ROCHA e col., 2014). O GT 

de Promoção da Saúde da ABRASCO é formado por um conjunto de pesquisadores 

associados à organização e que se inscrevem para participar do grupo, de acordo 

com os eixos de atuação de seu interesse (ABRASCO, 2016). 

Toda a proposta da revisão da PNaPS – sujeitos envolvidos, metodologias, 

processos – foi elaborada por essa equipe envolvendo a CGDANT-SVS/MS, a 

OPAS e o GT de Promoção da Saúde da ABRASCO. ROCHA e col. (2014), que 

foram parte dessa equipe, trazem a descrição oficial detalhada sobre o processo da 

revisão. 

Foram propostos quatro movimentos metodológicos para a análise da 

estrutura e eixos da PNaPS e construção da versão revisada: 

1) consulta aos profissionais de saúde, representantes de movimentos sociais, 

usuários, gestores e técnicos de secretarias estaduais e municipais de Saúde, 

gestores e técnicos de Secretarias e Departamentos do Ministério da Saúde, via 

formulário eletrônico;  

2) oficinas regionais promovidas pelo grupo da revisão da PNaPS com diversos 

atores da Promoção da Saúde nas regiões do Brasil, que favorecessem a reflexão 
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crítica e contextualizada, bem como a construção de redes de compromisso com a 

implementação da PNaPS;  

3) aproximação setorial e intersetorial com informantes-chave do Ministério da 

Saúde e de outros Ministérios e Secretarias de Governo, bem como de instituições 

não governamentais selecionadas e ainda de universidades, por meio da utilização 

da técnica Delphi; 

4) oficinas de consenso realizadas pelo Ministério da Saúde, a partir dos demais 

movimentos metodológicos, para sistematizar a nova versão da PNPS. 

A sistematização da contribuição das universidades brasileiras na revisão da 

PNaPS ocorreu entre novembro de 2013 e abril de 2014, e foi realizada pelo 

CEPEDOC. A descrição detalhada deste processo está registrada no Documento 

técnico com a síntese dos resultados da consulta intrassetorial e com as 

IES/Universidades (WESTPHAL e MINOWA, 2014). O termo “universidades”, na 

revisão da PNaPS, representa de maneira generalizada o grupo das instituições de 

ensino e pesquisa, em que participaram pesquisadores de centros universitários, 

fundações de ensino e pesquisa e faculdades, além de universidades, tanto públicas 

como particulares.  

A técnica Delphi foi o método proposto pelo Ministério da Saúde, dentro do 

processo de revisão da PNaPS, para coletar e sistematizar a opinião dos 

especialistas em Promoção da Saúde das instituições de ensino e pesquisa 

brasileiras. É uma técnica grupal não presencial que consiste em rodadas de 

perguntas com os participantes, em busca de um consenso sobre o tema 

questionado. A cada rodada as respostas são compiladas, sendo identificados os 

consensos e dissensos, retornando esses últimos para novas avaliações, até que se 

atinja a saturação das respostas e se determine as opiniões finais, mesmo sem 

consensos totais. Entretanto, por vezes, o resultado final é a divergência sobre uma 

ou mais questões (PIÑEIRO, 2003; GALLARDO e OLMOS, 2008; SILVA e col., 

2009; VALDÉS e MARIN, 2013). 

A seleção dos pesquisadores foi feita por meio de busca no Diretório de 

Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (DGP CNPq), no endereço http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/. A 

escolha do Diretório de Grupos de Pesquisa se deu por ser considerado pelo CNPq, 
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um eficiente instrumento de intercâmbio e troca de informações da comunidade 

científica, capaz de gerar uma listagem atualizada e confiável de pesquisadores e 

atividades no campo da ciência. Com a utilização do termo “promoção da saúde” no 

campo de “Consulta dos grupos”, com o filtro “frase exata”, e o filtro “Ciências da 

Saúde” no campo “Grande área do grupo”. Essa busca resultou em 470 grupos de 

pesquisa do Brasil, identificados até 18 de janeiro de 2014. 

Utilizou-se para a seleção os seguintes critérios de inclusão: a) apresentar o 

termo “promoção da saúde” no título ou descrição do grupo, nas palavras-chave ou 

linhas de pesquisa; b) ter sido atualizado no CNPq há no máximo um ano; c) o líder 

do grupo deveria apresentar em seu currículo lattes: orientações de pós-graduação 

– mestrado ou doutorado – que demonstram produção de pesquisa e continuidade 

do grupo; e produção científica na área de Promoção da Saúde, especialmente 

artigos em periódicos ou capítulos de livros.  

Nos casos em que o líder não atendia aos critérios verificou-se a adequação 

para a inserção do segundo líder. No caso da não indicação do segundo líder, a 

elegibilidade passou para o primeiro pesquisador da linha de pesquisa. Restaram, 

portanto, 100 grupos de pesquisa que atenderam aos critérios de inclusão. Foi 

realizada uma busca pelos e-mails de cada um dos indicados, representantes dos 

grupos de pesquisa selecionados.  

A seleção de especialistas resultou em 100 líderes de grupos de pesquisa 

sobre Promoção da Saúde no Brasil, mais dois participantes indicados diretamente 

pelo Ministério da Saúde, totalizando 102 participantes para o Delphi. Destes, 86 

faziam parte de grupos de pesquisa ligados a universidades, 13 faziam parte de 

grupos vinculados a fundações de ensino e pesquisa, dois faziam parte de grupos 

de pesquisa de centros universitários e um fazia parte de grupo de pesquisa de 

faculdade. 

A técnica Delphi foi desenvolvida tendo como instrumento auxiliar uma 

plataforma na internet, por onde foi possível cadastrar e enviar os questionários por 

meio de correio eletrônico e obter as respostas organizadas em tabelas, com a 

exportação em formatos editáveis. Foram feitas duas rodadas da técnica Delphi.  

A primeira rodada iniciou-se no dia 10 de fevereiro e finalizou-se no dia 24 de 

fevereiro de 2014. Dos 102 questionários enviados, o retorno com respostas foi de 

58 entrevistados (57%). A segunda rodada iniciou-se em 15 de abril, encerrando-se 

em 25 de abril de 2014. Receberam a segunda rodada os 58 participantes que 
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responderam a primeira rodada; destes, 19 retornaram com o segundo questionário 

concluído (33%).  

Sobre o retorno da participação dos convidados vale ressaltar que alguns 

entrevistados teceram comentários em suas respostas quanto ao tempo e ao 

método da revisão da PNaPS. Alguns responderam somente a primeira rodada e se 

abstiveram intencionalmente da segunda, alguns deram respostas curtas e mais no 

sentido da crítica ao método do que respondendo à revisão. Sendo assim, é possível 

supor que tenham participantes com essa mesma avaliação que não chegaram a 

responder mesmo a primeira rodada. 

 O compilado de todo esse processo foi apresentado no Seminário Nacional 

da Política Nacional de Promoção da Saúde, realizado pelo Comitê Gestor da 

PNaPS em Brasília-DF nos dias 15 e 16 de maio de 2014. A descrição do processo 

na íntegra, bem como os resultados de todas as etapas, foram entregues para o 

Comitê Gestor, que era quem tinha a incumbência de agregar os resultados de 

todos os movimentos metodológicos empregados na revisão da PNaPS e concluir a 

proposta final de reformulação da Política. Este trabalho foi realizado nos meses 

seguintes à realização desse seminário nacional, e a nova versão da PNaPs foi 

apresentada para aprovação após reunião final do Comitê Gestor sobre a revisão 

em 01 de julho de 2014, seguindo para aprovação como portaria pelo Ministério da 

Saúde.  

 Em outubro de 2014 o então ministro da Saúde Arthur Chioro, anunciou, 

durante a 14ª Mostra Nacional de Experiências Bem Sucedidas em Epidemiologia, 

Prevenção e Controle de Doença – Expoepi - em Brasília, o lançamento da nova 

Política Nacional de Promoção da Saúde (SCHMIDT, 2014). A nova PNaPS foi por 

fim oficializada pela Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, e publicada em 

Diário Oficial da União de 13 de novembro de 2014 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2014). 

Uma comparação sintética e superficial entre a PNaPS de 2006 e a de 2014, 

mostra que, na atual versão: foram separados e enfatizados os valores fundantes e 

os princípios adotados pela Política; o objetivo geral e os objetivos específicos foram 

reformulados, sendo adicionado mais um, totalizando 13 objetivos específicos; todas 

as diretrizes foram reformuladas, passando a oito; foram adicionados dois tópicos 

que não existiam na primeira versão - temas transversais, com seis itens, e eixos 



30 

 

operacionais, com nove itens; as ações específicas foram renomeadas para temas 

prioritários, continuando em oito itens, mas com substituição de um item e 

reformulação dos demais. Além disso, essa nova portaria segue abordando as 

competências de cada esfera governamental, de todos os níveis, em relação à 

Política, e cabe ressaltar que ela apresenta um ponto específico para falar sobre o 

financiamento das ações, especialmente dos temas prioritários (BRASIL, 2015). 

Como temas prioritários, a atual PNaPS dispõe: formação e educação 

permanente; alimentação adequada e saudável; práticas corporais e atividades 

físicas; enfrentamento ao uso do tabaco e de seus derivados; enfrentamento do uso 

abusivo de álcool e outras drogas; promoção da mobilidade segura; promoção da 

cultura da paz e dos direitos humanos; e promoção do desenvolvimento sustentável. 

Mais recentemente, o Ministério da Saúde incluiu também como tema prioritário nas 

campanhas oficiais de Promoção da Saúde o tema do incentivo ao parto normal 

(PROMOÇÃO DA SAÚDE, 2015). 
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2.3 AS “UNIVERSIDADES” E OS GRUPOS DE PESQUISA 

 

 A nova PNaPS foi elaborada a partir da síntese de muitos discursos, de 

diversas áreas de conhecimento, múltiplos locais de práticas de saúde, diferentes 

níveis e esferas de gestão em saúde e em outras áreas também. Como descrito na 

introdução deste trabalho, as “universidades” eram público-alvo também do 

processo da revisão da PNaPS. Sendo assim, também foram detentoras de 

opiniões, que após um processo de síntese, considerados todos os consensos, mas 

também mantidos os dissensos, culminaram em um discurso que refletiu na 

modificação da Política. 

 Filósofos, cientistas sociais e educadores apresentam uma discussão 

conceitual e aprofundada sobre a função da universidade. Neste estudo utilizamos 

como referência a filósofa Marilena Chauí, dada sua vasta e reconhecida produção 

acerca da universidade, ideologia e cultura, e por ser uma mulher conhecida por sua 

atuação intelectual e política.  

CHAUÍ (2001; 2003; 2015) discute que desde o surgimento da universidade, 

no século XIII,  

a universidade sempre foi uma instituição social, ou seja, uma ação social ou uma 
prática social fundada em dois princípios: reconhecimento público de suas 
legitimidades e atribuições e a diferenciação que lhe confere autonomia perante 

outras instituições sociais.  

A universidade se constituiu sobre a ideia de autonomia do saber, perante o 

poder da religião e do Estado, pautando o conhecimento guiado pela sua própria 

lógica, das necessidades do saber. Assim, a universidade moderna se tornou 

indissociável das ideias de formação, reflexão, criação e crítica, baseada na 

democracia e na democratização do saber (CHAUÍ, 2015).  

Ser uma instituição social também significa que a universidade reflete e 

expressa a sociedade em que está e faz parte, ou seja, não são realidades distintas 

e distantes, e sim um reflexo historicamente determinado de uma sociedade 

determinada. Sendo assim, a maneira como a universidade vem sendo pautada tem 

mudado, desde a ditadura até as últimas décadas, respondendo às mudanças no 

modelo econômico e social, e, portanto, também na produção do conhecimento. 
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Essa mudança tem a ver com o avanço do neoliberalismo no mundo, que tem 

contribuído para a passagem da universidade como instituição social para a 

universidade como organização social prestadora de serviços. Neste modelo, a 

universidade passa a ser regida por ideias que respondem diretamente à lógica da 

produção capitalista para o mercado, como gestão, planejamento, previsão de 

resultados; não compete a ela refletir sobre sua existência, função e finalidade. 

Enquanto a instituição social se percebe inserida na situação social e política, se 

colocando de maneira questionadora e até polêmica diante do saber, a organização 

prestadora de serviços não se propõe a estar no todo, pelo contrário, se propõe a 

ser uma particularidade que atua de forma adaptativa, operando de forma a ser o 

mais eficaz possível na lógica das demandas do mercado (CHAUÍ 2003; 2015). A 

consequência deste modelo de universidade no tripé basilar ensino, pesquisa e 

extensão se expressa com o ensino sendo encarado como adestramento, simples 

transmissão de técnicas; a pesquisa sendo uma delimitação estratégica de um 

campo de intervenção e de controle; e a extensão, quando existe, é concebida na 

lógica da responsabilidade social capitalista.  

