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Você não sabe o quanto eu caminhei   
Pra chegar até aqui 
Percorri milhas e milhas antes de dormir 
Eu nem cochilei  
Os mais belos montes escalei 
Nas noites escuras de frio chorei,  
ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei 
A vida ensina e o tempo traz o tom 
Pra nascer uma canção 
Com a fé do dia a dia encontro a solução 
Encontro a solução 
Quando bate a saudade eu vou pro mar 
Fecho os meus olhos e sinto você chegar 
Você chegar 
Psicon! Psicon! Psicon! Psicon! 
Quero acordar de manhã do teu lado 
E aturar qualquer babado 
Vou ficar apaixonado 
No teu seio aconchegado 
Ver você dormindo e sorrindo 
É tudo que eu quero pra mim 
Tudo que eu quero pra mim 
Quero! 
Quero acordar de manhã do teu lado 
E aturar qualquer babado 
Vou ficar apaixonado 
No teu seio aconchegado 
Ver você dormindo é tão lindo 
É tudo que eu quero pra mim 
Tudo que eu quero pra mim 
Você não sabe o quanto eu caminhei 
Pra chegar até aqui 
Percorri milhas e milhas antes de dormir 
Eu nem cochilei 
Os mais belos montes escalei 
Nas noites escuras de frio chorei,  
ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei 
Together, together 
Meu caminho só meu pai pode mudar  
Meu caminho só meu pai pode mudar  

           Meu caminho só meu pai pode mudar  
        Together, together 
  
        (Cidade Negra) 
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RESUMO 
 

 

Introdução – A promoção da saúde visa à melhoria da qualidade de vida, por meio 

de políticas públicas favoráveis ao desenvolvimento da saúde e do reforço da 

capacidade dos indivíduos e das comunidades. Objetivo: analisar como se dão as 

ações de promoção da saúde dos profissionais das clínicas da Família na AP 3.3 do 

município do Rio de Janeiro. Material e métodos: Foi realizado um estudo 

qualitativo, descritivo, de caráter exploratório, por meio de uma pesquisa de campo 

onde foi utilizada para a coleta de dados a entrevista individual. Sujeitos da pesquisa 

foram médicos, enfermeiros, odontólogos e agentes comunitários de saúde das 

equipes mínimas e nutricionistas, educador físico, fisioterapeutas e assistentes 

sociais do núcleo de apoio a saúde da família (NASF). Resultados e discussão - 

Foram realizadas 25 entrevistas. Os dados coletados foram divididos em quatro 

categorias principais: 1) Conceito de promoção da saúde; 2) Ações locais de 

promoção da saúde; 3) Facilitadores das atividades de promoção da saúde e os 4) 

Dificultadores das atividades de promoção da saúde. Identificamos a partir das 

percepções dos profissionais entrevistados que ainda existe dificuldade da equipe 

de saúde em definir promoção da saúde, que as ações de promoção da saúde ainda 

são muito limitadas, que a intersetorialidade ainda é um desafio a ser conquistado, 

que a violência é a maior dificuldade encontrada e o facilitador do processo de 

trabalho são as relações interpessoais. Considerações finais - esta dissertação é o 

começo de uma reflexão mais aprofundada de quais mecanismos são necessários 

para que se consiga utilizar a promoção da saúde de uma forma que vá além de um 

conceito. Visa-se que esta seja uma prática que auxilie no aumento das relações 

intersetoriais, tornando potentes as ações de todos os profissionais de saúde e que, 

consequentemente, venha gerar um impacto positivo na qualidade de vida da nossa 

sociedade. 

 

Palavras-Chave: Promoção da saúde. Estratégia Saúde da Família. Atenção 

Primária à Saúde.  
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ABSTRACT 

Introduction - Health promotion is aimed at improving the quality of life through 

public policies conducive to the development of health and strengthening the 

capacity of individuals and communities. The Family Health Strategy works with the 

references of health promotion in the health team. Objective - To analyze how the 

actions of health promotion of the professionals of the Family clinics in AP 3.3 of the 

city of Rio de Janeiro are performed. Methodology - A qualitative, descriptive, 

exploratory study was carried out by means of a field survey where the individual 

interview was used to collect data. Subjects of the research were physicians, nurses, 

dentists and community health agents of the minimum teams and nutritionists, 

physical educator, physiotherapists and social workers of the family health support 

nucleus (NASF). Results and discussion - 25 interviews were conducted. The data 

collected were divided into four main categories: 1) Concept of health promotion; 2) 

Local health promotion actions; 3) Facilitators of health promotion activities and 4) 

Difficulties of health promotion activities. We identify from the perceptions of the 

professionals interviewed that there is still a difficulty for the health team to define 

health promotion, that health promotion actions are still very limited, that 

intersectorality is still a challenge to be achieved, that violence is the the greatest 

difficulty encountered and the facilitator of the work process are interpersonal 

relations. Final considerations - It was concluded that this dissertation is the 

beginning of a more in-depth reflection of what mechanisms are necessary to be able 

to use the promotion of health in a way that goes beyond a concept. It is intended 

that this is a practice that helps in increasing intersectoral relationships, making the 

actions of all health professionals potent and that, consequently, will have a positive 

impact on the quality of life of our society. 

 

 

Keywords: Health Promotion. Family Health Strategy. Primary Health Care. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 O presente estudo teve origem a partir de minha  prática como profissional de 

enfermagem na Saúde da Família, quando comecei a perceber que, embora a 

estratégia saúde da família seja um espaço para desenvolvimento de ações de 

promoção da saúde, essas práticas ainda são pouco desenvolvidas pelos 

profissionais que atuam nas equipes de saúde da família. A partir daí me convenci 

que o processo saúde-doença é muito maior do que pensamos e que os 

determinantes sociais estão, a todo momento, nos mostrando os caminhos para 

desempenharmos uma assistência de qualidade, baseada no individuo, levando em 

conta sua inserção na sociedade e seu papel como cidadão.  

 A Estratégia Saúde da Família, por estar mais próxima da população e 

conhecer suas necessidades e vulnerabilidades, tem o importante papel de 

incentivar o desenvolvimento de ações para o fortalecimento da promoção da saúde.  

 A partir desta constatação, a pesquisadora foi à literatura buscar informações 

que esclarecessem se tal situação seria uma percepção isolada ou realmente se 

repetia em outras unidades de saúde.  

 A promoção da saúde surge como reação à acentuada medicalização da 

saúde, na sociedade e no interior do sistema de saúde.  Apesar do termo ter sido 

inicialmente usado para caracterizar um nível de atenção da medicina preventiva 

(LEAVELL & CLARK, 1965), seu significado mudou ao longo do tempo, passando a 

representar, um enfoque político e técnico em torno do processo saúde-doença-cuidado 

(BUSS, 2000). 

 Leavell & Clark, em 1965, propuseram o modelo da história natural da 

doença, composto por três níveis de prevenção, descritos como prevenção primária, 

secundária e terciária. Nesse modelo, a promoção da saúde limitava-se a compor 

um nível de atenção da Medicina Preventiva (prevenção primária), constituindo 

ações destinadas ao desenvolvimento da saúde e bem-estar gerais, no período de 

pré-patogênese. (DEMARZO, 2011, p.5) 

 Devido à polissemia da expressão “promoção da saúde, fez-se acompanhar 

de práticas variadas com esse nome. Por esta razão, têm sido realizadas, em um 

mesmo espaço, ações que, apesar de serem intituladas como de promoção da 
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saúde, diferenciam-se nos conceitos que se embasam e no próprio entendimento 

que as veiculam ao que vem a ser promover à saúde (IGLESIAS; ARAÚJO, 2011).  

 O movimento de promoção da saúde surgiu no Canadá, em maio de 1974, 

com a divulgação do conhecido “Informe de Lalonde”, primeiro documento oficial a 

usar a expressão promoção da saúde (CZERESNIA, 2009, p.25). 

 Cabe ressaltar que o informe de Lalonde influenciou as políticas sanitárias de 

outros países como Inglaterra e Estados Unidos, estabelecendo as bases para a 

conformação de um novo paradigma formalizado na Conferência Internacional de 

Cuidados Primários de Saúde de Alma Ata, em 1978. (HEIDMANN, ALMEIDA, 

BOEHS, WOSNY, MONTICELLI, 2006). 

 A Conferência Internacional de Alma-Ata, realizada em novembro de 1988, foi 

um dos eventos mais significativos para a saúde pública, em termos mundiais, pelo 

alcance que obteve em quase todos os sistemas de saúde do mundo. A conferência 

trouxe um novo enfoque para o campo da saúde, colocando a meta de “saúde para 

todos no ano 2000” e recomendando a adoção de “cuidados primários de saúde”. 

 Durante a conferência, foi aprovada a carta de Ottawa, documento que 

apresenta as intenções que contribuiriam para se atingir a “saúde para todos no ano 

2000” e nos anos subsequentes. Na carta, consta a definição de promoção da saúde 

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

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

processo” (BRASIL, 2002, p.19). 