Na formação em saúde esse cenário se expressa também, conjuntamente 

com a histórica evolução e constante disputa da concepção de saúde. O ensino na 

saúde se consolidou por um formato centrado em currículos com cargas horárias 

altas para disciplinas na lógica do adestramento por meio das técnicas; pouca ou 

nenhuma flexibilidade para disciplinas optativas; desconectado do tripé ensino, 

pesquisa e extensão; voltado para a doença, na prevenção e reabilitação com 

ênfases clínicas (CARVALHO e CECCIM, 2006; GONZÁLEZ e ALMEIDA, 2010).  

Embora ainda seja presente a influência do modelo flexneriano2 no ensino na 

área da saúde, no bojo da Reforma Sanitária e no decorrer das últimas décadas, 

                                                           
2
 FILHO (2010), em artigo sobre a formação médica no Brasil e o papel do Relatório Flexner, relata 

que este é o nome pelo qual é mais conhecido o documento Medical Education in the United States 
and Canada, elaborado pelo pesquisador social e educador norte-americano Abraham Flexner, da 
Fundação Carnegie, em 1910. Este relatório propôs uma matriz disciplinar e pedagógica que passou 
a ser conhecida como “modelo flexneriano” (alguns autores falam em paradigma biomédico 
flexneriano) e ajudou a desencadear uma intensa reforma do ensino médico na América do Norte, 
tendo efeitos mesmo em outros campos de conhecimento e influenciado desde então na maior parte 
da educação superior de países industrializados. Deste modelo decorrem, do ponto de vista 
conceitual: a perspectiva biologicista de doença, excluindo a vertente da determinação social da 
saúde; ênfase na formação clínica em laboratórios e hospitais; não consideração da 
interdisciplinaridade, com uma abordagem unilateral do conhecimento. Na parte pedagógica, o 
modelo flexneriano é considerado hospitalocêntrico, estimula o processo de aprendizagem 
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diversos movimentos surgiram e pautaram a necessidade de se construir outra 

lógica pedagógica, que vem acontecendo e sendo transformada dinamicamente, 

tentando encontrar meios de resistência. CARVALHO e CECCIM (2006) citam bem 

estes movimentos:  

currículos integrados, articulações ensino-trabalho, os projetos UNI, os 

movimentos coordenados pela Rede Unida, o debate e a construção das 

Diretrizes Curriculares Nacionais e a organização das executivas de curso no 

Movimento Estudantil são exemplos de protagonismo por reformas do ensino que 

dialogam com os movimentos de mudança no setor da saúde (p. 138). 

Questionar essa lógica de formação na saúde é questionar o modelo de 

universidade como organização prestadora de serviços. A crítica contra o modelo 

hegemônico de formação dos profissionais de saúde que não privilegia espaço para 

a criatividade, para a integração de conteúdos e pessoas, para a conexão de 

saberes contribui na crítica mais geral sobre a formação na e pela universidade. 

Do tripé universitário, a pesquisa é enfatizada pela responsabilidade em 

produzir conhecimento científico. Vem das universidades a maior parte da pesquisa 

produzida no Brasil. Há também instituições de ensino e pesquisa não universitárias 

estruturalmente, como a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), que possuem peso 

relevante na produção científica brasileira. Nas universidades e nessas instituições, 

geralmente os pesquisadores constituem grupos de pesquisa, compostos por 

pessoas com diversos níveis de formação - de estudantes de graduação e pós-

graduação a professores, profissionais da área estudada e técnicos especializados.  

Os grupos de pesquisa recebem apoio e financiamento das instituições onde estão 

sediados e de órgãos nacionais e estaduais de apoio ao desenvolvimento da 

pesquisa no Brasil. No nível estadual existem as fundações de amparo à pesquisa 

(FAP), como a FAPESP em São Paulo, a FAPERJ no Rio de Janeiro ou a FAPEMIG 

em Minas Gerais. No nível nacional existe a CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), que é uma agência executiva do 

Ministério da Educação (MEC) responsável pela elaboração do Plano Nacional de 

                                                                                                                                                                                     
individualista e tendente à superespecialização. Na esfera da prática em saúde os efeitos avaliados 
incluem: elitização do ensino superior, subordinação do Ensino à Pesquisa, mercantilização da 
medicina, privatização da atenção à saúde, controle social da prática pelas corporações profissionais. 
No Brasil foi implementado pelo governo militar, através da Reforma Universitária de 1968, ou seja, 
hoje este modelo destoa totalmente da estrutura democrática do país e das necessidades de atenção 
à saúde da população, incorrendo em graves falhas na rede de formação em saúde. 
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Pós-Graduação Stricto Sensu, e está ligada diretamente à formação de 

pesquisadores; e o CNPq, que é uma agência do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI), responsável também pela formação de recursos humanos e pelo 

fomento à pesquisa científica e tecnológica no país (SILVA, 2013).  

O CNPq organiza uma listagem de grupos de pesquisa do Brasil por meio do 

já mencionado Diretório dos Grupos de Pesquisa: 

“O Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil constitui-se no inventário dos grupos 
de pesquisa científica e tecnológica em atividade no País. As informações nele 
contidas dizem respeito aos recursos humanos constituintes dos grupos 
(pesquisadores, estudantes e técnicos), às linhas de pesquisa em andamento, às 
especialidades do conhecimento, aos setores de aplicação envolvidos, à produção 
científica, tecnológica e artística e às parcerias estabelecidas entre os grupos e as 
instituições, sobretudo com as empresas do setor produtivo. Com isso, é capaz de 
descrever os limites e o perfil geral da atividade científico-tecnológica no Brasil. 

Os grupos de pesquisa inventariados estão localizados, principalmente, em 
universidades, instituições isoladas de ensino superior com cursos de pós-
graduação stricto sensu, institutos de pesquisa científica e institutos tecnológicos. 

O Diretório possui uma base corrente, cujas informações podem ser atualizadas 
continuamente pelos atores envolvidos, e realiza censos bianuais, que são 
fotografias dessa base corrente”. (CNPq, 2015) 

A existência de institutos, universidades e grupos de pesquisa é considerada 

parte dos recursos institucionais para o desenvolvimento de pesquisa, sendo, 

portanto, indicador de avaliação da eficiência e esforços em Ciência e Tecnologia. 

Os artigos publicados, entre outros produtos, são resultados desse processo 

(MUGNAINI e col., 2004). 
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3 OBJETIVO 

 

3.1 GERAL 

 

 Contribuir com a discussão do campo da Promoção da Saúde a partir do 

panorama da produção científica de uma amostra de grupos de pesquisa brasileiros 

que têm como tema de trabalho a Promoção da Saúde, e que participaram da 

revisão da Política Nacional de Promoção da Saúde. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

1) Apresentar o perfil dos grupos de pesquisa quanto ao ano de início de suas 

atividades, a sua distribuição geográfica, às instituições as quais são ligados 

e às áreas que referem estar vinculados; 

2) Analisar a produção científica de uma amostra dos grupos de pesquisa 

considerando os princípios e campos de atuação da Promoção da Saúde, e 

as ações específicas e os temas prioritários apresentados nas duas versões 

da Política Nacional de Promoção da Saúde. 
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4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

O presente estudo pretendeu contribuir com a discussão sobre o campo da 

Promoção da Saúde no Brasil. Concordando com FERNANDEZ e col. (2008), a 

Promoção da Saúde, por ser um campo jovem, existe no cenário de multiplicidade 

de abordagens, e, na crise da modernidade e do paradigma científico dominante há 

uma oportunidade de se ampliar as reflexões sobre a dinâmica social a fim de 

entender como a própria Promoção pode atuar.  

Já sabemos e temos discutido dentro do campo da Promoção que há 

diferenças nas concepções sobre o que é Promoção da Saúde, que se expressam 

em diversos cenários. Na construção, implementação e revisão da Política Nacional 

de Promoção da Saúde essa divergência e disputa do campo transpareceu e segue 

comparecendo. Essas diferenças não são em si negativas, são inerentes à 

constituição do campo, demonstram seu dinamismo e potencial disparador. Então, o 

que é produzido em meio a essa diferença de concepções?  

Bauman (2000, p.10) citado por FERNANDEZ e col. (2008) coloca um 

questionamento muito pertinente que reproduzimos parcialmente como provocação: 

por que é importante saber isso? Alguma coisa mudaria para melhor se 
tivéssemos esse conhecimento? Absolutamente não há certeza disso. Uma 
percepção do que faz as coisas serem o que são pode nos dispor a jogar a toalha 
ou nos instigar à ação.  

Em meio a este cenário atual, a esta dinâmica social, a esta realidade da 

universidade e da pesquisa no Brasil e no mundo, o que tem produzido a Promoção 

da Saúde? Que perguntas o campo tem feito? E como tem respondido a essas 

perguntas?  

Estudos com objetivos semelhantes a esse na área da Promoção da Saúde 

são escassos. A busca nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

Pubmed e no Google Acadêmico não indicaram nenhum estudo abordando a 

produção científica dos grupos de pesquisa em Promoção da Saúde no Brasil. Há 

diversos estudos abordando a trajetória histórica da Promoção da Saúde no Brasil e 

no mundo, a polaridade de concepções, a PNaPS, experiências e práticas de 

Promoção da Saúde através de projetos, programas e ações na gestão e serviços 
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de saúde, a produção científica relacionando Promoção da Saúde com alguma área 

de atuação ou tema específico, mas não foram encontrados estudos com o objetivo 

de abordar a produção feita por grupos de pesquisa que se identificam como 

pertencentes à área da Promoção da Saúde.  

A busca por estudos semelhantes sem delimitar a área da saúde demonstrou 

que muitos trabalhos que se propuseram a discutir produção científica o fizeram por 

meio da análise do ano de publicação, da classificação dos periódicos no Webqualis, 

os objetivos, as populações e os tipos de estudo, optando-se na maioria dos casos 

pela análise quantitativa. São menos numerosos os trabalhos que optaram por 

realizar análise temática a partir dos resumos ou da leitura dos artigos na íntegra. 

Desses, a seleção de artigos na maioria dos casos foi baseada nos títulos, nas 

palavras-chave e nos resumos. Tem aumentado o número de trabalhos que utilizam 

a análise bibliométrica, que consiste em um modo de aferição quantitativa de 

produção científica, separando categorias e as apresentando por meio de dados 

estatísticos, que podem ser por frequências simples ou até de modo mais elaborado. 

Os estudos mais próximos encontrados auxiliaram no embasamento e 

discussão deste trabalho, foram eles: i) LIRA e col. (2009): que sistematizaram a 

produção científica sobre Promoção da Saúde registrada na CAPES – ou seja, a 

produção de dissertações e teses - no período entre 2000 e 2004, por meio dos 

resumos; ii) CANESQUI (2010 e 2012): que abordou a produção acadêmica das 

ciências sociais e humanas na saúde no período entre 1997 e 2007, por meio dos 

resumos e textos completos; iii) VIEIRA e col. (2010): que realizaram mapeamento 

da produção científica sobre delinquência juvenil no período de 1997 a 2007, por 

meio dos resumos e textos completos ; iv) TREVISAN e SCHWARTZ (2012): que 

abordaram a produção científica de grupos de pesquisa sobre dança no Brasil no 

período de 2005 a 2011 – este trabalho foi o mais semelhante em metodologia, 

utilizando também a estratégia de busca de artigos através do currículo lattes do 

líder do grupo, de acordo com o DGP CNPq; e v) MAHEIRIE e col. (2013): que 

mapearam a produção acadêmica sobre juventude e política no período de 2002 a 

2011, por meio dos títulos, palavras-chave, resumos e textos completos. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para melhor conhecermos o perfil dos grupos de pesquisa que tratam da 

Promoção da Saúde em nosso país, inicialmente buscaram-se a partir dos dados 

disponíveis no DGP CNPq, as seguintes informações: nome do grupo de pesquisa, 

última atualização dos dados, ano de formação, nome dos líderes, áreas 

predominantes, instituição e linhas de pesquisa. Além desses dados, buscamos 

informações sobre o estado em que as instituições se encontravam, região 

geográfica do país, tipo de instituição (pública, privada) e mantenedora (federal, 

estadual ou privada).  

Com estes dados, elaboramos uma planilha, e as frequências simples e 

algumas tabelas foram extraídas com a utilização do programa Epi Info versão 7, 

software de livre acesso disponibilizado pelo CDC (Center of Diseases Control) dos 

Estados Unidos.  

Para caracterização da produção científica dos grupos de pesquisa em 

Promoção da Saúde, foi considerado o universo dos grupos que participaram de 

todas as etapas da revisão da PNaPS, que é composto por 19 grupos dos 102 

iniciais.  

Considerando que não é possível se obter diretamente a partir do DGP CNPq 

a produção científica dos grupos de pesquisa, optamos por utilizar um conjunto de 

informações disponíveis a partir do currículo lattes dos líderes dos grupos e da 

página dos grupos no DGP CNPq. Foram elas: i) publicações em formato de artigos 

científicos, em periódicos nacionais e internacionais; ii) publicações em formato de 

livro, impresso ou digital, em qualquer idioma; iii) linhas de pesquisa cadastradas 

pelos grupos no DGP CNPq. Não foram contabilizados para esse estudo a produção 

em capítulos de livro ou outros tipos de publicação.  

O levantamento da produção desses líderes teve o período de 2006 a 2015 

como limites, dado que consideramos que o ano de lançamento da primeira PNaPS, 

2006, é um importante marco para a Promoção da Saúde brasileira. Nos casos em 

que o grupo de pesquisa foi formado depois do ano de 2006, consideramos o ano de 

início de suas atividades como o corte inicial para coletar a produção dos líderes. 
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Foram selecionados os artigos em cuja autoria constasse o líder e pelo 

menos mais um membro do grupo de pesquisa da amostra – essa conferência foi 

realizada utilizando a listagem de membros do grupo disponível no DGP CNPq. Os 

artigos de autoria apenas do líder do grupo também foram selecionados. Essa 

seleção resultou em 326 artigos, dos quais 34 foram excluídos por algum dos 

seguintes motivos: não possuir palavras chave, não possuir resumo, não estar 

disponível na internet ou estar duplicado no currículo lattes. Com isto obteve-se um 

número de 292 artigos para caracterizar a produção científica. Optamos por 

trabalhar com os resumos dos artigos, para assim ter uma maior quantidade de 

material, ampliando o cenário para a análise. 

Na leitura inicial dos resumos dos 292 artigos procuramos identificar os temas 

centrais abordados e os tipos de estudo de cada um deles. Essa primeira leitura 

permitiu identificar que os temas abordados e objetivos dos estudos eram bastante 

variados, sendo muitos relativamente destoantes da área da Promoção da Saúde, 

como por exemplo estudos sobre: qualidade óssea para implante; tipos de 

metodologias de pesquisa; educação à distância; avaliação da gordura corporal total 

e sua distribuição; efeito da adubação em uma plantação; manipulação de extratos 

de plantas, entre outros. Diante disso, decidimos acrescentar um filtro para 

aprofundar a leitura dos resumos: procuramos identificar se o resumo indicava a 

abordagem de princípios e/ou campos de atuação da Promoção da Saúde ou das 

ações específicas ou temas prioritários estabelecidos pela PNaPS. Feita esta 

filtragem, 91 resumos foram selecionados, e 201 resumos foram excluídos. A lista 

dos artigos incluídos e excluídos encontra-se no Anexo 1.  

A partir da leitura exaustiva dos resumos incluídos, elaboramos uma planilha 

em que registramos quais os princípios e campos da Promoção da Saúde estavam 

contemplados e o modo como eram abordados em cada resumo. O mesmo foi feito 

com as ações específicas e os temas prioritários.  

Os livros selecionados foram aqueles em cuja autoria constasse o líder do 

grupo como autor ou organizador, também no período de 2006 a 2015. Realizamos 

uma busca na internet pelos resumos ou sinopses desses livros. Dos 19 líderes de 

grupo de pesquisa, cinco não apresentaram publicações em formato de livro, e dois 

apresentaram apenas livros publicados no período anterior à formação do grupo de 
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pesquisa da nossa amostra. De um total de 26 livros listados, sete não 

apresentaram resumo ou sinopse disponível na internet, sendo, portanto excluídos 

da amostra. A lista desses 26 livros encontra-se disponível no Anexo 2. 

Em seguida, na leitura dos 19 resumos ou sinopses procuramos identificar o 

principal tema abordado, e se o livro tratava dos princípios e/ou campos de atuação 

da Promoção da Saúde ou das ações específicas/temas prioritários estabelecidos 

pela PNaPS. Essa análise resultou em nove livros incluídos na caracterização da 

produção científica dos grupos de pesquisa.  

As linhas de pesquisa foram obtidas da página de cada grupo no DGP CNPq. 

Foi realizada uma listagem simples das linhas de pesquisa relatadas pelos grupos. 

 

5.1 Aspectos éticos 

 

A realização da parte da revisão da PNaPS descrita neste projeto foi 

apresentada como o projeto de pesquisa: “Contribuição das universidades e de 

setores do Ministério da Saúde para a revisão da Política Nacional de Promoção da 

Saúde”, sendo aprovado pelo Comitê de Ética da FSP USP segundo parecer 

556.897 (Anexo 3). Todos os sujeitos da pesquisa foram informados sobre seu 

objetivo, a metodologia de pesquisa utilizada e a garantia dos direitos de privacidade 

e desistência inócua a qualquer tempo.  

A pesquisa deste projeto de mestrado utilizou parte dos dados coletados no 

projeto mencionado da revisão da PNaPS, mediante autorização da coordenação do 

projeto original. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Apontamentos gerais e perfil dos grupos 

 

Entre as referências que utilizamos como base para a discussão deste 

trabalho, destacamos a importância de duas específicas, pela proximidade com 

nosso estudo e pela contribuição conceitual: o estudo realizado por SÍCOLI e 

NASCIMENTO (2003) e o texto de WESTPHAL (2006). A primeira referência é um 

estudo que buscou identificar a operacionalização dos princípios da Promoção da 

Saúde em cinco experiências de gestão pública de diversas áreas, detalhando onde 

e como foram encontrados, mesmo em iniciativas cujo protagonismo não foi do setor 

Saúde. A segunda referência é uma contribuição conceitual sobre o que é o campo 

da Promoção da Saúde, seus princípios e campos de atuação. Na busca 

bibliográfica encontramos uma lacuna temporal nas obras e publicações sobre esses 

aspectos conceituais – as duas referências que ressaltamos nesta parte da 

discussão datam 10 anos ou mais e publicações recentes que tratam sobre o campo 

da Promoção da Saúde também se referenciam nessas obras. 

SÍCOLI e NASCIMENTO (2003), em seu estudo sobre a operacionalização 

dos princípios da Promoção da Saúde, problematizaram a dificuldade na pesquisa 

bibliográfica sistematizada, naquela época, no campo da Promoção, relatando: a 

dificuldade em encontrar descritores precisos para se chegar a trabalhos sobre 

experiências de Promoção da Saúde; a frequente confusão conceitual entre 

prevenção e promoção nos trabalhos encontrados intitulados como da Promoção da 

Saúde; a dispersão ou mesmo a pouca documentação dos registros das 

experiências em Promoção da Saúde. Deste estudo até hoje se passaram 12 anos, 

incluindo o lançamento da primeira versão da PNaPS em 2006 e sua revisão e 

lançamento da segunda versão em 2014. Ainda que seja um campo jovem e em 

constante construção, a produção científica sobre a Promoção da Saúde hoje é bem 

mais ampla e numerosa, possibilitando um cenário mais vasto para uma revisão 

bibliográfica.  
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No que diz respeito ao interesse em pesquisar o campo da Promoção da 

Saúde, LIRA e col. (2009) realizaram um estudo que mapeou as dissertações e 

teses registradas na CAPES, no período de 2000 a 2004, com Promoção da Saúde 

como um dos descritores. O presente estudo organizou informações sobre a 

formação de grupos de pesquisa em Promoção da Saúde em um período de tempo 

mais abrangente. LIRA e col. (2009) encontraram um aumento na produção de 

dissertações e teses com o tema citado no período estudado por eles. Na nossa 

amostra, encontramos também um aumento crescente na formação de grupos de 

pesquisa relacionados com a Promoção da Saúde no período de 1983 a 2013, de 

acordo com o passar desses anos. Observou-se um significativo crescimento no 

número de grupos a partir do triênio 1998 a 2000 – dos 101 grupos em que tivemos 

acesso à informação sobre ano de início das atividades, 86 se formaram de 1998 a 

2013. Em nossa amostra, o grupo mais antigo foi formado em 1983 e os grupos 

mais recentes se formaram em 2013. Apenas um grupo não informou o ano de início 

de suas atividades. Observou-se uma concentração de grupos de pesquisa que 

iniciaram suas atividades no período de 2007 a 2009. O gráfico a seguir (Figura 1) 

demonstra o surgimento de grupos de pesquisa por triênios: 

Figura 1 - Grupos de pesquisa em Promoção da Saúde inscritos no Diretório de 
Grupos de Pesquisa do CNPq segundo ano de início das atividades, 2015. 

 

 
Fonte: da autora 

 

O período que se inicia a partir do ano de 1998 apresenta alguns marcos 

relevantes, que podem sugerir uma influência da institucionalização do debate da 

Promoção da Saúde no Brasil na formação de grupos de pesquisa relacionados ao 

campo, uma vez que esse processo também foi consequência do aumento do 

financiamento disponível para a área, fundamental para os grupos de pesquisa se 
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desenvolverem (FERREIRA NETO e col., 2013). Retomando WESTPHAL (2008), 

sugerimos listar cinco marcos: i) em 1998 foi criada a Secretaria de Políticas de 

Saúde, que passou a coordenar dentro do Ministério da Saúde as ações de 

Promoção da Saúde; ii) em 2002 foi publicado pela primeira vez um documento 

preliminar de uma política nacional de Promoção da Saúde; iii) em 2003 este 

documento preliminar é revisto com o objetivo de associar o debate da Promoção da 

Saúde com a Reforma Sanitária e o SUS; neste ano também a Promoção passa da 

anterior Secretaria de Políticas de Saúde para a Secretaria Executiva do MS; iv) em 

2004 a Promoção da Saúde é realocada novamente, sendo criado em 2005 o 

Comitê Gestor da PNaPS, dentro da CGDANT na SVS; v) e finalmente em 2006 é 

lançada a primeira PNaPS oficial. 

A escassez de estudos que analisam os efeitos da institucionalização da 

Promoção da Saúde no Brasil, incluindo as possíveis influências da publicação da 

primeira PNaPS na produção acadêmica, dificulta afirmar esta relação, que 

entretanto, contribui nesse sentido. Neste estudo, por termos optado como recorte 

de tempo mínimo o ano de 2006 também não é possível demonstrar 

comparativamente a evolução da produção dos grupos de pesquisa da amostra ao 

longo dos períodos anterior e posterior à publicação da primeira PNaPS. 

Quanto à distribuição geográfica dos grupos de pesquisa, a figura 2 mostra a 

quantidade de grupos por região e estado: 
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Figura 2 – Grupos de pesquisa em Promoção da Saúde inscritos no Diretório de 

Grupos de Pesquisa do CNPq segundo região e estado, 2016. 

 
Fonte: da autora. 

 

A tabela 1 mostra a relação de grupos de pesquisa e instituições a que estão 

vinculados, por região e estado: 
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Tabela 1 - Grupos de pesquisa em Promoção da Saúde inscritos no Diretório de 
Grupos de Pesquisa do CNPq por região do país, estado da Federação e instituição, 
2015. 

Região Estado Instituição N 

Sudeste 

SP 

Universidade de São Paulo –USP 10 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP 3 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 3 

Universidade de Franca – UNIFRAN 3 

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar 1 

Centro Universitário Adventista de São Paulo - UNASP 1 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São 
Paulo – FCMSCSP 

1 

Universidade Estadual Paulista – Unesp 1 

Universidade São Judas Tadeu 1 

RJ 

Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ 11 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ 1 

Universidade Gama Filho – UGF 1 

MG 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 3 

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF 2 

Universidade Federal de Viçosa – UFV 2 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri – UFVJM 

2 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM 1 

ES Universidade Federal do Espírito Santo – UFES 2 

Nordeste 

CE 

Universidade Federal do Ceará – UFC 6 

Universidade de Fortaleza – UNIFOR 2 

Universidade Estadual do Ceará – UECE 2 

Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA 1 

Universidade Regional do Cariri – URCA 1 

PE 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 4 

Universidade de Pernambuco – UPE 1 

BA 

Universidade Federal da Bahia – UFBA 1 

Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ 1 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC 1 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 1 

AL Universidade Federal de Alagoas – UFAL 2 

PB Universidade Federal da Paraíba – UFPB 1 

PI Universidade Federal do Piauí - UFPI 1 

RN Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 1 

 

 

  

 
continua 
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Tabela 1 - Grupos de pesquisa em Promoção da Saúde inscritos no Diretório de 

Grupos de Pesquisa do CNPq por região do país, estado da Federação e instituição. 

continuação 

Sul 

SC 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 3 

Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC  1 

Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI 1 

Universidade Comunitária da Região de Chapecó - 
UNOCHAPECO 

1 

PR 

Centro de Ensino Superior de Maringá - CESUMAR 1 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC/PR 1 

Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 1 

RS 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS  2 

Universidade Federal do Rio Grande - FURG 1 

Centro-
oeste 

DF 
Universidade de Brasília - UNB 4 

Fundação Osvaldo Cruz - FIOCRUZ 1 

GO 
Universidade Federal de Goiás - UFG 2 

Universidade Estadual de Goiás - UEG 1 

MS 
Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD 1 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS 1 

MT Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT 1 

Norte 

TO Universidade Federal do Tocantins - UFT 1 

PA 
Universidade da Amazônia - UNAMA 1 

Universidade do Estado do Pará - UEPA 1 

RO Universidade Federal de Rondônia - UNIR 1 

 

As duas regiões que concentraram a maioria dos grupos de pesquisa foram a 

Sudeste e a Nordeste. Na primeira está quase metade dos grupos da amostra, 

sendo que cerca de 20% do total estão apenas no estado de São Paulo. As 

instituições que se destacaram foram a Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ) no Rio 

de Janeiro e a Universidade de São Paulo em São Paulo, sediando 11 e 10 grupos 

de pesquisa, respectivamente. MUGNAINI e col. (2004), em estudo sobre 

indicadores bibliométricos da produção científica brasileira no período de 1983 a 

2000, em uma base de dados internacional específica (Pascal), demonstraram que 

74% da produção de artigos desse período foi de pesquisadores dos estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, nessa ordem. O estado de São Paulo 

representou, sozinho, 47% das publicações, e o Rio de Janeiro representou cerca de 

19% da produção, o que se pode atribuir: ao fato de que nesses estados a 

institucionalização da Ciência e Tecnologia é mais antiga; ao peso e tradição das 
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comunidades de pesquisadores; e à amplitude dos programas de pós-graduação; 

tudo isso somado ao peso da economia paulista – no caso de São Paulo - e a maior 

presença de instituições de fomento como o CNPq, as Fundação de Amparo à 

Pesquisa dos Estados – (Fapesp em São Paulo, Fapemig em Minas Gerais e Faperj 

no Rio de Janeiro) e outras instituições similares nesses estados. O estado de Minas 

Gerais apresentou crescimento relevante na produção científica a partir dos anos 90, 

sendo mais significativo em tempo mais próximo dos anos 2000 - resultado do 

aumento de incentivos à pesquisa em outras regiões fora São Paulo e Rio de 

Janeiro nesse período (MUGNAINI e col., 2004).  