 No Brasil, segundo Bem (2006, p. 1150), os anos de 1970 foram marcados 

pelo surgimento dos movimentos sociais no cenário político brasileiro e foram eles 

que, formando uma grande rede de articulação, levaram ao final da ditadura. Em 

1975 com o apoio de diversas organizações internacionais, iniciou-se, um amplo 

movimento pela anistia, seguido pelo retorno do movimento sindical, em 1976, e pela 

potência adquirida pelo movimento estudantil em 1977. Diante disso, a sociedade 

passou a acreditar que organizada poderia promover mudanças, se tornando um 

sujeito histórico na mudança democrática. 

 A década de 1980 foi o período mais repleto de movimentos e lutas sociais no 

Brasil, devido à intensa movimentação social, consequência das mudanças políticas 

e econômicas. 
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 Nesse mesmo período, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 

(SMS/RJ) lançou o plano de ação integrada, que trouxe as seguintes diretrizes 

setoriais: aperfeiçoar os serviços de saúde de interesse da população local, 

especialmente os de pronto socorro, consolidar a atenção médica e os cuidados 

primários, especialmente ao grupo materno infantil e à população de baixa renda. 

(CAMPOS, COHN, BRANDÃO, 2016) 

 Somente a partir de 1988, quando aconteceu a 8ª conferência, com ampla 

participação de trabalhadores de saúde, prestadores de serviços, gestores e 

organizações da sociedade civil; o caráter de espaço público das conferências se 

ampliou. A conferência foi um marco na formulação das propostas de mudança do 

setor de saúde, consolidadas na Reforma Sanitária Brasileira. A Reforma Sanitária 

aconteceu num período em que o processo de diversificação da luta social era 

intenso. Desta forma, a participação social no SUS foi incorporando novos atores 

sociais, o que reflete hoje na própria composição dos conselhos e conferências de 

saúde. (CONASS, 2009, p.28) 

 De acordo com Lei nº 8142/1990, 

O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão 
colegiado composto por representantes do governo, prestadores de 
serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de 
estratégias e no controle da execução da política de saúde na 
instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e 
financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera do governo. (BRASIL,1990, 
art.1º, § 2°). 
 

 Nas esferas estadual e municipal, as conferências foram instituídas pela Lei 

nº 8142/1990 e começaram a se disseminar a partir das conferências preparatórias à 

9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992. Nessa ocasião, cerca de 

metade dos municípios brasileiros então existentes, todos os estados e o Distrito 

Federal realizaram suas conferências. (CONASS, 2009, p.32) 

 A Lei nº 8142/1990 também estabelece que as conferências devem:  

[...] reunir-se-á cada 4 anos com a representação dos vários 
segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por este ou pelo Conselho de Saúde (BRASIL, 
1990, art.1º, § 1°). 
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A partir das definições legais estabelecidas pela constituição de 1988, iniciou-

se o processo de implantação do Sistema Único de Saúde (SUS). O Sistema Único 

de Saúde é reconhecido como um direito a ser assegurado pelo Estado e pautado 

pelos princípios de universalidade, equidade, integralidade e organizado de maneira 

descentralizada, hierarquizada e com participação da população. O SUS é uma 

obrigação legalmente estabelecida (CONASS, 2003, p.20).  

 Em 1988, a Constituição Federal redefiniu o conceito de saúde, incorporando 

novas dimensões.  Em seu artigo 196 cita que:  

[...] a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.  
 

  

 Cabe ressaltar que antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), o 

Ministério da Saúde, desenvolvia quase que exclusivamente ações de promoção da 

saúde e prevenção de doenças como campanhas de vacinação e controle de 

endemias.    

A atuação do setor público era prestada pelo Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social (INAMPS), sendo que a assistência à saúde 

desenvolvida beneficiava apenas os trabalhadores da economia formal, segurados 

do INPS e seus dependentes, não tendo caráter universal. (CONASS, 2009). 

 O processo de implantação do SUS foram orientados no início, por 

ferramentas chamadas Normas Operacionais, instituídas por meio de portarias 

ministeriais. Estas normas definem as competências de cada esfera de governo e as 

condições necessárias para que estados e municípios possam assumir as 

responsabilidades e prerrogativas dentro do Sistema. 

 As Normas Operacionais Básicas (NOB) foram instrumentos utilizados para a 

definição de estratégias e movimentos tático-operacionais que reorientam a 

operacionalidade do Sistema, a partir da avaliação periódica de implantação e 

desempenho do SUS. Embora o instrumento que formaliza a norma seja uma 

portaria do Ministério da Saúde, o seu conteúdo é definido de forma pactuada entre 

o Ministério da Saúde e representantes do Conselho Nacional de Secretários de 
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Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

(CONASEMS). (CONASS, 2003, p.27). 

 Em maio de 1993, a Norma Operacional Básica do SUS 01/93 (NOB/SUS 

01/93) foi editada e formalizou os princípios aprovados na 9ª Conferência Nacional 

de Saúde (realizada em 92) que apresentou como tema central “a municipalização é 

o caminho” e desencadeou um amplo processo de municipalização da gestão com 

habilitação dos municípios.  

 Campos, Cohn e Brandão (2016) destacam que a política de extensão de 

cobertura por rede básica foi a solução para as crescentes pressões populares por 

serviços de saúde, ao incorporarem o conceito de Atenção Primária à Saúde. 

 De acordo com Pinto (2010), alguns países, na perspectiva da promoção da 

saúde, procuraram reestruturar o sistema de assistência à saúde de que dispunham. 

Estas formas de superação foram propostas através de instrumentos e diretrizes que 

direcionavam para um modelo que fortalecesse a participação social, a equidade e a 

integralidade. Nessa perspectiva, o Ministério da Saúde (MS) propôs a Estratégia 

Saúde da Família. 

 A ESF surgiu em 1994, com o objetivo de reorganizar os serviços de saúde, 

substituindo o modelo de assistência à saúde, centrado na prática médica, por um 

modelo centrado na família, a partir de sua inserção social, possibilitando entender o 

processo saúde – doença de forma ampliada, gerando intervenções que busquem 

mais ações curativas e que favoreçam o empowerment comunitário, a equidade 

social e integralidade.   

 No Brasil, a equidade em saúde implica que, idealmente, todos os indivíduos 

tenham uma oportunidade justa de atingir o seu potencial de saúde e, de forma 

pragmática, ninguém deve estar em desvantagem para alcançá-lo. (CORGOZINHO 

e OLIVEIRA, 2016)  

 Em 30 de março de 2006, o Ministério da Saúde através da Portaria nº 

687/GM, instituiu a Política Nacional de Promoção da Saúde, que tem como objetivo 

“a promoção da qualidade de vida e a redução da vulnerabilidade e dos riscos à 

saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, 

condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura a bens e 

serviços essenciais”. 
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 Buscou-se, com essa pesquisa, responder às questões “As equipes de Saúde 

da Família da AP 3.3 do município do Rio de Janeiro reconhecem o conceito de 

promoção da saúde de forma ampliada? Como se dão as ações de promoção da 

saúde das equipes de saúde da família da AP 3.3 do município do Rio de Janeiro? e 

teve como objetivo analisar como se dão as ações de promoção da saúde dos 

profissionais das clínicas da Família na AP 3.3 do município do Rio de Janeiro. 

 Espero que o resultado deste estudo possa subsidiar reflexões sobre as 

atividades de promoção da saúde, desenvolvidas hoje pelos profissionais que atuam 

nas clínicas da família da AP 3.3, no município do Rio de Janeiro, e que possam a 

partir dessas reflexões, possam repensar sua prática, sobre as ações de promoção 

da saúde e melhorar o processo de trabalho. 

 

2. Objeto e objetivo geral 

 O objeto de estudo é o processo de trabalho de promoção da saúde 

desenvolvido pelas equipes de Saúde da Família da AP 3.3 do município do Rio de 

Janeiro. 

 O objetivo geral é analisar como se dão as ações de promoção da saúde dos 

profissionais das clínicas da Família na AP 3.3 do município do Rio de Janeiro. 

 

2.1 Objetivos específicos  

 Identificar a concepção de promoção da saúde predominante entre os 

membros das equipes de Saúde da Família.  

 Descrever as ações Intersetoriais desenvolvidas pelas equipes de Saúde da 

Família. 

 Comparar as ações de promoção da saúde desenvolvidas pelas equipes de 

Saúde da Família com as ações preconizadas pela carteira de serviços da SMS RJ. 

 Identificar os fatores facilitadores e dificultadores do desenvolvimento de 

ações de promoção da saúde. 

 Contribuir para uma reflexão das atividades de promoção da saúde 

desenvolvida pelas equipes de saúde da família. 
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3.  PROMOÇÃO DA SAÚDE NO MUNDO E NO BRASIL 

 

 A promoção da saúde busca modificar condições de vida, para que se tornem 

dignas e adequadas. Aponta para a transformação dos processos individuais de 

tomada de decisão para que sejam predominantemente favoráveis à qualidade de 

vida e à saúde; orientando-se por um conjunto de ações coletivas que possam 

favorecer a saúde e a melhoria das condições de bem-estar (CZERESNIA, 2009).  