No Nordeste, o estado do Ceará abriga quase metade dos grupos de 

pesquisa da amostra da região, sendo 6 somente na Universidade Federal do 

Ceará. Os estados de Pernambuco e Bahia apareceram em seguida em número de 

grupos. Os estados do Maranhão e Sergipe não apresentaram grupos na amostra. 

Na região Sul o estado de Santa Catarina apresentou o maior número de grupos, e 

no Centro Oeste o Distrito Federal apresentou o maior número de grupos da região. 

A região Norte teve a menor presença nesse estudo, sendo apenas dois dos seis 

estados com grupos de pesquisa na amostra – Pará e Rondônia.  

LIRA e col. (2009), no estudo sobre dissertações e teses registradas na 

CAPES que tinham o termo Promoção da Saúde como uma das palavras-chave, 

encontraram um perfil de distribuição geográfica semelhante ao encontrado neste 

presente estudo, em que foi observada predominância de trabalhos elaborados por 

pesquisadores da região Sudeste - 60% dos trabalhos – em particular do estado de 

São Paulo; seguida pela região Nordeste, com destaque das contribuições do 

estado do Ceará; a região Norte foi a que teve a menor contribuição, sendo também 

o estado do Pará presente com mais trabalhos publicados. A diferença entre o 

estudo de LIRA e col (2009) e este estudo encontra-se nas regiões Sul e Centro 

Oeste: no primeiro a região Sul se destaca de modo significativo em relação ao 

Centro Oeste, sendo o estado do Rio Grande do Sul o mais presente, enquanto no 

segundo e presente estudo essas regiões se equiparam na participação e o 

destaque da região Sul é o estado de Santa Catarina. 

Foram identificadas 51 instituições diferentes que abrigam os grupos de 

pesquisa da amostra. A tabela 2 mostra o número de grupos por tipo de instituição: 
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Tabela 2 - Grupos de pesquisa em Promoção da Saúde inscritos no Diretório de 
Grupos de Pesquisa do CNPq por tipo de instituição, 2015. 
 

Tipo de Instituição Nº de grupos 

 
Universidade 86 

 
Fundação de ensino e pesquisa 13 

 
Centro universitário 2 

 
Faculdade 1 

  Total 102 

 

Dessas instituições, 38 são de caráter público – 25 universidades federais, 12 

universidades estaduais e uma fundação de caráter federal - e 13 são de caráter 

privado – 10 universidades, dois centros universitários e uma faculdade.  

A região Nordeste apresentou apenas um grupo em instituição privada e a 

região Centro Oeste não apresentou nenhum grupo nesse tipo de instituição. O 

número de instituições privadas na amostra da região Sul foi o dobro do número de 

instituições públicas. A amostra do estado do Paraná só apresentou grupos em 

instituições privadas. A ligação dos grupos com universidades foi predominante em 

relação a outros tipos de instituições. Isso se dá devido à produção de artigos 

científicos ser muito conectada com a produção de pesquisa, que é um dos tripés 

fundantes das universidades, sendo que outras instituições não necessariamente 

seguem esse caminho.  

SANTOS e col. (2009), em estudo que abordou o perfil dos pesquisadores 

com bolsa de produtividade científica na área de Saúde Coletiva no CNPq, 

demonstraram que a maioria dos pesquisadores (73,5%) estava vinculada a 

universidades, na seguinte ordem de proporção: federais, estaduais e privadas. Em 

nosso estudo, encontramos também a maioria dos líderes de grupos (72%) 

vinculados a universidades, com a mesma ordem de proporção. Importante destacar 

dois pontos em relação à comparação deste estudo com a investigação citada 

imediatamente anterior: i) nosso estudo diferenciou universidade de centro 

universitário e faculdade, portanto, nessa comparação não entram três grupos que 

são vinculados a essas instituições privadas; ii) a investigação anterior tem como 

foco os pesquisadores da área de Saúde Coletiva, isto é, o universo de abrangência 

é menor do que este estudo que teve como filtro inicial grupos da grande área 

Ciências da Saúde, que inclui quem se identifica como Saúde Coletiva – entretanto, 
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não deixa de ser relevante a proporção superior de vinculação dos pesquisadores 

com instituições como universidades em ambas investigações.  

Tanto na investigação de SANTOS e col. (2009) como nesta se destacou a 

presença da FIOCRUZ, que é uma fundação de ensino e pesquisa nacional, 

presente em vários estados do país – 13 grupos da amostra deste estudo estão 

sediados na fundação.  

Quanto à área de atuação, dos 102 grupos da amostra inicial, apenas um não 

estava identificado no DGP CNPq como Ciências da Saúde, ou seja, 101 grupos 

estavam nessa área e um encontrava-se na área de Ciências Humanas, na 

Sociologia. Dos grupos das Ciências da Saúde, a distribuição por áres de atuação 

foi a seguinte: 53 grupos da Saúde Coletiva; 22 grupos da Enfermagem; 10 grupos 

da Nutrição; nove grupos da Educação Física; três grupos da Odontologia; dois 

grupos da Fisioterapia e Terapia Ocupacional; um grupo da Medicina; e um grupo 

sem informação neste item. A tabela 3 ilustra a distribuição desses grupos por região 

do país: 

Tabela 3 - Grupos de pesquisa em Promoção da Saúde inscritos no Diretório de 
Grupos de Pesquisa do CNPq por área de atuação e região, 2015. 

REGIÃO 
Educação 

Física Enfermagem 

Fisioterapia 
e Terapia 

Ocupacional Medicina Nutrição Odontologia 
Saúde 

Coletiva Sociologia 
Sem 

informação 
Centro-
oeste 

1 1 0 0 3 2 4 0 
1 

Norte 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

Nordeste 1 9 0 0 2 0 14 0 0 

Sul 1 3 1 0 0 1 6 0 0 

Sudeste 6 9 1 1 5 0 26 1 0 

TOTAL 9 22 2 1 10 3 53 1 1 

 

Neste ponto, a investigação de LIRA e col. (2009) e este estudo também 

guardam semelhanças. A primeira identificou as áreas de conhecimento as quais os 

trabalhos encontrados se declaravam ligados, e, dentre aqueles em que foi possível 

fazer essa identificação, o resultado foi: Saúde Coletiva em 16% dos trabalhos, 

Enfermagem em 14,2%, Saúde Pública em 9,9% e Educação em 8,5%, sendo que a 

maior parte (42,2%) pertencia a outras áreas. Neste presente estudo também 

encontramos uma predominância da área da Saúde Coletiva, seguida da 

Enfermagem. Pelo fato de concentrarem a maior parte dos grupos de pesquisa da 

amostra, as regiões Sudeste e Nordeste consequentemente apresentaram a maioria 

dos grupos nas subáreas: metade dos grupos de Saúde Coletiva (26) estão na 
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região Sudeste, e outros 14 grupos dessa temática na região Nordeste; com a 

temática da Enfermagem, ambas regiões apresentam, cada uma, nove grupos de 

pesquisa, ou seja, a maioria dos grupos da amostra nessa subárea. A maioria dos 

grupos de Educação Física também se encontra na região Sudeste.  

Avaliamos que a amostra escolhida para demonstração do perfil dos grupos 

de pesquisa foi relevante, pois: envolveu um número significativo de grupos – cerca 

de ¼ dos grupos de pesquisa relacionados com Promoção da Saúde até então 

listados no DGP CNPq; foram grupos convidados a participar da revisão da PNaPS, 

um processo relevante nacionalmente; e envolveu boa parte dos destacados grupos 

de pesquisa em Promoção da Saúde brasileiros. 

 

6.2 Caracterização da produção científica 

 

Neste estudo, decidimos apresentar como produção científica dos grupos de 

pesquisa uma combinação de informações envolvendo os artigos e livros publicados 

e as linhas de pesquisa relatadas no DGP CNPq. É necessário se contextualizar 

essa escolha.  

No Brasil, grande parte da produção científica é organizada pelos programas 

de pós-graduação. Um dos vários critérios que compõem a avaliação da pós-

graduação pela CAPES é a produção intelectual em artigos científicos via sistema 

Qualis, ou seja, na conceituação que os programas de pós-graduação recebem - 

que consequentemente reflete no aporte financeiro que conseguirão pleitear 

mediante as agências de fomento - influencia a quantidade de artigos publicados por 

seus pesquisadores em revistas de grande circulação e alto fator de impacto. Isto 

acaba por contribuir que a publicação de artigos seja um dos principais focos dos 

pesquisadores (BARROS, 2006; SANTOS e col., 2009; MANOEL e CARVALHO, 

2011).  

Uma das críticas a esse processo é que uma vez que o foco está voltado à 

produção e publicação de artigos, quem se dedica a publicar livros ou capítulos de 

livros acaba sendo menos valorizado (BARROS, 2006). Nessa lógica, outros tipos 

de produção, como publicações voltadas ao ensino e à extensão, são tidos como 
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menos valorosos ainda, o que abre a hipótese de que o registro deles seja menos 

rigoroso ou mesmo pouco confiável, uma vez que há também a confusão relativa à 

área especificamente sobre o que configura uma atividade ou projeto ser de 

extensão.  

A publicação de livros apresenta um caráter diferente quando comparada à 

publicação de artigos. Os livros são produções de maior densidade sobre os temas, 

que subsidiam o leitor em reflexões de natureza teórico-conceituais e metodológicas, 

apresentando um conteúdo mais duradouro no tempo, isto é, com um tempo de vida 

mais longo se comparado a um artigo (NOVAES e col., 2007). De acordo com o 

Roteiro para Classificação de Livros da CAPES ainda não há bases bibliométricas e 

indexadores consensuais para avaliação da produção intelectual por meio de livros 

como existe para avaliação de periódicos (CAPES, 2016). 

O levantamento das linhas de pesquisa teve por objetivo demonstrar em que 

direções se desdobra concretamente o trabalho que os grupos de pesquisa 

declaram realizar, ao descreverem seus grupos e atuação no DGP CNPq.  

 

6.2.1 Publicações de artigos científicos 

 

O alto número de artigos obtidos na seleção inicial, mesmo com o recorte de 

tempo, demonstrou a vastidão da produção dos grupos de pesquisa que informam 

desenvolver pesquisas na área de Promoção da Saúde. Mesmo os grupos tendo 

sido selecionados a partir de critérios que tentaram circunscrever a área da 

Promoção da Saúde, devido à polissemia e polaridade do conceito, muitos artigos 

encontrados puderam ser questionados quanto a sua classificação na área da saúde 

e especificamente da Promoção da Saúde3. Por isso a decisão em aplicar uma 

triagem em que fosse possível, por algum critério, justificar o artigo como 

potencialmente da Promoção da Saúde. A necessidade de se identificar algum dos 

princípios e/ou campos da Promoção e a maneira que foram abordados incorreu já 

                                                           
3
 A lista de artigos excluídos pelos critérios temáticos estabelecidos pelo estudo é de 201 resumos, 

como já descrito e apresentado no Anexo 1. Alguns exemplos categóricos são, por exemplo: ROESE 
e col. (2006), QUEMELO e col. (2013), RODRIGUES e col. (2013), SAKASHITA e col. (2013), 
FERNANDEZ e col. (2014), GAZIM e col. (2014), RODRIGUES e col. (2015), SILVA e col. (2015). 
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em uma primeira análise dos resumos, uma separação, dentro do que se classificou 

como Promoção da Saúde na amostra da revisão da PNaPS, do que efetivamente 

respondia aos conceitos da Nova Promoção da Saúde e da produção social de 

saúde4.  

O fato de termos trabalhado com os resumos e não com os artigos na íntegra 

deve ser mencionado. O grande número de grupos de pesquisa com o consequente 

número alto de artigos encontrados nas seleções iniciais, em contraposição ao 

tempo disponível para análise, determinou na decisão dos critérios que 

caracterizaram o estudo. Isto é, optamos pela amplitude na demonstração dos 

dados, embora a consequência tenha sido um espaço menor para a análise. 