Já a prevenção, diferente da promoção, orienta-se mais pelas ações de 

detecção, controle e enfraquecimento dos fatores de risco ou fatores causais de 

grupos de enfermidades; sendo o seu foco a doença e os mecanismos para atacá-

la. De acordo com a OMS:  

Promoção da saúde é o nome dado ao 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 [...]. 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). 

 

 Leavell e Clark (1965), ao desenvolverem o modelo de história natural de 

doença e seus três níveis de prevenção (apud BUSS, 2000), incluem a promoção da 

saúde no âmbito da prevenção primária, como medida destinada a aumentar a 

saúde e o bem-estar geral. As atividades a serem realizadas para promover a saúde 

incluiriam a boa nutrição, o atendimento às necessidades afetivas, educação sexual, 

orientação pré-nupcial e parental, boas condições de moradia, trabalho e lazer, além 

de exames periódicos e educação para a saúde. 

 

Quadro 1: A Promoção da saúde e os níveis de prevenção segundo Leavell & Clark (1965) 

 

Primária (promoção da 

saúde e proteção 

especifica) 

 

A promoção da saúde aparece como prevenção primária, 

confundindo-se com a prevenção referente à proteção especifica 

(vacinação por exemplo). Corresponde a medidas gerais, 

educativas, que objetivam melhor a resistência e o bem-estar 

geral dos indivíduos (comportamentos alimentares, exercícios 

físicos e repouso, contenção de estresse, não ingestão de droga 

ou de tabaco), para que resistam às agressões dos agentes. 
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Também diz respeito a ações de orientação para cuidados com o 

ambiente, para que esse não favoreça o desenvolvimento de 

agentes etiológicos (comportamentos higiênicos relacionados à 

habitação e aos entornos). 

 

Secundária (diagnóstico e 

tratamento precoce; 

limitação da invalidez) 

 

Engloba estratégias populacionais para detecção precoce de 

doenças, como por exemplo, o rastreamento de câncer de colo 

uterino. Também contempla ações com indivíduos doentes ou 

acidentados com diagnósticos confirmados, para que se curem ou 

mantenham-se funcionalmente sadios, evitando complicações e 

mortes prematuras. Isto se dá por meio de práticas clinicas 

preventivas e de educação em saúde, objetivando a 

adoção/mudança de comportamentos (alimentares, atividades 

físicas, etc.) 

 

Terciária (reabilitação) 

 

Consiste no cuidado de sujeitos com sequelas de doenças ou 

acidentes, visando a recuperação ou a manutenção em equilíbrio 

funcional.  

Fonte: http://www.unasus.unifesp.br (Reorganização dos serviços de saúde) acesso em 13 jun. 2016. 

  

O termo “prevenir” tem o significado de "preparar; chegar antes de; dispor de 

maneira que evite (dano, mal); impedir que se realize" (FERREIRA, 1986).  

A prevenção em saúde "exige uma ação antecipada, baseada no 

conhecimento da história natural a fim de tornar improvável o progresso posterior da 

doença" (LEAVELL; CLARCK, apud CZERESNIA, 2003).  

As ações preventivas definem-se como “intervenções orientadas a evitar o 

surgimento de doenças específicas, reduzindo sua incidência e prevalência nas 

populações” (CZERESNIA, 2003). 

 O moderno movimento de promoção da saúde surgiu no Canadá, em maio de 

1974, com a divulgação do conhecido “Informe Lalonde”, que foi o primeiro 

documento oficial a usar o termo Promoção da Saúde (CZERESNIA, 2009, p.25). 

A motivação central do Informe Lalonde foi política, técnica e econômica, pois 

visava enfrentar os custos crescentes da assistência médica, ao mesmo tempo em 

http://www.unasus.unifesp.br/
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que se apoiava no questionamento da abordagem exclusiva médica para as 

doenças crônicas devido aos resultados pouco significativos apresentados.  

Os fundamentos deste informe encontravam-se no conceito de “campo de 

saúde” e introduziam os chamados “determinantes de saúde”. Este conceito 

contempla a decomposição do campo da saúde em quatro amplos componentes: 

biologia humana, ambiente, estilo de vida e organização da assistência à saúde 

(CZERESNIA, 2009, p. 26).  

O informe de Lalonde influenciou as políticas sanitárias de outros países como 

Inglaterra e Estados Unidos e estabeleceu as bases para a conformação de um 

novo paradigma formalizado na Conferência Internacional de Cuidados Primários de 

Saúde de Alma-Ata, em 1978, com a proposta de “Saúde para todos no ano 2000” e 

a “Estratégia de Atenção Primária de Saúde” (HEIDMANN, ALMEIDA, BOEHS, 

WOSNY, MONTICELLI, 2006). 

A Conferência Internacional de Alma-Ata, realizada em setembro de 1978, foi 

um dos eventos mais significativos para a saúde pública, em termos mundiais, pelo 

alcance que obteve em quase todos os sistemas de saúde do mundo. 

A Conferência trouxe um novo enfoque para o campo da saúde, colocando a 

meta de “saúde para todos no ano 2000” e recomendando a adoção dos seguintes 

“cuidados primários de saúde”: educação dirigida a problemas prevalentes de saúde 

e aos métodos para prevenção e controle, promoção da distribuição de alimentos e 

da nutrição apropriada, abastecimento de água e saneamento básico apropriados, 

atenção materno-infantil, incluindo planejamento familiar, imunização contra as 

principais doenças infecciosas, prevenção e controle de doenças endêmicas, 

tratamento apropriado de doenças comuns e acidentes e distribuição de 

medicamentos básicos (ALMA-ATA, 1978).   

A partir da década de 80, o Ministério da Saúde do Canadá e o Escritório da 

OMS na Europa passaram a desenvolver uma produtiva cooperação no 

desenvolvimento de conceitos e prática em promoção da saúde, que culminou com a 

I Conferência Internacional sobre promoção da saúde, realizada em novembro de 

1986, em Ottawa, no Canadá (CZERESNIA, 2009, p.28). 

A carta de Ottawa define promoção da saúde como “processo de capacitação 

da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo 
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uma maior participação no controle deste processo”, coloca a saúde na agenda de 

prioridades dos políticos e dirigentes em todos os níveis e setores.  

O conceito de saúde da OMS insiste, ainda, que “a saúde é o maior recurso 

para o desenvolvimento social, econômico, social e pessoal, assim como uma 

importante dimensão da qualidade de vida” (BRASIL, 2002, p. 20). Para alcançá-la, 

 
[...] 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. Neste 
sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e 
pessoais, bem como as capacidades físicas. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2002, p.19). 

 

A carta de Ottawa promulga a formulação e implementação de “políticas 

públicas saudáveis”, o que significa que a saúde deve ter prioridade entre políticos e 

dirigentes de todos os setores e em todos os níveis, com responsabilização pelas 

consequências das políticas sobre a saúde da população.  

A criação de ambientes favoráveis à saúde propõe a proteção do meio 

ambiente e a conservação dos recursos naturais como parte da estratégia de 

promoção da saúde. Para que isso ocorra, sugere-se a tomada de ações que 

objetivem o monitoramento de mudanças das áreas tecnológicas, do trabalho, 

produção de energia e urbanização, que interferem na saúde da população 

(HEIDMANN, ALMEIDA, BOEHS, WOSNY, MONTICELLI, 2006). 

A carta de Ottawa enfatiza que as ações comunitárias serão efetivas se for 

garantida a participação popular na direção dos assuntos de saúde, bem como o 

acesso total e contínuo à informação e às oportunidades de aprendizagem nesta 

área. É o conceito de empowerment comunitário, ou seja, a aquisição de poder 

técnico e consciência política para atuar em prol da saúde (CZERESNIA, 2009, p. 

31). 

Empoderamento foi uma das expressões ricamente definidas pelo educador 

Paulo Freire. Embora a palavra empowerment já existisse na língua inglesa, 

significando “dar poder” a alguém para realizar uma tarefa sem precisar da 

permissão de outras pessoas, o conceito de empoderamento definido por Paulo 

Freire segue uma lógica diferente. Para o educador, a pessoa, grupo ou instituição 
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empoderada é aquela que realiza, por si mesma, as mudanças e ações que a levam 

a evoluir e se fortalecer (VALOURA, 2006). 

 

Quadro 2: Cinco campos de ação para a promoção da saúde (Carta de Ottawa, 1986) 

 

Elaboração e implementação de 

políticas públicas saudáveis 

Minimização das desigualdades por meio de ações e 

sobre os determinantes dos problemas de saúde 

(equidade). As políticas públicas saudáveis podem ser 

estabelecidas por qualquer setor da sociedade 

(intersetorial) e devem demonstrar potencial para produzir 

saúde socialmente. Como exemplos de políticas 

saudáveis citamos o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e a Política Nacional de Promoção da saúde 

do Ministério da saúde. 

 

Criação de ambientes favoráveis à 

saúde  

Uma vez que a saúde seja reconhecida como 

socialmente produzida nos diferentes espaços de 

convivência, é fundamental que as escolas, os 

municípios, os locais de trabalho e de habitação sejam 

ambientes saudáveis.  

 

Reforço da ação comunitária  

Engloba a participação social (Estado e sociedade civil) 

na elaboração e controle das ações de promoção da 

Saúde e visa o empoderamento da comunidade. Preza 

pelo fortalecimento das organizações comunitárias, pela 

redistribuição de recursos, pelo acesso a informações e 

pela capacitação dos setores marginalizados do processo 

de tomada de decisões.  

Desenvolvimento de habilidades 

pessoais 

Viabilizando por meio de estratégias educativas, são 

programas de formação e atualização que capacitam os 

indivíduos a participar, criar ambientes de apoio à 

Promoção da saúde e desenvolver habilidades pessoais 

relacionadas à adoção de estilos de vida saudáveis. 

 

Reorientação do sistema de saúde  

Esforços para ampliação do acesso, para a efetivação da 

equidade e para adoção de ações preventivas por meio 

da moderna abordagem da promoção da saúde.  

FONTE: http://www.unasus.unifesp.br (Reorganização dos serviços de saúde) acesso em 13 jun 

2016. 

http://www.unasus.unifesp.br/
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A carta de Ottawa tem sido o principal marco de referência da promoção da 

saúde em todo o mundo, como reconhecem as conferências internacionais de 

promoção: Adelaide (1988), Sundsvall (1991), Jakarta (1997) e México (2000); as 

conferências regionais: em Bogotá (1992) e Porto of Spain (1993), incluindo-se 

também nesta relação a Rede Megapaíses, de 1998, que trouxe contribuições 

importantes para a corrente moderna da promoção da saúde (HEIDMANN, 

ALMEIDA, BOEHS, WOSNY, MONTICELLI, 2006). 

Descrevem-se, a seguir, os principais conceitos, estratégias e suas 

contribuições com o tema da promoção da saúde, defendido nestas conferências. 

A II Conferência Internacional sobre promoção da saúde, que deu origem à 

declaração de Adelaide, realizada em abril de 1988, na Austrália, tem como principal 

propósito a criação de um ambiente favorável para que as pessoas possam ter vidas 

saudáveis. Apresenta como tema central a saúde, que é ao mesmo tempo um direito 

humano fundamental e um sólido investimento social, devendo os governos investir 

recursos em políticas públicas saudáveis e em promoção da saúde, de maneira a 

melhorar o nível de saúde dos seus cidadãos. Identifica quatro áreas prioritárias para 

promover ações imediatas em políticas públicas saudáveis: apoio à saúde da 

mulher, alimentação e nutrição, tabaco e álcool e criando ambientes saudáveis. Este 

encontro reafirmou as cinco linhas de ação da Carta de Ottawa (BRASIL, p: 53, 

2002). 

 A III Conferência Internacional sobre promoção da saúde, realizada na Suécia 

em junho de 1991, conclama, através da Declaração de Sundsvall, que um ambiente 

favorável é de suprema importância para a saúde e reconhece que todos têm um 

papel na criação de ambientes favoráveis e promotores de saúde. Propõe que as 

ações devem envolver os diversos segmentos da sociedade e outros setores como 

educação, transporte, habitação, desenvolvimento urbano, produção industrial e 

agricultura, devem ter diferentes dimensões (físicas, social, espiritual, econômica e 

política) e precisam ser coordenadas tanto no nível local como regional, nacional e 

mundial, para encontrar soluções verdadeiramente sustentáveis. Identifica quatro 

estratégias fundamentais para a ação em saúde pública, visando promover a criação 

de ambientes favoráveis no nível da comunidade: a dimensão social, a dimensão 

política, a dimensão econômica e a necessidade de reconhecer e utilizar a 
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capacidade e o conhecimento das mulheres em todos os setores, inclusive o político 

e econômico (BRASIL, 2002, p.41). 

 A IV Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em julho 

de 1997, na Indonésia, estabeleceu a Declaração de Jacarta que afirma ser a saúde 

um direito humano fundamental e essencial para o desenvolvimento social e 

econômico, tendo a promoção da saúde como elemento fundamental para o 

desenvolvimento da saúde. Foi a primeira conferência a incluir o setor privado no 

apoio a promoção da saúde. E destaca que a promoção da saúde deve ser realizada 

em conjunto com a população, e que para melhorar a capacidade das comunidades 

e promover saúde, é necessário que as pessoas tenham direito de voz e mais 

acesso ao processo de tomada de decisão (BRASIL, 2002, p.49). 

 A V Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em junho 

de 2000, na Cidade do México, coloca a promoção da saúde como prioridade 

fundamental das políticas e programas locais, regionais, nacionais e internacionais; 

confirma o valor das ações intersetoriais para assegurar a implementação das ações 

de promoção e ampliar as parcerias na área da saúde (BRASIL, 2002, p. 29). 

 No Brasil, a Constituição Federal de 1988 consagrou a saúde como “direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visam à redução do risco de doença e de outros agravos e possibilitando o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação” 

(Brasil, 1988). No artigo 198 da mesma Constituição, é relatado que as ações e os 

serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com as diretrizes: 

descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Assim, estava 

criado o Sistema Único de Saúde, resultado de uma política social e universalista, 

que tem a Constituição Federal e as Leis nº 8.080 e nº 8.142, ambas de 1990, como 

sua base jurídica, constitucional e infraconstitucional (Brasil, 2007).  

 A Reforma Sanitária Brasileira, amplamente discutida a partir de 1986, após a 

VIII Conferência Nacional de Saúde, propôs para a sociedade brasileira conceitos e 

objetivos semelhantes aos apresentados na I Conferência Mundial de Promoção da 

Saúde, realizada em Ottawa, no Canadá, no mesmo ano. Segundo a Carta de 
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Ottawa, a saúde não era apenas a ausência de doença, mas também a atenção às 

necessidades básicas dos seres humanos. (Barros, Silva e Santos, 2014). 

 Em 2006, o Ministério da Saúde propôs a Política Nacional de Promoção da 

Saúde com o objetivo de promover a equidade e a melhoria da qualidade de vida, 

através da redução de vulnerabilidades e riscos à saúde, decorrentes dos 

determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais. O documento 

traz a promoção da saúde como uma das estratégias de produção de saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

Quadro 3: Ações propostas pela Política Nacional de Promoção da Saúde (ALMEIDA, 2005) 

• Divulgação e implementação da Política Nacional de Promoção à saúde; 

• Alimentação saudável; 

• Prática corporal/Atividade física;  

• Prevenção e controle do tabagismo; 

• Redução da morbi-mortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras 

drogas; 

• Redução da morbi-mortalidade por acidentes de trânsito;  

• Prevenção da violência e estimulo à cultura de paz; 

• Promoção do desenvolvimento sustentável. 

 
FONTE: http://www.unasus.unifesp.br (Reorganização dos serviços de saúde) acesso em 13 junho 
2016. 
 
 

 Para Buss e Pellegrini 2007 as diversas definições de determinantes sociais 

de saúde (DSS) expressam, com maior ou menor nível de detalhe, o conceito 

atualmente bastante generalizado de que as condições de vida e trabalho dos 

indivíduos e de grupos da população estão relacionadas com sua situação de saúde.  

 Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde 

(CNDSS), os DSS são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, 

psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de 

saúde e seus fatores de risco na população. A comissão homônima da Organização 

http://www.unasus.unifesp.br/
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Mundial da Saúde (OMS) adota uma definição mais curta, segundo a qual os DSS 

são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham. 

 A relevância dos DSS reflete o reconhecimento de que a saúde de um 

indivíduo ou de uma população é determinada por elementos que vão muito além do 

cuidado pessoal e que, por vezes, estão fora de seu raio de ação.  

 

 

Figura: 1 Determinantes da Saúde (Dahlgren e Whitehead, 1992)  

 
Fonte:http://dssbr.org/site/2017/03/o-combate-ao-aedes-sob-a-otica-dos-determinantes-
sociais-da-saude/ 
 

  

 O modelo de Dahlgren e Whitehead descreve as relações entre os fatores 

sociais e a saúde coletiva e individual. Este modelo organiza os DSS em diferentes 

camadas que se relacionam, permitindo identificar pontos de intervenção. Neste 

esquema de camadas, os indivíduos estão no centro, com suas características 

individuais de idade, sexo e fatores genéticos influenciando suas condições de 

saúde. 
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4.  O MODELO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE NA INTERFACE COM A ATENÇÃO   

      BÁSICA NA LÓGICA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

  De acordo com a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS, 2014), a 

promoção da saúde vem sendo discutida desde o processo de redemocratização do 

Brasil. Na 8ª Conferência Nacional de Saúde, constituiu-se a luta pela 

Universalização do Sistema de Saúde e a implantação de políticas públicas em 

defesa da vida, tornando a saúde um direito irrevogável. 

  O objetivo da Política Nacional de Promoção da Saúde é promover a 

equidade e a melhoria das condições e dos modos de viver, ampliando a 

potencialidade da saúde individual e coletiva, assim reduzindo a vulnerabilidade e 

riscos à saúde decorrente dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais 

e ambientais (PNPS, 2014). 