Optamos por realizar a discussão mais aprofundada a partir dos princípios da 

Promoção da Saúde e das ações específicas e temas prioritários da PNaPS. Do 

total de 91 artigos incluídos para caracterização da produção científica, não 

identificamos em todos os resumos algum dos princípios ou campos de atuação da 

Promoção da Saúde, sendo mais frequente a identificação de princípios do que 

campos de atuação – em 64% dos resumos incluídos identificamos princípios, 

enquanto os campos de atuação identificamos em 26%. Quanto aos resumos em 

que identificamos ações específicas/temas prioritários da PNaPS, não avaliamos 

que tenha sido um número pequeno – 25% dos resumos – uma vez que para se 

abordar a Promoção da Saúde não necessariamente se faz apenas a partir da 

PNaPS. 

 

I) Princípios da Promoção da Saúde 

 

Na leitura minuciosa dos 91 resumos incluídos para caracterização da 

produção científica, identificamos a abordagem de princípios da Promoção da Saúde 

em 58 deles, como mostra a tabela 4. Essa contagem não é excludente, ou seja, um 

mesmo resumo pode ter abordado mais de um princípio: 

 

                                                           
4
 Sobre os conceitos de Nova Promoção da Saúde e produção social de saúde ver: MENDES (1996), 

CAMPOS (2000), CARVALHO (2004; 2013) e FERREIRA NETO e col. (2009). 
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Tabela 4 – Princípios da Promoção da Saúde identificados nos resumos dos artigos 
da amostra de grupos de pesquisa, 2015. 

PRINCÍPIOS DA PROMOÇÃO DA SAÚDE N 
Concepção holística 18 
Participação social 17 
Equidade 15 
Intersetorialidade 13 
Empoderamento 10 
Ações multiestratégicas  10 
Sustentabilidade 6 
Total 58 

 

Concepção holística 

SÍCOLI e NASCIMENTO (2003), ao buscar identificar os princípios da 

Promoção da Saúde nas experiências que investigaram, afirmaram que identificar a 

concepção holística é ampliar o olhar para além da concepção de saúde, procurando 

analisar a maneira como a intervenção foi planejada e executada. Ou seja, além de 

ser um princípio orientador da prática, através dele foi possível perceber se a 

experiência de Promoção da Saúde relatada se relacionava com a Nova Promoção 

da Saúde e a produção social de saúde, ou se estava no campo da Promoção com 

enfoque curativo-preventivo. Isto porque, de acordo com WESTPHAL (2006), a 

justificativa deste princípio está na própria complexidade da realidade, e ajuda a 

orientar as iniciativas de Promoção para que atuem sobre a saúde física, mental, 

social e espiritual e em toda sua ampla determinação, inclusive extrapolando o setor 

saúde. A presença deste princípio aponta que existe um reconhecimento de que os 

problemas tratados não são eventuais, e sim resultado da interação de diversos 

fatores, ou seja, por meio deste princípio se faz a conexão dos determinantes sociais 

da saúde com a visão holística da saúde (WESTPHAL, 2006).  

Foi nesse sentido que identificamos 18 resumos com o princípio da 

concepção holística. Neles, a abordagem mais frequente foi de discutir os aspectos 

sociais, simbólicos e psicológicos envolvendo o processo saúde-doença, ao se falar 

da promoção da saúde e qualidade de vida de grupos específicos como gestantes, 

nutrizes, crianças, adolescentes, de pessoas com paraplegia ou tuberculose e da 

população em situação de rua. Outras abordagens foram: ressaltar a relevância de 

se conhecer os determinantes sociais da saúde; necessidade de se debater as 

desigualdades em saúde; compreensão das desigualdades sociais e das 
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necessidades em saúde; e a influência das concepções de gênero e como isso 

influencia no cuidado que o indivíduo tem com sua saúde.  

Em três dos resumos identificou-se conjuntamente outros princípios além da 

concepção holística: i) um resumo abordou também equidade e o tema do artigo era 

Promoção da Saúde de adolescentes – a conexão estava em entender a esfera do 

comportamento sexual como parte da saúde não só do ponto de vista clínico sexual, 

e se esse comportamento tinha associação com fatores sociodemográficos, 

comportamentos de risco à saúde, violência e percepção da imagem corporal; ii) um 

resumo abordou ações multiestratégicas e o tema do artigo era Promoção da Saúde 

de crianças – compreensão de que a Promoção da Saúde infantil necessita de 

ações integradas em diversas dimensões, ampliando a visão sobre o 

desenvolvimento infantil, o que demanda educação permanente de todos 

profissionais envolvidos; iii) um resumo abordou intersetorialidade e ações 

multiestratégicas e o tema do artigo era uso de tecnologia de baixo custo para 

abastecimento de água potável – relato de um projeto da área do saneamento 

básico que proporcionou a uma população de baixa renda acesso a ocupação e 

renda, além do objetivo inicial que era o abastecimento de água potável.  

Pôde-se notar que mesmo ao se tratar de populações específicas, as 

abordagens encontradas nestes resumos indicam que as iniciativas de Promoção da 

Saúde partiram de análises conjunturais dos contextos, considerando a dimensão 

coletiva dos problemas, e se propuseram a intervir sobre os determinantes gerais 

das situações, com o intuito de causar impacto nas condições de vida cotidianas 

(WESTPHAL, 2006). 

 

Participação social e empoderamento 

Uma das propostas da Promoção da Saúde é o envolvimento direto dos 

cidadãos na definição, planejamento, execução e avaliação das políticas públicas, 

isto é, a participação social. De acordo com a PNaPS atual (BRASIL, 2015) mais do 

que considerar a visão de diferentes atores, seja o governo, membros da 

comunidade, profissionais da saúde ou outros setores, a participação social é 

compreendida como o processo de corresponsabilização de todos os atores 
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interessados na identificação de problemas e solução de necessidades. Sendo 

assim, o Estado acaba por ter um papel muito importante no sentido de garantir que 

esse princípio tenha condições de se realizar, administrando os problemas sociais 

que porventura se revelem no processo, como, por exemplo, assegurando o poder 

deliberativo que os espaços de representação da sociedade civil já detêm (SÍCOLI e 

NASCIMENTO, 2003; WESTPHAL, 2006; ANDRADE, 2015). 

Nos resumos estudados, os princípios da participação social e do 

empoderamento foram frequentemente mencionados a partir de análises e 

avaliações de ações, intervenções, programas, experiências e práticas de Promoção 

da Saúde, isto é, apareceram muitas vezes como resultado. A abordagem mais 

frequente no caso da participação social foi seu estímulo e o fortalecimento, e, no 

caso do empoderamento, a abordagem mais frequente foi o estímulo e 

fortalecimento do empoderamento individual ou comunitário, seja de atores ou 

comunidades específicos, seja da sociedade civil através da ação de redes sociais 

(lideranças de uma localidade e sua articulação em redes); seja através de 

programas de Promoção da Saúde pontuais.  

SÍCOLI e NASCIMENTO (2003), citando a OMS (WHO, 1984), afirmam que 

os princípios da participação social e do empoderamento devem vir juntos na 

implementação de políticas de Promoção da Saúde, uma vez que ampliar o acesso 

à informação e ao conhecimento em saúde de modo desvinculado da capacidade de 

controle pela comunidade não contribui para o avanço concreto da participação. Na 

maior parte dos resumos em que o princípio da participação social foi abordado 

foram identificados outros princípios conjuntamente, destacando-se justamente a 

frequência da associação com o princípio do empoderamento – foram nove dos 17 

resumos, sendo quatro com associação apenas entre os dois princípios. Já nos 

resumos separados pelo princípio do empoderamento, essa combinação é ainda 

mais evidente: dos 10 resumos identificados nesse princípio, nove são em 

associação com a participação social.  

Quatro desses nove resumos onde são identificados em conjunto os 

princípios da participação social e do empoderamento trazem as seguintes 

abordagens: i) discussão da participação social na formulação de políticas 

compartilhadas dentro de uma articulação com caráter de movimento social; ii) 
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análise dos significados das práticas de Promoção da Saúde, sugerindo que estas 

práticas, quando em diferentes áreas sociais, são sustentadas justamente dentro de 

mecanismos de controle social, e que devem ter por desafio fortalecer a autonomia 

de ação dos indivíduos em movimentos cotidianos; iii) estudo das relações 

existentes entre as lideranças locais e sua articulação em redes e ao quanto elas 

facilitam ações voltadas para a melhoria das condições de vida; iv) relato de uma 

experiência de educação popular em saúde desenvolvida por um movimento popular 

para a formação de conselheiros de saúde. 

Cinco resumos restantes combinaram os princípios da participação social e 

empoderamento em associação com outros princípios. Dois deles abordaram essa 

combinação com o princípio da intersetorialidade, dos seguintes modos: i) análise de 

concepções de Promoção da Saúde no discurso de gestores públicos das áreas 

assistência social, cultura, educação, esporte e lazer e saúde; ii) análise de uma 

intervenção de natureza intersetorial que fortaleceu a própria intersetorialidade, a 

participação social e o empoderamento como um dos resultados. Outros três 

resumos abordaram os princípios participação social e empoderamento com o 

princípio da sustentabilidade: i) debate sobre o papel do Estado na construção de 

uma cidadania mais solidária e na Promoção da Saúde; ii) relato de um estudo sobre 

processos locais de implantação das agendas sociais - Cidades Saudáveis e 

Agenda 21 - e seus efeitos sobre os DSS; iii) relato de experiência de um projeto 

focado no princípio da sustentabilidade que fortaleceu a participação social e o 

empoderamento individuais e comunitários. 

SÍCOLI e NASCIMENTO (2003) chamam atenção para o debate sobre o 

empoderamento ser considerado, por muitos especialistas da área, o princípio mais 

importante proposto pela Promoção da Saúde. Estes autores rebatem criticamente 

essa tendência, argumentando que é preocupante assumir que a parte mais 

importante da Promoção da Saúde seja o aspecto singular ou particular da 

mudança, pois isso na prática fortalece a lógica de responsabilização individual e 

desresponsabilização do Estado, uma vez que é a articulação entre a capacitação 

individual e comunitária com a participação ativa que ajuda a criar as condições para 

se chegar a mudanças nos determinantes gerais da saúde. Eles afirmam, então, que 

o principal princípio é a participação social, tendo como prerrogativa o 

empoderamento da população (SÍCOLI e NASCIMENTO, 2003). WESTPHAL 
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(2006), em sentido semelhante, e a PNaPS atual (BRASIL, 2015) relacionam 

intrinsecamente a participação social ao empoderamento coletivo, uma vez que este 

diz respeito ao direito e à capacidade que os indivíduos e as comunidades têm de 

assumir o controle das decisões para melhorar suas condições de vida e saúde.  

Ainda sobre o empoderamento, também foi relevante a abordagem 

relacionada à capacitação de movimentos sociais e a participação deles próprios 

nesse processo. Houve apenas uma situação em que o empoderamento foi 

identificado sem a participação social, apenas relacionado com o princípio da 

intersetorialidade, em um resumo que abordou uma análise de ações de Promoção 

da Saúde na ESF que apontou haver pouco estímulo ao empoderamento dos 

sujeitos. 

FERNANDEZ e MENDES (2007) sugerem que a participação social é uma 

das dimensões de expressão da Promoção da Saúde, na medida em que é 

instrumento para potencializar as redes sociais existentes e estimular a formação de 

novas redes que operem em territórios políticos e sociais. Nesse sentido, também se 

verificou em um resumo uma abordagem da participação social no estabelecimento 

de redes sociais de apoio espontâneas por parte dos indivíduos de uma 

comunidade.  

Outra abordagem relevante foi a de discutir a participação social em espaços 

de controle social, como conselhos municipais - no caso foram mencionados o de 

saúde e o de segurança alimentar e nutricional. Nesses trabalhos a discussão da 

participação é feita do ponto de vista da formação de conselheiros da sociedade civil 

organizada por ela própria; na descrição da implantação de uma rede de conselhos; 

da implicação da participação dentro de um conselho na formulação de uma política 

pública municipal; e na análise da participação da sociedade civil dentro de 

conselhos.  

Outras associações que apareceram com o princípio da participação social 

foram as combinações com os princípios: i) equidade: um trabalho que abordou a 

participação e o controle social como práticas que promovem a equidade nos 

serviços de saúde; ii) intersetorialidade: um trabalho que analisa políticas públicas 

que dialogam com as diretrizes da Promoção da Saúde e como a intersetorialidade 

perpassa suas ações; iii) intersetorialidade e ações multiestratégicas: um trabalho 
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que analisou a participação da sociedade civil como segmento em um conselho de 

âmbito nacional; iv) intersetorialidade, ações multiestratégicas e sustentabilidade: 

um trabalho que analisou o desenvolvimento de um modelo de gestão local com 

base nos pressupostos da iniciativa Cidades Saudáveis. 