  O Programa Saúde da Família (PSF) surgiu em 1994 e contava para sua 

implantação, recursos financeiros escassos, transferidos aos Estados e municípios 

por meio de convênios. Não havia nenhuma estratégia para preparação dos 

profissionais requeridos. Na verdade, não se acreditava que essa proposta, que 

nascia do berço do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), pudesse 

um dia dar certo.  

  No entanto, havia um grupo de pessoas, de origens diversas como 

secretários de saúde, coordenadores, membros de programas de médicos de 

família, que já existiam em alguns municípios e professores universitários, que 

acreditavam ter chegado a hora de colocar uma proposta para organizar os serviços 

de saúde, começando por reestruturar a forma de funcionamento dos centros, 

postos ou Unidades Básicas de saúde, no contexto de descentralização e 

municipalização dos serviços de saúde. Existia uma vontade imensa de ver os 

serviços de saúde se organizando em uma lógica diferente, com responsabilidade 

territorial, com profissionais de saúde rompendo barreiras coorporativas e 

construindo equipes, com essas equipes focando a atenção nas pessoas, nas 

famílias e nas suas comunidades, e construindo vínculos de compromisso e de 

corresponsabilidade. (Brasil, 2010) 
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  No Brasil, a atenção primária é entendida como porta de entrada do sistema 

de saúde, devendo ser o contato preferencial dos usuários e o centro de 

comunicação com toda a rede de atenção à saúde. Se orienta pelos princípios de 

Universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da 

integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da 

participação social (PNAB, 2012). 

  A atenção primária de saúde (APS) trabalha com território adscrito, ou seja, a 

população residente na área de cobertura da Estratégia de Saúde da Família deve 

ser atendida pela mesma equipe de saúde. Essas equipes são responsáveis pelo 

acompanhamento dessa população adscrita mediante ações de promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação de doenças e agravos mais frequentes. Para 

as unidades de APS sem ESF, a definição de um conjunto de Códigos de 

Endereçamentos Postais (CEPs) estabelecerá a base territorial de abrangência dos 

serviços prestados. (SMSDC/RJ, 2011). 

 

4.1. Clínicas da família:  a promoção da saúde na carteira de serviços da 

secretaria municipal de saúde do Rio de Janeiro 

  

Considerando a insatisfação com o modelo de atenção em saúde vigente e, 

consequentemente, a perda da sua legitimidade perante a sociedade, foi dado 

espaço aos gestores municipais para protagonizarem no processo de condução e 

implantação de serviços de saúde em nível municipal, através do movimento 

municipalista da saúde, cujo foco das discussões baseava-se, principalmente, na 

denúncia contra o autoritarismo do Estado e em uma proposta de ofertar serviços de 

saúde para a população excluída do sistema previdenciário. 

 Diante das alterações econômicas, demográficas e sociais decorrentes do 

processo de urbanização no país exigia-se uma intervenção mais efetiva dos 

gestores municipais para o novo cenário que se conformava e transformava a vida 

da sociedade, assim alguns municípios tomaram a iniciativa de ampliar os gastos 

com o setor saúde investindo em ações de atenção primária como uma das 

principais iniciativas municipais.  
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 Essas iniciativas locais foram importantes para uma introdução da atenção 

primária como uma alternativa ao modelo de saúde que se tinha até então. É nesse 

contexto que a Atenção Primária em Saúde (APS) passou a ser pensada no campo 

da organização dos serviços de saúde, conectando o nível primário com os demais 

serviços de saúde, tornando imprescindível e urgente a reforma política em nível 

nacional. (Lima, 2014) 

 A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de acesso a um sistema 

de saúde, caracterizando-se, principalmente, pela longitudinalidade, integralidade da 

atenção e a coordenação do cuidado, podendo contar com características 

complementares como a orientação familiar e comunitária e a competência cultural. 

 A Atenção Primária à Saúde foi definida como:  

Atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e métodos práticos, 
cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis, tornando 
universalmente acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade por meios 
aceitáveis para eles e a um custo que tanto a comunidade como o país 
possa arcar em cada estágio de seu desenvolvimento, um espirito de 
autoconfiança e autodeterminação. É parte integral do sistema de saúde do 
país, do qual é função central, sendo o enfoque principal do desenvol-
vimento social e econômico global da comunidade. É o primeiro nível de 
contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional 
de saúde, levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local onde 
as pessoas vivem e trabalham, constituindo o primeiro elemento de um 
processo de atenção continuada à saúde. (Organização Mundial da Saúde, 
1978) 

 
 De acordo com Starfield, 2002, a Atenção Primária à saúde tem seus 

atributos essenciais e derivados. 

 

 

                    

 

 

A definição de promoção da saúde, segundo a Política Nacional de promoção 

da Saúde (PNPS), parte de uma concepção ampliada de saúde que, mais do que 

Atenção Primária em Saúde (APS) 

Atributos Essenciais Atributos Derivados 

Acesso 
Longitudinalidade 

Integralidade Coordenação 

Orientação Familiar 

Orientação Comunitária 

Competência 

Cultural 
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ausência de doença, é entendida como um direito que deve ser garantido e 

preservado, sendo determinada pelo acesso à renda, moradia, alimentação, 

educação, trabalho, lazer, transporte e serviços em geral, tendo reflexo também, nas 

atitudes e escolhas cotidianas (BRASIL, 2006). 

Além da Intersetorialidade, outros princípios devem nortear as iniciativas de 
promoção da saúde: o da equidade, vinculado ao compromisso ético de 
diminuição das iniquidades; o do desenvolvimento humano e social, o da 
diversidade, que valoriza a riqueza das diferenças entre as pessoas e 
culturas, e o da qualidade de vida no ecossistema. (BRASIL, 2006, p. 11). 

Partindo dos princípios da Intersetorialidade, equidade, desenvolvimento, 

diversidade e o da qualidade de vida a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 

(SMSDC/RJ, 2011), hoje Secretaria Municipal de Saúde (SMS), instituiu um 

documento norteador das ações de saúde na atenção primária oferecida à 

população no Município do Rio de Janeiro, a carteira de serviços, nela existe uma 

relação de serviços prestados pela Atenção Primária à Saúde. 

Os serviços oferecidos para a promoção da saúde são alimentação saudável, 

promoção da prática de atividade física, controle do tabagismo e demais ações de 

promoção da saúde que envolvam as práticas educativas, reconhecimento da 

identidade étnico racial, acolhimento e respeito a diversidade sexual e à diversidade 

religiosa, ações intersetoriais, mobilização comunitária, atividades que fortaleçam o 

protagonismo dos indivíduos e da comunidade e criação de estratégias que 

contribuam para a promoção da solidariedade e da cultura da paz a prevenção de 

acidentes e violência. 

 Alguns autores discutem sobre o intersetorialidade para Paula e 

colaboradores (2004) os serviços de saúde vem passando por constantes mudanças 

no processo de gerir a atenção aos usuários. E um dos recursos disponíveis no eixo 

da Atenção Primária à Saúde (APS) é a intersetorialidade, cuja a capacidade 

possibilita aos profissionais da saúde novas possibilidades prestar uma assistência 

mais integral e de forma resolutiva, incrementando novas visões paradigmáticas a 

esses profissionais.  

Para Nascimento (2010) a intersetorialidade passou a ser uma dimensão 

valorizada à medida que não se observava a eficiência, a efetividade e a eficácia 

esperada na implantação das políticas setoriais, primordialmente no que se refere ao 
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atendimento das demandas da população e aos recursos disponibilizados para a 

execução das mesmas. Por isso, a intersetorialidade passou a ser um dos requisitos 

para a implementação das políticas setoriais, visando sua efetividade por meio da 

articulação entre instituições governamentais e entre essas e a sociedade civil. 

Quadro 4: Carteira de serviços: Promoção da saúde 

Promoção da saúde 

Os serviços oferecidos para a promoção da saúde são: 

Alimentação saudável 

• Promoção de alimentação saudável 

• Vigilância alimentar e nutricional 

• Acompanhamento dos agravos nutricionais e doenças relacionadas à alimentação 

Promoção da pratica de atividade física 

• Incentivo e orientação da prática regular de atividade física nas rotinas e protocolos 

dos serviços de saúde; 

• Grupos de promoção da atividade física; 

• Ginástica laboral 

• Alongamentos 

• Orientações posturais na gestação; 

• Prática corporal/exercícios no pré-natal;  

• Posições e exercícios facilitadores para o trabalho de parto ativo; 

• Sala de espera ativa; 

• Academia Carioca 

Controle do Tabagismo 

• Ambiente Livre de fumo 
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• Abordagem mínima do tabagismo em todos os pacientes tabagistas; 

• Tratamento para dependência de nicotina; 

• Prevenção de tabagismo na infância e na adolescência;  

• Abordagem aos familiares de crianças com doença respiratória; 

• Abordagem aos pacientes fumantes dos grupos de risco: gestantes, tuberculose, 

HIV, diabéticos e hipertensos; 

• Abordagem do tabagismo no planejamento familiar. 

Fonte: Guia de Referência Rápida. Carteira de Serviços: Relação de serviços prestados na  
Atenção Primária à Saúde, SMSDC/RJ, 2011. 
 