 

Equidade 

No campo da Saúde Coletiva e da Promoção da Saúde o conceito de 

equidade tem origens nas correntes de pensamento marxista, pois remete à noção 

de justiça social, falando em necessidades sociais diferentes provocadas por 

desigualdades sociais estruturais. Tem como objetivo eliminar as diferenças 

desnecessárias, evitáveis e injustas que restringem as oportunidades para se atingir 

o direito ao bem-estar (WESTPHAL, 2006). Whitehead (1990) citada por 

WESTPHAL (2006) explica que o objetivo da equidade não é eliminar todas as 

diferenças em saúde para que se gere igualdade total entre todos, mas sim 

compreender no que se pode agir para que cada sujeito, dentro do seu contexto, 

não seja prejudicado no nível e acesso à qualidade de serviços de saúde por 

diferenças injustas e que poderiam ser evitadas, ou seja, o que as políticas públicas 

de saúde devem atingir para criar oportunidades para que todos tenham saúde, o 

que está intrinsecamente relacionado à distribuição dos determinantes de saúde na 

população. A partir da equidade pode-se dirigir as políticas públicas visando uma 

espécie de discriminação positiva em relação aos grupos em situação de exclusão.  

Neste contexto, um tema relevante nos resumos identificados com o princípio 

da equidade foi a atenção a populações vulneráveis – por aspectos culturais, de 

gênero e territoriais, como os imigrantes bolivianos, a população quilombola e a 

população em situação de rua – nesse último abordou-se especificamente o acesso 

às ações de saúde no SUS. Outro tema bastante frequente foi trabalhar a ideia de 

que desigualdades de ordem sociodemográficas, econômicas e raciais podem 

influenciar comportamento em saúde e/ou condições de saúde específicas, com 

destaque para saúde bucal e comportamento sexual. Também foi registrado o tema 

da equidade no SUS, por meio de análise das concepções de equidade emitidas por 

trabalhadores, gestores e usuários, e da discussão em torno do conceito e de uma 

possível teoria para o tema. Outras abordagens apareceram relacionadas ao meio 
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institucional, discutindo a promoção da equidade nos processos de saúde por meio 

de reformas na gestão e que o desenvolvimento desse princípio nas políticas 

públicas de saúde deve ser como uma consequência de se identificar e reconhecer 

iniquidades sociais e em saúde.  

Nos 15 resumos que abordaram equidade, em cinco o princípio foi associado 

a algum outro, que foram: concepção holística, participação social, intersetorialidade 

e ações multiestratégicas uma vez cada associação; e um resumo associou 

equidade, ações multiestratégicas e sustentabilidade. Os resumos que associaram 

equidade com concepção holística e participação social já foram discutidos nos 

tópicos referentes a esses princípios. O resumo que associou equidade com 

intersetorialidade refere-se a trabalho que discute a atenção à saúde da população 

em situação de rua, na perspectiva de que essa população tem dificuldade em 

utilizar os serviços de saúde justamente pela fragilidade das ações intersetoriais. O 

resumo que associou equidade com ações multiestratégicas relata uma investigação 

sobre a relação do comportamento sexual de adolescentes escolares com as 

diferenças de gênero e do tipo de escola (pública ou privada), debatendo a 

necessidade de ações em diversas esferas para o trabalho com esses jovens. O 

resumo que associou equidade, ações multiestratégicas e sustentabilidade discutiu a 

alimentação escolar nas comunidades quilombolas, utilizando o referencial de 

Segurança Alimentar e Nutricional, da Política Nacional de Alimentação Escolar e 

outras políticas.  

 

Intersetorialidade 

FERNANDEZ e MENDES (2007) consideram a intersetorialidade como a 

expressão dos esforços de diferentes setores, de dentro e fora do governo, na 

produção de políticas integrais e integradas para responder às necessidades 

identificadas, o que caracteriza uma co-responsabilidade entre eles no compromisso 

com a qualidade de vida e o desenvolvimento humano. O cenário que propicia essa 

formulação deve apresentar estruturas, recursos e processos organizacionais 

integrados. WESTPHAL (2006) acrescenta que a intersetorialidade propicia 

multiplicidade de olhares, focaliza a questão saúde para o processo de 

desenvolvimento social e que o desafio é superar a fragmentação na gestão de 
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políticas públicas, pressupondo a necessidade de mudança nas práticas e na 

organização das administrações municipais. 

Nos resumos em que identificamos o princípio da intersetorialidade (13) uma 

abordagem significativa foi a fragilidade das ações intersetoriais, que dificulta o 

caminho para a Promoção da Saúde e, portanto, a importância da intersetorialidade 

nas articulações envolvendo a política, a gestão e as práticas profissionais. Também 

se abordou a intersetorialidade a partir da análise de ações ditas intersetoriais 

praticadas dentro da Estratégia Saúde da Família; dentro de políticas públicas que 

dialogam com a Promoção da Saúde; e a partir de uma intervenção já dita de 

natureza intersetorial. Também foram registradas abordagens da intersetorialidade 

na perspectiva socioambiental da Promoção da Saúde, a partir da descrição de 

iniciativas específicas em que se diz ter havido trabalho intersetorial e discutindo o 

avanço da perspectiva intersetorial na sociedade civil em decorrência da 

participação em um espaço de controle social.  

Quanto às associações com os demais princípios da Promoção da Saúde, 

foram encontradas as combinações: equidade (1); participação social (1); 

empoderamento (1); concepção holística e ações multiestratégicas (1); participação 

social e empoderamento (2); participação social e ações multiestratégicas (1); 

participação social, ações multiestratégicas e sustentabilidade (1) - todas essas já 

citadas nos tópicos dos princípios anteriores. O resumo que associou 

intersetorialidade com os princípios ações multiestratégicas e sustentabilidade 

abordou um relato de experiência de um projeto interdisciplinar e intersetorial de 

Promoção da Saúde infantil, que envolveu uma universidade e uma secretaria 

municipal de saúde. 

 

Ações multiestratégicas 

SÍCOLI e NASCIMENTO (2003) sugerem que as ações multiestratégicas 

acabam sendo um princípio de ordem mais operativa, uma vez que são intrínsecas 

quando se almeja trabalhar com problemas e determinantes gerais. Pressupõem a 

interação de diferentes disciplinas em métodos e abordagens variados, do 
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desenvolvimento de políticas a questões de âmbito comunitário, legislativo, 

educacional ou da comunicação.  

Nos resumos identificados por esse princípio (10), a abordagem mais 

frequente foi sobre seu fortalecimento tanto a partir de um modelo de gestão local; e 

como necessidade na execução de políticas promotoras de saúde. Outras 

abordagens encontradas foram: descrição do envolvimento de diferentes disciplinas 

em uma ação comum; a avaliação de um programa multidisciplinar onde emergiu 

que a relação entre disciplinas diferentes é o principal desafio; capacitação dos 

diferentes atores necessários para uma ação de Promoção da Saúde; e a descrição 

de programas interdisciplinares que realizam ações multiestratégicas. As 

associações com outros princípios foram bastante frequentes, apresentando 

diferentes combinações: concepção holística (1); equidade (1); concepção holística e 

intersetorialidade (1); participação social e intersetorialidade (1); equidade e 

sustentabilidade (1); intersetorialidade e sustentabilidade (1); participação social, 

intersetorialidade e sustentabilidade (1) – todos já citados nos tópicos dos princípios 

anteriores. 

 

Sustentabilidade 

Este princípio, apesar de pouco encontrado nos resumos, é fundamental para 

a Promoção da Saúde. É o princípio que avalia a viabilidade econômica e ambiental 

das ações e iniciativas, diz respeito à continuidade. SÍCOLI e NASCIMENTO (2003), 

em seu estudo sobre experiências de políticas públicas que alcançaram princípios 

da Promoção da Saúde, demonstram que os projetos que persistiram foram 

experiências que não permaneceram circunscritas a um programa específico, mas 

passaram a se articular ao projeto político de desenvolvimento da cidade em 

questão. Nesse sentido, FERNANDEZ e MENDES (2007) também discutem que as 

iniciativas que conseguem se vincular mais ao caráter de políticas públicas se 

afastam da disputa partidária, onde estão as principais ameaças a sua 

sustentabilidade.  

Esse princípio foi abordado em resumos que trataram de programas de 

Promoção da Saúde, como: na análise do desenvolvimento de um modelo de gestão 
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local que teve como uma das principais preocupações a sustentabilidade de seus 

pressupostos; na análise de um programa em que a sustentabilidade aparece como 

um dos resultados; e no fortalecimento da sustentabilidade por meio de um 

programa específico. Outras abordagens foram: a descrição de projetos com 

capacidade de continuidade e adaptação; e a discussão da ampliação da parceria 

Estado-sociedade civil em políticas públicas específicas. Em nenhum resumo o 

princípio da sustentabilidade foi identificado sozinho, em todos apareceu associado 

a algum outro princípio, sendo mais frequente a combinação com os princípios 

empoderamento e participação social (3). As demais combinações foram: equidade 

e ações multiestratégicas (1); intersetorialidade e ações multiestratégicas (1); e 

participação social, intersetorialidade e ações multiestratégicas (1) – todas citadas 

nos tópicos dos princípios anteriores. 

 

II) Campos de atuação da Promoção da Saúde 

 

Quanto aos campos de atuação da Promoção da Saúde, identificamos 24 

resumos que abordaram algum dos campos - essa contagem não é excludente, ou 

seja, um mesmo resumo pode ter abordado mais de um campo de atuação. A tabela 

5 mostra a frequência em que cada campo de atuação foi abordado: 

Tabela 5 - Campos de atuação da Promoção da Saúde identificados nos resumos 
dos artigos da amostra de grupos de pesquisa, 2015. 

CAMPO DE ATUAÇÃO N 
Desenvolvimento de capacidades pessoais 7 
Criação de ambientes favoráveis à saúde 7 
Elaboração de políticas públicas saudáveis 6 
Reforço da ação comunitária 5 
Reorientação dos serviços de saúde 4 
Total 29 

  

Os campos de atuação foram abordados principalmente por meio de 

descrições e análises de experiências realizadas. 

O campo desenvolvimento de capacidades pessoais foi abordado a partir dos 

seguintes temas: agricultura urbana agroecológica como ferramenta potencial para a 

multiplicação de saberes (tema de dois resumos); formação de conselheiros de 
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saúde por um movimento popular; promoção da correlação entre conhecimento 

popular e conhecimento científico por meio de horta de plantas medicinais para 

serem desenvolvidas em escolas da rede pública; instrumentalização dos atores 

necessários à manutenção do aleitamento materno; educação em saúde para as 

famílias para estimular o desenvolvimento da criança – por meio de uma cartilha 

utilizada como instrumento pelos profissionais de saúde; e capacitação de um grupo 

de agricultoras para poderem produzir atendendo os critérios necessários da Política 

Nacional de Alimentação Escolar. Este campo foi associado com outros campos, 

nas seguintes combinações: reforço da ação comunitária (2); criação de ambientes 

favoráveis à saúde (1); reforço da ação comunitária e criação de ambientes 

favoráveis à saúde (1). 

O campo criação de ambientes favoráveis à saúde foi identificado nos 

resumos a partir dos seguintes temas e modos: agricultura urbana agroecológica 

como ferramenta promotora de saúde por contribuir com a criação de ambientes 

favoráveis à saúde (em dois resumos); análise de itinerários terapêuticos a fim de se 

promover o acesso dos homens rurais ao serviço de saúde; análise do programa 

saúde na escola em um município com a finalidade de reforçar seu potencial de 

produção da cidadania e de mudança dos determinantes dos modos de viver; 

análise do programa academia da cidade como ferramenta capaz de atuar sobre o 

modo de vida; análise dos fatores relacionados à manutenção da amamentação; e 

análise do ambiente e sua influência na saúde bucal de crianças – disponibilidade 

domiciliar de açúcar, indicadores socioeconômicos e acesso à agua fluoretada. Na 

maioria dos resumos (5) esse campo foi identificado sozinho. As duas combinações 

foram uma com o campo desenvolvimento de capacidades pessoais e outra com os 

campos reforço da ação comunitária e desenvolvimento de capacidades pessoais. 

O campo elaboração de políticas públicas saudáveis foi abordado a partir dos 

seguintes temas: alimentação escolar, promoção dos hábitos alimentares e o papel 

da equipe pedagógica e dos atores envolvidos (em dois resumos); compreensão das 

necessidades em saúde e práticas percorridas para atendê-las para formular 

políticas públicas adequadas às realidades locais; análise de um estudo que 

focalizou os processos locais de implantação de agendas sociais em municípios; 

reflexão sobre políticas de Promoção da Saúde relacionadas às práticas corporais e 

atividade física entendendo a Promoção da Saúde como estratégia de produção 
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social de saúde; planejamento local de ações de Promoção da Saúde com base nas 

desigualdades em saúde observadas a partir das doenças respiratórias agudas na 

infância. Este campo não foi identificado em associação com nenhum outro campo 

de atuação da Promoção da Saúde. 

O campo reforço da ação comunitária foi abordado em dois resumos a partir 

da discussão de experiências envolvendo espaços de controle social, com os 

seguintes temas específicos: processo permanente de educação para a participação 

em saúde por meio do acompanhamento da implantação de uma rede de conselhos 

locais, e formação de conselheiros de saúde por um movimento popular. Os demais 

temas identificados foram: agricultura urbana agroecológica como processo de 

fortalecimento do protagonismo coletivo e da mobilização comunitária; papel do 

Estado na construção de uma cidadania mais solidária e na Promoção da Saúde; e 

capacitação de um grupo de agricultoras para poderem produzir atendendo os 

critérios necessários da Política Nacional de Alimentação Escolar. Na associação 

com outros campos de atuação, este campo apareceu nas seguintes combinações: 

desenvolvimento de capacidades pessoais (2); e criação de ambientes favoráveis à 

saúde e desenvolvimento de capacidades pessoais (1). 

O campo reorientação dos serviços de saúde foi abordado a partir dos 

seguintes temas: análise da implantação de política específica para atenção à saúde 

da população de rua; a importância do acúmulo dos profissionais de saúde da ponta 

na reorientação dos serviços; reflexão sobre as reformas feitas em uma secretaria 

estadual de saúde ante propostas teóricas de gestão; e análise do desenvolvimento 

de um modelo de gestão local com base em uma das estratégias de Promoção da 

Saúde impulsionada pela OMS. Este campo não foi identificado em associação com 

nenhum outro campo de atuação da Promoção da Saúde. 

 

III) Temas prioritários da PNaPS 2014 

 

Como o próprio nome sugere, discutir os temas prioritários da PNaPS é focar 

a análise onde estão as principais ações da Política que estão sendo executadas, 

uma vez que inclusive estes são temas para onde se volta a prioridade do 
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financiamento. Identificar esses temas na produção científica dos grupos de 

pesquisa em Promoção da Saúde também pode ilustrar se eles estão sendo foco de 

trabalho realmente, e, nos casos afirmativos, como estão sendo trabalhados, seja 

pelos próprios grupos de pesquisa, seja por outros atores – e então sendo 

analisados através de pesquisas. 

Em relação aos temas prioritários da PNaPS 2014, identificamos 23 resumos 

que abordaram algum dos temas - esta contagem é excludente uma vez que 

nenhum resumo apresentou mais de um tema prioritário. A tabela 6 mostra a 

frequência dos temas prioritários identificados: 

Tabela 6 - Temas prioritários identificados nos resumos dos artigos da amostra de 
grupos de pesquisa, 2015. 

TEMA PRIORITÁRIO N 

Alimentação adequada e saudável 11 

Práticas corporais e atividade física 6 

Formação e educação permanente 2 

Enfrentamento do uso do tabaco 1 

Promoção da cultura da paz e dos direitos humanos 1 

Promoção da mobilidade segura 1 

Promoção do desenvolvimento sustentável  1 

Uso abusivo de álcool e outras drogas 0 

Total 23 

 

Os resumos que abordaram o tema alimentação adequada e saudável 

apresentaram os seguintes assuntos: aleitamento materno e estratégias para sua 

manutenção, como rede de apoios – assunto abordado em dois resumos; 

alimentação escolar – assunto abordado em cinco resumos, em três perspectivas 

diferentes: nas comunidades quilombolas, na percepção das crianças escolares e 

juntamente à promoção dos hábitos alimentares na percepção dos gestores 

pedagógicos; segurança alimentar e nutricional – assunto abordado em quatro 

resumos, sob três perspectivas: na população quilombola, na concepção da 

sociedade civil participante de um conselho municipal de SAN, e na relação com a 

agricultura urbana agroecológica e a Promoção da Saúde.  

Os resumos que abordaram o tema práticas corporais e atividade física 

apresentaram os seguintes assuntos: conexões entre corpo, estética, exercício e 

saúde coletiva; relevância das práticas corporais para a formação do corpo da 
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consciência; análise da academia da cidade; práticas corporais e de atividade física 

como práticas de Promoção da Saúde; análise de índice de massa corporal (IMC) e 

nível de atividade física (NAF) de trabalhadores de uma indústria calçadista (com o 

objetivo de falar de sedentarismo e obesidade); e políticas de Promoção da Saúde 

relacionadas às práticas corporais e atividade física. 

O tema formação e educação permanente foi identificado em dois resumos: 

um na perspectiva de apontar a incipiência de ações de educação permanente nos 

serviços de saúde, especificamente de Saúde da Família; e outro na perspectiva de 

apontar a necessidade de educação permanente de profissionais envolvidos em 

projetos de Promoção da Saúde. 

Em relação aos temas que foram identificados apenas uma vez, o resumo 

que abordou o tema enfrentamento do uso do tabaco teve como assunto o hábito de 

fumar nas pessoas paraplégicas. O tema promoção da cultura de paz e dos direitos 

humanos foi identificado em um resumo que tratou da violência doméstica. O tema 

promoção da mobilidade segura foi abordado por meio de um resumo que discutiu a 

mobilidade urbana de idosos. Por fim, o tema promoção do desenvolvimento 

sustentável foi apontado em um resumo cujo assunto era avaliação custo-benefício 

do uso de uma tecnologia de baixo custo para abastecimento de água potável. 

 

IV) Resumos que abordaram assuntos do âmbito macro da Saúde e 

Promoção da Saúde 

 

Na leitura exaustiva dos resumos, pôde-se notar que um número deles (31) 

se destacou por abordar assuntos do campo conceitual da saúde, além dos 

princípios, campos de atuação e temas prioritários da PNaPS. Houve quatro 

resumos que se destacaram por abordarem diretamente a questão das diferentes 

concepções de saúde e doença. Essa abordagem apareceu das seguintes formas: 

discussão das necessidades em saúde por dois meios - através das concepções de 

doença e por meio da auto percepção do estado de saúde e doença de um público 

específico; da concepção de saúde expressa por um grupo específico; e da 
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concepção de saúde e ambiente de atores específicos e suas consequentes 

atividades de Promoção da Saúde. 

Um conjunto de 27 resumos se destacou por abordar também discussões do 

âmbito macro da Promoção da Saúde, como questões conceituais do campo ou 

relacionadas à formação, à prática profissional e à gestão. Os temas identificados 

nesse conjunto de resumos estão listados a seguir: ações de Promoção da Saúde 

na ESF; avaliação em Promoção da Saúde; concepção de Promoção da Saúde; 

contribuição das ciências sociais e humanas para o campo da saúde; ensino de 

Promoção da Saúde e formação do enfermeiro; gestão local com base na Promoção 

da Saúde; discussão do protagonismo do sujeito na Promoção da Saúde; 

monitoramento de indicadores a nível local para medir a performance de ações que 

visam melhorar a qualidade de vida e as iniquidades sociais; Promoção da Saúde na 

construção de tecnologias; políticas públicas de Promoção da Saúde e sua 

repercussão na gestão; práticas de Promoção da Saúde; produção científica sobre 

Promoção da Saúde relacionada a um tema específico de saúde do trabalhador; 

programas de Promoção da Saúde desenvolvidos por planos de saúde; uso do 

WHOQOL-Brief como instrumento para avaliação da qualidade de vida. 

Um ponto que segue da discussão colocada por SÍCOLI e NASCIMENTO 

(2003) é a confusão conceitual entre prevenção e promoção nos trabalhos 

publicados, que interpretamos como consequência da contínua polaridade do 

próprio campo da Promoção e da área da saúde em si, no conceito de saúde – que, 

embora tenha definições consolidadas, segue em disputa no cenário das práticas. 

LIRA e col. (2009) também discutem esse ponto, afirmando que não há consenso 

sobre o que seja promoção, portanto, isso produz deturpações nas terminologias. 

Esse cenário em nosso estudo também se fez presente, expresso nesse conjunto de 

resumos que abordaram as diferentes concepções de saúde e doença, concepção 

de Promoção da Saúde, avaliação em Promoção da Saúde e a contribuição das 

ciências sociais e humanas para o campo da saúde.  

Um assunto que chamou a atenção neste conjunto de resumos foi a 

abordagem de programas de Promoção da Saúde desenvolvidos por planos de 

saúde, que é uma questão bastante atual e recente no campo. Os dois trabalhos 

que abordaram esse assunto trouxeram já no resumo os apontamentos de que a 
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concepção de Promoção da Saúde prevalente foi a comportamentalista. Um dos 

resumos afirma: “Em todos os programas é questionável a existência dos princípios 

da Promoção da Saúde” (SILVA e col., 2015). Ambos exemplificam a atualidade da 

polaridade na concepção de Promoção da Saúde, e, sendo esta cada vez mais 

oferecida também pelo setor suplementar, deve-se reconhecer o potencial de 

intensificação das deturpações teóricas e práticas no campo, considerando o papel 

cada vez mais crescente do setor suplementar nos serviços de saúde.  

 

6.2.2 Publicações em formato de livros 

 

A partir da leitura dos resumos e sinopses dos livros relacionados aos grupos 

de pesquisa de nossa amostra, foram incluídos como produção científica em 

Promoção da Saúde nove dos 19 livros. Os temas abordados nesses livros foram os 

seguintes: Promoção da saúde em espaços da vida cotidiana (por meio da análise 

de práticas cotidianas de Promoção da Saúde); relato de pesquisa ação para 

inclusão social de grupos em situação de vulnerabilidade; relato de estudo de caso 

que trabalhou desigualdades sociais e saúde em uma comunidade; análise de 

programas de Promoção da Saúde e prevenção de doenças desenvolvidos por 

operadoras de planos de saúde suplementar; Promoção da Saúde e qualidade de 

vida de pessoas idosas; Promoção da Saúde da criança; violência e juventude; 

relato de projeto de gestão participativa e intersetorial implementado em uma 

subprefeitura da cidade de São Paulo; e um glossário temático em Promoção da 

Saúde. 

 

6.2.3 Caracterização global da produção científica 

 

A tabela 7 mostra cada grupo de pesquisa dos 19 de nossa amostra com as 

respectivas linhas de pesquisa relatadas no DGP CNPq, o número de artigos e o 

número de livros de cada grupo incluídos na análise da produção científica. 
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O número de grupos de pesquisa que não apresentaram nenhuma publicação 

em formato de livro é expressivo – foram 13. No caso das publicações em formato 

de artigos, apenas um grupo de pesquisa não teve artigos incluídos na amostra 

(grupo 17). Destaca-se três grupos (9, 18 e 19) que apresentaram mais de uma 

dezena de artigos incluídos na análise da produção científica. 
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continua 

Tabela 7 – Produção científica dos grupos de pesquisa que participaram da revisão da PnaPS, 2016. 

Grupo 
Ano de início 

das atividades 
Linhas de pesquisa 

Nº de artigos 
incluídos na 

amostra 

Nº de livros 
incluídos na 

amostra 

1 2008 

1. Comunicação e Saúde 
2. Epidemiologia de serviços de saúde 
3. Equidade no acesso  
4. Formação de recursos humanos na atenção primária em 
saúde 
5. Integralidade e cuidado em saúde 
6. Integralidade na atenção à saúde da mulher 

2 1 

2 2012 

1. Bases teórico-metodológicas da Educação Popular em Saúde 
2. Arte, Saúde e Espiritualidade 
3. Experiências em Educação Popular e Saúde 

2 0 

3 2009 

1. A Saúde Coletiva e suas relações entre o biológico e o social 
2. O Corpo: Concepções, Estética e Relações Sociais. 
3. O Exercício e suas Metodologias de Ensino nas diferentes 
manifestações da corporalidade 

2 0 

4 2010 

1. Enfermagem no cuidado à saúde da família em situação de 
gravidez, parto, nascimento e puerpério em diferentes níveis de 
complexidade 
2. Enfermagem no cuidado à saúde da mulher e do homem em 
nível de atenção básica 
3. Estratégia de cuidar em enfermagem: promoção de saúde da 
criança e do adolescente 

2 0 

5 2007 
1. Enfermagem no Processo de Cuidar na Promoção da Saúde 
2. Tecnologia de Enfermagem na Promoção da Saúde 5 

0 
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Tabela 6 - Produção científica dos grupos de pesquisa que participaram da revisão da PNaPS, 2016. 

    
continuação 

Grupo 
Ano de início 

das atividades 
Linhas de pesquisa 

Nº de artigos 
incluídos na 

amostra 

Nº de livros incluídos 
na amostra 

6 2013 

1. Estudo sobre a importância das plantas medicinais na 
promoção da saúde 
2. Promoção da Saúde e envelhecimento ativo 
3. Rede de Atenção as Urgências e Emergências na Promoção 
da Saúde 
4. Satisfação e qualificação profissional em promoção da saúde 

2 0 

7 2004 

1. Dinâmicas socioambientais no espaço rural 
2. Políticas, avaliação e atenção em saúde e enfermagem 
3. Políticas, gestão e avaliação em saúde 
4. Promoção da saúde, análise e vigilância em saúde 
5. Promoção, educação e vigilância em saúde e enfermagem  
6. Saúde, instituições e cidadania 

7 1 

8 2013 
1. Advocacia em saúde e participação popular 
2. Promoção da saúde, políticas públicas e tecnologias sociais 1 0 