Quadro 5: Carteira de serviços: Demais ações de Promoção da saúde 

Demais ações de promoção 

• Práticas educativas voltadas para o usuário que estimulem a reflexão e a discussão  

• Reconhecimento da identidade étnico-racial 

• Acolhimento e respeito à diversidade sexual e à diversidade religiosa 

• Instrumento e respeito à diversidade sexual e à diversidade religiosa 

• Ações intersetoriais que ampliem a rede de promoção da saúde e proteção social na 

comunidade 

• Estratégias que contribuam para a promoção da solidariedade e da cultura de paz, a 

prevenção de acidentes e violência 

• Atividades que fortaleçam vínculos familiares e comunitários 

• Mobilização comunitária 

• Atividades que fortaleçam o protagonismo dos indivíduos e da comunidade 

Fonte: Guia de Referência Rápida. Carteira de Serviços: Relação de serviços prestados na 
Atenção Primária à Saúde, SMSDC/RJ, 2011. 
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A seguir faremos uma breve exposição das ações de saúde que são orientadas 

através da carteira de serviços para serem oferecidas à população no Município do 

Rio de Janeiro na Atenção Primária à Saúde. 

 

4.1.1 Promoção da alimentação saudável  

A promoção da alimentação saudável integra uma das estratégias citadas 

pela Política Nacional de Promoção da Saúde, compondo o eixo "promoção de 

hábitos saudáveis, com ênfase à alimentação saudável, atividade física, 

comportamentos seguros e combate ao tabagismo" (BRASIL, 2010, p.20). 

O princípio básico para a promoção da alimentação saudável é o 

entendimento da alimentação como um direito humano. A equipe de saúde tem 

também um papel importante na promoção da alimentação saudável desenvolvendo 

a metodologia participativa com grupos, rodas de conversas e oficinas culinárias, 

junto à população e aos grupos populacionais específicos, priorizando as famílias e 

grupos de maior vulnerabilidade (SMSDC/RJ, 2011). 

 A primeira ação de promoção da alimentação saudável é aquela que abarca 

as iniciativas de promoção da amamentação e da alimentação complementar 

adequada e oportuna, como nas campanhas de incentivo à amamentação e 

orientação a gestantes e nutrizes e suas famílias na atenção básica à saúde. 

Em todas as fases do curso da vida, as ações de promoção devem assumir 

como princípio que uma alimentação saudável é aquela: 

• adequada em quantidade e qualidade (oferecendo de forma 
equilibrada todos os nutrientes necessários para cada fase do curso 
da vida);  
• variada, de forma a facilitar a oferta de todos os nutrientes 
necessários ao organismo; 
•  segura, dos pontos de vista sanitário e genético;  
•  disponível (garantia do acesso físico e financeiro);  
•  atrativa do ponto de vista sensorial;  
• que respeita a cultura alimentar do indivíduo ou grupo a que se 
destina. (BRASIL, 2006, p.15). 

 

4.1.2 Promoção da atividade física/prática corporal  

A prática regular de atividades físicas proporciona uma série de benefícios: 

aumenta a autoestima e o bem-estar, alivia o estresse, estimula o convívio social, 
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melhora a força muscular, contribui para o fortalecimento dos ossos e para o pleno 

funcionamento do sistema imunológico. Além disso, é um importante fator de 

proteção contra a obesidade, o diabetes, as doenças cardiovasculares, alguns tipos 

de câncer e alguns transtornos mentais (BRASIL, 2006). 

A atenção básica à saúde deve estimular a criação de grupos de promoção 

de atividade física em diversas faixas etárias e grupos com necessidades 

específicas de saúde para melhoria da qualidade de vida e redução das 

vulnerabilidades relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 

motivar a incorporação da prática regular de atividade física no cotidiano do território 

como eventos que envolvam jogos, brincadeiras, gincanas, dança atividades que 

despertem o interesse pela prática de atividade física, instrumentalizar profissionais 

de saúde para orientar e aplicar práticas corporais básicas no pré-natal e salas de 

espera, como orientações posturais para minimizar os efeitos da alteração corporal 

na gravidez, exercícios e posições para o manejo da dor no trabalho de parto, jogos 

e brincadeiras para a sala de espera da pediatria, exercícios funcionais e 

alongamentos para as salas de espera, Promover ginástica laboral e exercícios de 

alongamento para usuários e servidores (SMSDC/RJ, 2011). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda: 
 

[...] a prática de atividades físicas de intensidade leve ou moderada 
diariamente ou na maior parte dos dias da semana, sendo que, para 
a prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes e alguns tipos de 
câncer, a recomendação é de pelo menos 30 minutos e, para o 
controle do peso, de pelo menos 60 minutos diários de atividade 
física. Essas atividades podem ser praticadas de forma contínua (30 
ou 60 minutos seguidos) ou acumulada ao longo do dia (BRASIL, 
2006, p.16). 

 

4.1.3 Prevenção e controle do tabagismo 

De acordo com a PORTARIA Nº 571, de 2013, que atualiza as diretrizes de 

cuidado à pessoa tabagista no âmbito da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas 

com Doenças Crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS), são definidas as 

atribuições da Rede de Atenção à Saúde do SUS para prevenção e tratamento do 

tabagismo. 

Art. 12. Define as atribuições gerais dos elementos constitutivos da Rede de 
Atenção à Saúde do SUS para prevenção e tratamento do tabagismo, nos 
seguintes termos: 
I - Atenção Básica: 
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a) realizar ações de promoção da saúde e de prevenção do tabagismo de 
forma intersetorial e com participação popular; 
b) identificar as pessoas tabagistas que fazem parte da população sobre 
sua responsabilidade; 
c) realizar a avaliação clínica inicial; 
d) prestar assistência terapêutica e acompanhamento individual e/ou em 
grupo, abrangendo desde a abordagem mínima até a abordagem intensiva, 
acompanhadas se necessário de tratamento medicamentoso; 
e) organizar a realização de consultas e grupos terapêuticos para as 
pessoas tabagistas; 
f) disponibilizar os medicamentos para o tratamento do tabagismo de acordo 
com a RENAME; 
g) diagnosticar e tratar precocemente as possíveis complicações 
decorrentes do tabagismo; e 
h) acionar o Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes ou outra 
estratégia local, sempre que necessário, para qualificar a atenção prestada. 

 

A atenção básica deve realizar as ações de promoção da saúde para um 

ambiente livre de fumo utilizando a sinalização da proibição de fumo em todos os 

ambientes da unidade de saúde. Introduzir o aconselhamento breve ao fumante, 

durante as consultas de rotina com dentistas, enfermeiros, psicólogos, médicos e 

demais categorias profissionais. Disponibilizar tratamento para a dependência de 

nicotina, que deve ser prescrito e acompanhado por médico e enfermeiro 

capacitados.  

Deve-se também desenvolver ações e atividades de prevenção ao tabagismo 

na infância e na adolescência, nas datas comemorativas, envolvendo jovens do 

território e das escolas. Cabe aos profissionais, conscientizar os familiares de 

crianças portadoras de doença respiratória a não fumarem dentro de casa.  

Agregam-se ainda outras funções à atenção básica, tais como: realizar 

abordagem aos pacientes fumantes dos grupos de risco: gestantes, tuberculose, 

HIV, diabéticos e hipertensos; orientar sobre o tabagismo no planejamento familiar; 

conscientizar a população para o fato de que o tabagismo é um fator de risco para a 

saúde reprodutiva, e a associação do anticoncepcional com tabaco representa riscos 

à saúde da mulher (SMSDC/RJ, 2011). 

 

4.1.4 Ações intersetoriais que ampliam a rede de promoção da saúde e 

proteção social na comunidade 

Dentro da PNPS, compreende-se a Intersetorialidade 
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[...] como uma articulação das possibilidades dos distintos setores de pensar 
a questão complexa da saúde, de corresponsabilizar-se pela garantia da 
saúde como direito humano e de cidadania, e de mobilizar-se na formulação 
de intervenções que a propiciem (BRASIL, 2006, p.13). 

De acordo com carteira de serviços SMSDC/RJ (2011), as unidades de saúde 

devem ter parcerias com outras secretarias municipais, instituições, 

estabelecimentos, empresas, grupos organizados e lideranças comunitárias. Isto tem 

como objetivo ampliar as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde, 

favorecer o acesso ao serviço de saúde de populações em situação de 

vulnerabilidade, mobilizar a comunidade na garantia de direitos e na solução de 

problemas e fortalecer a rede de proteção social.   