9 1997 

1. Educação, Saúde e Enfermagem 
2. Modelos Assistenciais 
3. Promoção da Saúde 

18 1 

10 2000 

1. Educação Permanente em Saúde 
2. Integralidade em saúde 
3. Organização de Serviços de Saúde 
4. Promoção da saúde 

1 1 
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Tabela 6 - Produção científica dos grupos de pesquisa que participaram da revisão da PNaPS, 2016. 

    
continuação 

Grupo 
Ano de início 

das atividades 
Linhas de pesquisa 

Nº de artigos 
incluídos na 

amostra 

Nº de livros incluídos 
na amostra 

11 2006 
1. Políticas, práticas e tecnologias em Promoção da Saúde 
2. Vulnerabilidade social, riscos e Promoção da Saúde 2 0 

12 2011 

1. Extensão Universitária 
2. Extensão universitária, Cidadania e Saúde 
3. O REUNI e a formação acadêmica 
4. Promoção da saúde e qualidade de vida 
5. Saúde, Educação e Trabalho 

1 0 

13 2011 

1. Agricultura urbana 
2. Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável 
3. Participação social 
4. Políticas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional 

7 0 

14 2006 

1. Agricultura familiar 
2. Atenção básica e Nutrição 
3. Atenção Primária à Saúde 
4. Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar 
5. Comunidades quilombolas e indígenas 
6. Educação alimentar e nutricional 
7. Promoção da Saúde na escola 
8. Qualidade nutricional e consumo alimentar 

4 0 

15 2000 

1. Condições e determinantes do processo saúde-doença 
2. Ensino e formação em saúde 
3. Promoção e educação em saúde 
4. Práticas clínicas em saúde 
5. Serviços de saúde 

6 0 
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Tabela 6 - Produção científica dos grupos de pesquisa que participaram da revisão da PNaPS, 2016. 

    
continuação 

Grupo 
Ano de início 

das atividades 
Linhas de pesquisa 

Nº de artigos 
incluídos na 

amostra 

Nº de livros incluídos 
na amostra 

16 2013 
1. Avaliação em saúde 
2. Redes de atenção à saúde 1 0 

17 2009 
1. Educação Física e Atenção Básica 
2. Intervenções em Atividade Física e Promoção da Saúde 0 0 

18 1998 

1. O cuidado de enfermagem e de saúde no processo saúde- 
doença 
2. Políticas públicas de saúde e de recursos humanos em 
enfermagem e em saúde 

16 2 

19 2003 

1. Avaliação de políticas públicas e programas sociais 
2. Determinantes sociais de saúde e suas interfaces com a 
promoção da equidade 
3. Pesquisa social aplicada 
4. Promoção da saúde e Educação em Saúde 
5. Promoção da Saúde e Envelhecimento 
6. Promoção da Saúde e formação permanente dos 
profissionais da saúde 
7. Promoção da Saúde e Meio ambiente 
8. Promoção da saúde e políticas saudáveis 
9. Promoção da Saúde nas Instituições 
10. Promoção da saúde, Políticas públicas, advocacia em 
saúde e participação popular 

12 3 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Primeiramente gostaríamos de ressaltar que a ferramenta de busca de grupos 

de pesquisa utilizada na metodologia da revisão da PNaPS e que nós ratificamos 

neste trabalho é bastante interessante, e inclusive já se aprimorou nos últimos dois 

anos. O DGP CNPq passou por uma atualização que modificou o funcionamento e o 

armazenamento dos dados dos grupos de pesquisa, permitindo extrair uma série de 

informações e cruzamento de dados relevantes para se analisar a produção de 

pesquisa no Brasil.  

Destacamos duas características do DGP CNPq neste estudo. Uma 

característica é o fato de ser uma base de dados dependente da auto declaração 

dos grupos, ou seja, todas as informações sobre os grupos e seus componentes, 

bem como a atualização frequente delas, são responsabilidade dos próprios 

pesquisadores, incluindo o modo como irão preencher a base, que não é 

padronizado. Por exemplo, mesmo com a recente reformulação do DGP CNPq ainda 

há grupos que não atualizam suas informações desde o ano de 2013. Essa 

característica é interessante justamente pela fonte de informação sobre os grupos 

serem eles próprios, ainda que possa ter alguma consequência como a 

desatualização das informações.  

Outra característica é que os grupos de pesquisa cadastrados no DGP são 

aqueles que possuem um nível de organização específico, isto é, grupos instalados 

em instituições de ensino e pesquisa e, em sua maioria, relacionados com a pós-

graduação. Isto faz com que grupos de pesquisa que eventualmente priorizem a 

produção de conhecimento por meio do ensino e docência ou extensão possam não 

estar registrados nessa base.  

Uma observação importante encontra-se no peso que é dado para a 

avaliação da produção científica por meio da aferição da publicação de artigos. 

Como já mencionado, esse é um dos critérios mais utilizados para avaliar a pós-

graduação no Brasil, e é limitado porque nem toda produção relevante de um grupo 

de pesquisa pode ser e é expressa por meio de artigos científicos. Esse método de 

avaliação acaba por impor o que pode ser considerado ou não como produção 
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científica, secundarizando a contribuição de outros meios. Já há mudanças nesse 

cenário da avaliação da produção científica. A CAPES tem trabalhado para elaborar 

e consolidar métodos de avaliação da produção por meio de livros e capítulos de 

livros, por exemplo (CAPES, 2016).  

Há uma série de possibilidades de análises que ainda podem ser feitas a 

partir dos dados levantados por este estudo. É possível explorar a proporção de 

resumos abordando cada princípio e campo de atuação da Promoção da Saúde; as 

combinações identificadas entre: princípios entre si, campos de atuação entre si, e 

princípios e campos de atuação; e os temas abordados pelos resumos em cada 

princípio, campo de atuação ou combinações identificadas. Ainda sobre os temas 

dos artigos, é possível discuti-los à luz da PNaPS, envolvendo mais do que os temas 

prioritários, inserindo também os princípios e valores fundantes da Política, os temas 

transversais e eixos operacionais – o que incorreria em uma análise mais voltada à 

relação da produção científica dos grupos de pesquisa com a PNaPS. Uma análise 

dos assuntos abordados pelos resumos com o perfil dos grupos de pesquisa talvez 

possa caracterizar a produção científica em Promoção da Saúde por áreas de 

conhecimentos dos grupos, e permita verificar se há algum tipo de padrão para cada 

área ou algumas delas, e também sobre que temas cada área produz. 

Um ponto relevante no tópico ações específicas/temas prioritários foi a 

presença majoritária de temas já relatados na literatura como os mais trabalhados 

em ações de Promoção até hoje, que corrobora com o debate sobre a influência do 

financiamento na execução da Promoção da Saúde, mas também sobre a influência 

da Promoção da Saúde institucionalizada. Ou seja, as instituições que regem a 

elaboração de políticas em Promoção da Saúde e coordenam sua implementação, 

inclusive pautando o financiamento, possuem um viés no direcionamento dos temas 

prioritários, que fica explícito em suas próprias publicações e que é identificado 

também em diversos estudos críticos a isso (GOMES, 2009; CRUZ, 2010; SILVA, 

2012; FERREIRA NETO e col. 2013). 

MALTA e col. (2014) sugerem que as ações específicas/temas prioritários 

auxiliaram no fortalecimento de ações de Promoção da Saúde em todas as esferas 

do SUS, influenciando positivamente também na articulação entre diferentes áreas 

técnicas e de programas e políticas. Voltando à discussão sobre a definição desses 



76 

 

temas como prioritários, ainda na primeira versão da PNaPS, cabe destacar a 

relação entre serem assuntos já de interesse do cenário institucional na época e 

fazerem parte da preocupação da CGDANT/SVS. Importante contextualizar essa 

preocupação no debate também já aberto sobre a influência do financiamento 

internacional na inserção da Promoção da Saúde no Brasil. Citando novamente o 

estudo de FERREIRA NETO e col. (2013), ao falar dos três momentos do início da 

Promoção da Saúde na agenda brasileira, gostaríamos de ressaltar o terceiro 

momento, em 2004, da Estratégia Global para Alimentação, Atividade Física e 

Saúde da OMS (EG/OMS), que direcionou as primeiras ações da PNaPS em 2005, 

antes mesmo que seu texto final tivesse sido aprovado.  

A EG/OMS trabalha a partir da premência do aumento incisivo das DANT no 

mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, e por isso propõe a atuação 

sobre seus fatores de risco, através de estratégias de controle e prevenção dessas 

doenças, especialmente sobre o tabagismo, a inatividade física e a alimentação 

inadequada (OMS, 2004; BARRETO e col., 2005). Considerando esses objetivos e o 

modo de trabalhar com eles expresso pela EG/OMS, com a ideia de que este 

momento influenciou as primeiras ações da PNaPS pelo financiamento já disponível, 

compreende-se porque o número de programas e iniciativas voltados às temáticas 

da alimentação, atividade física e tabagismo é amplamente maior do que para os 

demais temas.  

A intenção não é desvalorizar as iniciativas voltadas à prevenção de agravos 

que são relevantes no perfil epidemiológico brasileiro. A perspectiva é fazer coro à 

problematização do papel da Promoção da Saúde neste cenário, caracterizando-a 

como a Promoção da Saúde que almeja fortalecer indivíduos e coletividades no 

sentido de tomarem para si o controle de atuar sobre os processos que geram os 

determinantes gerais de sua saúde. Deseja-se discutir que, ao se abordar a temática 

da alimentação adequada e saudável, por exemplo, não seja do ponto de vista 

prescritivo dietético, e sim sob a perspectiva do direito humano à alimentação 

adequada, que envolve a discussão da soberania alimentar, da segurança alimentar 

e nutricional, da agroecologia e do desenvolvimento sustentável; ao se abordar a 

temática das práticas corporais e atividades físicas, não seja pelo padrão atualmente 

colocado de atividade física como uma imposição para se “alcançar saúde”, por 

meio da lógica das academias, pautando-se pelo IMC e NAF, mas sim por meio do 
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olhar para o contexto que envolve os indivíduos e comunidades a desenvolverem ou 

não atividades físicas, considerando e incorporando também os diversos tipos de 

práticas corporais; ao se abordar a temática da promoção da mobilidade segura, não 

seja apenas pela Lei Seca e intensificação na regulação do trânsito, mas também 

problematizando o acesso ao transporte público de qualidade. Enfim, pretende-se 

ressaltar o debate sobre o papel da Promoção da Saúde a partir do que ela é e 

potencialmente pode ser, e não apenas a partir do que ela não é. Debate este que 

aparece no texto da PNaPS, mas que na prática se reflete de maneira mais 

complexa. 

Apesar de serem citados como temas bastante trabalhados no início da 

PNaPS e até hoje seguirem como prioridade, as questões referentes ao tabagismo, 

trânsito e violência apareceram muito pouco na nossa amostra, especialmente se 

comparados com os temas da alimentação saudável e atividade física (MALTA e 

col., 2014). A PNaPS é uma demarcação importante do campo da Promoção da 

Saúde, que procura propor prioridades e que evidentemente pauta o cenário da 

elaboração e ação, porém, não é um modo exclusivo e excludente de se trabalhar a 

Promoção. Além disso, na própria Política existem itens importantes que abarcam 

outros pontos que a Promoção deve elaborar sobre também, como os temas 

transversais e os eixos operacionais. Portanto, não significa que os grupos de 

pesquisa que não trabalham com a Política em si, ou com as ações 

específicas/temas prioritários, não estejam produzindo para o campo da Promoção. 

Outra questão em torno das ações específicas e temas prioritários é que a 

influência internacional na decisão do que é importante ser tratado se impõe muitas 

vezes reforçada na relação com a medicina e a Promoção da Saúde baseadas em 

evidências. Sabemos pela epidemiologia que o tabagismo está relacionado com 

muitas doenças. Contudo, a decisão de que necessariamente o tabagismo deve ser 

combatido foi da OMS, que articulou muitos países em torno dessa pauta e colocou 

a Promoção da Saúde a serviço disso também (CZERESNIA e FREITAS, 2013). 

Aqui se reproduz uma influência no campo da Promoção da Saúde que vai à 

contramão do seu próprio significado, ao definir uma prática como “de risco” - o que 

consequentemente induz uma elaboração de movimentos para combatê-la e 

eliminá-la, suspendendo automaticamente a discussão de autonomia dos sujeitos, 

que é um dos pontos levantados pela Promoção da Saúde. 
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Concluímos que discutir a produção científica dos grupos de pesquisa em 

Promoção da Saúde auxilia a observar o que as diferentes concepções de saúde e 

Promoção geram na prática da atuação em saúde, nas experiências, iniciativas, 

programas e projetos relatados, na produção de conhecimento, na reflexão teórica 

sobre o campo. Discutir a produção dos grupos relacionando com a PNaPS, também 

ajuda a refletir como é essa relação da Política com a academia, e que há influência 

da Política na produção científica, seja por definir conceitos e sugerir modos e 

pontos de atuação, seja por indicar prioridades de trabalho pelo discurso mas 

também pela realidade, considerando a questão do financiamento e da 

institucionalidade na definição de ações no campo da Promoção da Saúde. 
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