 A relação de parceiros deverá estar disponível em todos os consultórios das 

Clínicas da Família, devendo ser mantida atualizada uma listagem com endereço, 

telefone, e-mail e profissionais de contato de: 

• Coordenadoria de Assistência Social 

• Centros de Referência da Assistência Social 

• Coordenadoria Regional de Educação 

• Escolas municipais 

• Escolas estaduais 

• Postos de Orientação Urbanística e Social da Secretaria Municipal de Urbanismo 

(Pousos da SMH) 

• Região Administrativa 

• Vilas Olímpicas 

• Parques públicos 

• Conselho Tutelar 

• Conselho do Idoso 

• Coordenadoria para promoção da Igualdade de Gênero 

• Ministério Público 

• Grupos de AA (Alcoólicos Anônimos) e NA (Narcóticos anônimos) 

• Rodas de terapia comunitária 

• Projetos do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) 
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4.1.5 Estratégias que contribuem para a promoção da solidariedade e da 

cultura da paz, a prevenção de acidentes e violência 

A Organização das Nações Unidas (ONU) definiu cultura da paz, em 1999, 

como um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida 

de pessoas, grupos e nações, baseados no respeito pleno à vida e na promoção dos 

direitos humanos e das liberdades fundamentais, na prática da não-violência por 

meio da educação, do diálogo e da cooperação, podendo ser uma estratégia política 

para a transformação da realidade social (BRASIL, 2009, p.5) 

A UNESCO tem como missão primordial a construção da paz. E apresenta na 

Constituição da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura no artigo I: 

O propósito da Organização é contribuir para a paz e a segurança, 
promovendo cooperação entre as nações por meio da educação, da ciência 
e da cultura, visando a favorecer o respeito universal à justiça, ao estado de 
direito e aos direitos humanos e liberdades fundamentais afirmados aos 
povos do mundo pela Carta das Nações Unidas, sem distinção de raça, 
sexo, idioma ou religião. (UNESCO, 2010, p.11). 

A saúde e a segurança, portanto, são necessidades que precisam ser 

satisfeitas para que as pessoas vivam com dignidade, por isso, os ministérios da 

Justiça e da Saúde assinaram, no ano de 2008, um Acordo de Cooperação Técnica. 

Esse acordo visa ao desenvolvimento de ações conjuntas e coordenadas da 

Estratégia Saúde da Família (ESF) e do Programa Nacional de Segurança Pública 

com Cidadania (PRONASCI), na prevenção da violência e na promoção da 

segurança pública nas áreas de abrangência das equipes de Saúde da Família 

(BRASIL, 2009, p.3). 

De acordo com a carteira de serviços da Secretaria de Saúde do Município do 

Rio de Janeiro, os profissionais da Estratégia Saúde da Família têm as seguintes 

ferramentas para a promoção da solidariedade e da cultura da paz, a prevenção de 

acidentes e violências: 

• Listagem atualizada das unidades que atendem situações de violência e 
dos recursos comunitários; 
• A atenção às situações de violência demanda a articulação da rede de 
serviços existentes; 
• A gestão em rede deve contemplar a participação mais ampla e 
democrática, e a inclusão social das pessoas em situação de violência; 
• Sensibilização dos profissionais e dos usuários dos serviços de saúde 
sobre a temática da violência; 
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• Identificação de lideranças locais e profissionais com perfil de 
multiplicadores voltadas para a prevenção da violência; 
• A ficha do SINAN-NET deve ser preenchida pelo profissional/equipe que 
identificou/atendeu a situação de violência e que posteriormente a equipe 
encaminha à direção da unidade, que a envia à CAP (SMSDC/RJ, 2011). 

 

4.1.6 Reforço da ação comunitária/empoderamento 

A atenção básica, de acordo com a PNAB (2012), “orienta-se pelos princípios 

da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da 

integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da 

participação social”. 

O empowerment (empoderamento) surge no cenário das ações em saúde na 

1ª Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em 1986, ao ser lançada a 

Carta de Ottawa, quando se define promoção da saúde como o processo pelo qual 

os indivíduos e a comunidade são capacitados a ter maior controle sobre sua própria 

saúde, mobilizando recursos pessoais e sociais, que vão além desse setor (SOUZA 

ET AL, 2013). 

A carteira de serviços da SMSDC/RJ (2011) orienta as equipes de saúde da 

família a desenvolverem atividades que fortaleçam o protagonismo dos indivíduos e 

a participação da comunidade nos serviços de saúde (conselhos gestores). Para o 

fortalecimento do protagonismo juvenil e também da participação comunitária na 

rede de saúde, os profissionais podem contar com a Rede de Adolescentes 

Promotores da Saúde (RAP da Saúde), que é um projeto da SMS que visa a 

qualificação dos jovens em temas relacionados à promoção da saúde. 

Os jovens promotores de saúde (RAP da saúde) podem atuar nos serviços de 

saúde e na comunidade, com apoio dos profissionais, em diferentes atividades como 

no acolhimento dos cadastrados em todos os ciclos da vida, em especial com os 

jovens e adolescentes, por conversarem de igual para igual com seus pares e 

também por conhecerem a realidade local; liberação e aconselhamentos sobre o uso 

da camisinha, masculina e feminina; em salas de espera; oficinas e práticas 

educativas; em debates; contação de histórias; esquetes teatrais; estabelecendo 

parcerias com a comunidade e em outras atividades de promoção da saúde e, 

também, com a Intersetorialidade. 
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O conselho gestor tem a função de promover a efetivação da democracia 

participativa e o reconhecimento do desafio do cidadão ativo em sua missão de 

corresponsabilidade pela gestão pública auxiliando no fortalecimento para 

aprovação de novas políticas. 

 

4.1.7 Reconhecimento da identidade étnico-racial 

A Política Nacional de Saúde Integral à População Negra é uma política 

transversal, compartilhada nas três esferas de governo. Tem por objetivo combater a 

discriminação étnico-racial nos serviços e atendimentos oferecidos no Sistema Único 

de Saúde, bem como promover a equidade em saúde da população negra. 

Está inserida na dinâmica do SUS, por meio de estratégias de gestão 

solidária e participativa, que incluem: utilização do quesito cor na produção de 

informações epidemiológicas para a definição de prioridades e tomada de decisão; 

ampliação e fortalecimento do controle social; desenvolvimento de ações e 

estratégias de identificação, abordagem, combate e prevenção do racismo 

institucional no ambiente de trabalho, nos processos de formação e educação 

permanente de profissionais; implementação de ações afirmativas para alcançar a 

equidade em saúde e promover a igualdade racial. (BRASIL, 2007, p. 14). 

O princípio da equidade tem o objetivo fundamental de conquistar uma 

sociedade livre de preconceitos, onde a diversidade seja um valor, como aquele que 

embasa a promoção da igualdade, a partir do reconhecimento das desigualdades e 

da ação estratégica para superá-las. A iniquidade racial, como fenômeno social 

amplo, vem sendo combatida pelas políticas de promoção da igualdade racial, 

regidas pela Lei n°10.678/03 (BRASIL, 2007, p.36). 

De acordo com carteira de serviços da SMSDC/RJ (2011), as unidades 

devem disponibilizar cartazes, camisetas e postais raça/cor, impressos e sistemas 

de informação com o quesito raça/cor no padrão do IBGE, trabalhar com vídeos 

apresentando a temática específica. 

 

4.1.8 Acolhimento e respeito à diversidade sexual e à diversidade religiosa 
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Acolher com intenção de solucionar os problemas de saúde das pessoas que 

buscam atendimento na unidade por demanda espontânea deve ser uma ação 

realizada por profissional da equipe técnica. “O acolhimento não é um espaço ou um 

local, mas uma postura ética”. O profissional deve ter uma escuta qualificada, sobre 

a queixa, os medos e as expectativas, deve saber identificar os riscos e a 

vulnerabilidade, e se responsabilizar para dar uma resposta ao problema (BRASIL, 

2010). 

“Acolher é dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito a, agasalhar, 

receber, atender, admitir” (FERREIRA, 1975). 

De acordo com o dicionário Aurélio (2016), religião significa culto prestado à 

divindade, doutrina ou crença religiosa, o que é considerado como um dever 

sagrado, reverência e respeito. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 pela 

ONU (Organização das Nações Unidas), em seu Artigo XVIII diz que:  

Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e 
religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença 
e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela 
prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em 
público ou em particular. 

Diz o artigo 5º, inciso VI, da Constituição:  

É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.  
 

De acordo com o Estatuto da diversidade Sexual, no que diz respeito ao 

direito à identidade de gênero, no artigo 34 afirma que: 

É indispensável a capacitação em recursos humanos dos 
profissionais da área de saúde para acolher transexuais, travestis, 
transgêneros e intersexuais em suas necessidades e 
especificidades. 

A carteira de serviços da SMSDC RJ (2011) norteia os profissionais a 

realizarem ações de acolhimento e respeito à diversidade sexual e à diversidade 

religiosa. Os profissionais da estratégia de saúde da família precisam estar 

capacitados sobre o assunto para planejamento e realização de atividades como 

sessões de filmes que abordem a temática, dinâmicas e sala de espera. A unidade 

precisa disponibilizar folders e cartazes para realização de atividades na unidade, 
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nas escolas e também dentro da comunidade. Os profissionais devem utilizar bótons 

dos movimentos “Eu apoio a diversidade”. E também todos os profissionais devem 

ter ciência do direito da identificação do usuário pelo seu nome social. 

 

5. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, de caráter exploratório, por meio 

de uma pesquisa de campo onde foi utilizada para a coleta de dados a entrevista 

individual (Apêndice I), realizada com os médicos, enfermeiros, odontólogos e 

agentes comunitários de saúde das equipes mínimas e nutricionista, educador físico, 

psicólogos, fisioterapeutas e assistentes sociais do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), para identificação das ações de promoção da saúde, desenvolvidas 

pela Estratégia Saúde da Família, no município do Rio de Janeiro (Apêndice I). 

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. Aplicada inicialmente em estudos de 

Antropologia e Sociologia, como contraponto à pesquisa quantitativa dominante, tem 

alargado seu campo de atuação a áreas como a Psicologia e a Educação. A 

pesquisa qualitativa é criticada por seu empirismo, pela subjetividade e pelo 

envolvimento emocional do pesquisador (MINAYO, apud GERHARDT; SILVEIRA, 

2009). 

Pesquisa descritiva, de acordo com KAUARK (2010), visa descrever as 

características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados 

como questionário e observação sistemática. 

Segundo GERHARDT e SILVEIRA (2009, p. 35), a pesquisa exploratória é o 

tipo de pesquisa que tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande 

maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas 

com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) 

análise de exemplos que estimulem a compreensão. 
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Foi realizada uma entrevista com roteiro semiestruturado com alguns 

profissionais da Estratégia Saúde da Família. A entrevista apresenta-se como uma 

estratégia de pesquisa, através da qual informações sobre um determinado tema 

científico são colhidas, por intermédio de uma conversa com finalidade, segundo 

Minayo (2010). Previamente foi testada em um grupo de sujeitos similares aos 

incluídos na pesquisa, para confirmar a adequação do instrumento, visando à 

qualidade das informações obtidas. Todos os entrevistados receberam para ler e 

assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice II). 

Para Manzini (1990/1991, p. 154), a entrevista semiestruturada está 

focalizada em um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas 

principais, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias 

momentâneas à entrevista. Para o autor, esse tipo de entrevista pode fazer emergir 

informações de forma mais livre e obtém respostas não condicionadas a uma 

padronização de alternativas. 

Em seguida, passamos à interpretação dos dados a respeito das práticas dos 

profissionais da Estratégia de Saúde da Família sobre as atividades de promoção da 

saúde, desenvolvidas pelas equipes das Clínicas da Família na AP 3.3 do município 

do Rio de Janeiro.  

 

5.1 Cenário da pesquisa 

 

 O Rio de Janeiro é um município de grande porte, com uma área de 1.255,3 

km² e conta com 5.941.838 habitantes. É uma cidade dividida em 10 Áreas de 

Planejamento (AP) de Saúde, 32 Regiões Administrativas com 159 bairros. Agrega, 

ainda, um padrão extremamente heterogêneo no que se refere ao processo de 

ocupação e à distribuição geográfica da população. Essa composição traz para a 

cidade uma organização socioeconômica espacial marcada por contrastes. As APs 

mantêm em comum, além da proximidade geográfica, o perfil socioeconômico e de 

acesso aos serviços de saúde. (IPP, 2009) 

 O Instituto Pereira Passos informa que, a partir de 1993, os bairros do 

município do RJ foram distribuídos pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa 

Civil (SMSDC), em 10 Áreas de Planejamento de saúde (AP), 1.0, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 
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3.3, 4.0, 5.1, 5.2, 5.3. Cada AP contendo uma unidade gerencial conhecida como 

Coordenação de Área de Planejamento (CAP), a qual configura uma unidade 

intermediária entre o nível central e as unidades prestadoras de serviços do SUS em 

seu território. 

Figura 2: Mapa de Áreas Programáticas 

 

Fonte: http://cvasrio.blogspot.com.br/2012/02/areas-programaticas-bairros.html 

 A área da AP 3 é dividida em três subáreas, a AP 3.1, AP 3.2 e AP 3.3, que 

compreendem os subúrbios da Central e Leopoldina, linhas férreas que cruzam a 

cidade, além da Ilha do Governador. 

O cenário do estudo é a AP 3.3, que abrange 31 bairros, de acordo com o 

último Censo Demográfico do IBGE (2010), possui 942.638 habitantes (sendo 

437.149 homens e 505.489 mulheres). É composta por quatro regiões 

administrativas (RA), Irajá, Madureira, Anchieta e Pavuna.  

Possui uma extensão territorial de 76,89 Km2, com uma população estimada 

de 942.051 habitantes (IBGE 2010), aproximadamente 15% da população municipal.  

Os 29 bairros que compõem as RAs da AP 3.3 são: Anchieta, Parque 

Anchieta, Guadalupe, Ricardo de Albuquerque, Marechal Hermes, Bento Ribeiro, 

Oswaldo Cruz, Madureira, Rocha Miranda, Turiaçu, Vaz Lobo, Irajá, Colégio, Vila da 

http://cvasrio.blogspot.com.br/2012/02/areas-programaticas-bairros.html
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Penha, Vicente de Carvalho, Vila Cosmos, Campinho, Cascadura, Quintino 

Bocaiúva, Engenheiro leal, Cavalcante, Pavuna, Costa Barros, Barros Filho, Acari, 

Parque Columbia, Honório Gurgel, Coelho Neto, Vista Alegre. (IPP, 2009). Faz divisa 

com a Baixada Fluminense, conjunto de municípios limítrofes e periféricos que 

utilizam os serviços de saúde da área, bem como, da cidade como um todo pelas 

precárias redes de unidades existentes. 

Souza e Colaboradores (2011) afirmam que a AP 3.3 é uma das áreas mais 

violentas e com o pior IDH do estado. Apontam a necessidade urgente de enfrentar 

os desafios e implementar medidas e políticas públicas compensatórias e de 

prevenção para amenizar os efeitos danosos da violência urbana sobre a qualidade 

de vida da população. 

A AP 3.3 possui 25 unidades de atenção básica de saúde, classificadas em 10 

unidades do Tipo A (Unidades onde todo o território é coberto por equipes de Saúde 

da Família) e 15 unidades são do tipo B (Unidades Mistas onde somente parte do 

território é coberto pelo Saúde da Família). 

Figura 3: Coordenadoria de Áreas de Planejamento CAP 3.3 

 

01-Parque Anchieta/ 02-Anchieta/ 03-Ricardo de Albuquerque/ 04-Guadalupe/ 05-Pavuna/    
06-Costa Barros/ 07-Parque Columbia/ 08-Acari/ 09-Barros Filho/ 10-Coelho Neto/ 11-Irajá/   



46 

 

12-Vista Alegre/ 13-Colégio/ 14-Vila da Penha/ 15-Vicente de Carvalho/ 16-Vila Kosmos/       
17-Marechal Hermes/ 18-Honório Gurgel/ 19-Rocha Miranda/ 20-Bento Ribeiro/ 21-Oswaldo 
Cruz/ 22-Turiaçu/ 23-Vaz Lobo/ 24- Madureira/ 25-Engenheiro Leal/ 26-Cavalcanti/                
27-Campinho/ 28-Cascadura/ 29-Quintino Bocaiúva/ 

Fonte: http://smsdccap33.blogspot.com.br/p/territorios-onde-atuamos.html 

 

Tabela: 1 Unidades de saúde AP 3.3 (CF e CMS) 

 Unidades de saúde AP 3.3   

  

Clínica da Família e CMS Bairro Equipes S Bucal 

CMS Flávio do Couto Vieira Parque Anchieta 4 2 

CF Maria de Azevedo Rodrigues Pereira Parque Anchieta 5 2 

CMS Maestro Celestino Guadalupe 2 1 

CF Raimundo Alves do Nascimento Guadalupe 4 2 

CF Josuete Santanna de Oliveira Guadalupe 4 2 

CMS Augusto do Amaral Peixoto Guadalupe 3 1 

CMS Nascimento Gurgel Pavuna 4 1 

CF Epitácio Soares Reis Pavuna 6 2 

CF Manoel Fernandes de Araújo Pavuna 8 3 

CMS Morro União Coelho Neto 4 1 

CMS Portus Quitanda Costa Barros 3 1 

CMS Sylvio Frederico Brauner Costa Barros 9 3 

CF Marcos Valadão Acari 7 3 

CMS Fazenda Botafogo Fazenda 
Botafogo 

3 2 

CF Edma Valadão Irajá 7 3 

CMS Alice Toledo Tibiriçá Irajá 6 2 

CMS Clementino Fraga Irajá 7 2 

CMS Carlos Cruz Lima Colégio 4 1 

CF Ana Maria Conceição dos Santos 
Correia 

Vila Kosmos 5 2 

CMS Carmela Dutra Rocha Miranda 4 1 

CF Souza Marques Madureira 10 3 

CMS Mario Olinto de Oliveira Cascadura 3 0 

http://smsdccap33.blogspot.com.br/p/territorios-onde-atuamos.html
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 Unidades de saúde AP 3.3   

  

CF Carlos Nery da Costa Filho Quintino 5 2 

CF Dante Romanó Júnior Marechal 
Hermes 

8 3 

CMS Alberto Borgert Madureira 1 0 

Fonte: Rede OTICS – CAP 3.3 

 

 

 

5.2. SUJEITOS DA PESQUISA 

 O estudo foi realizado com foco em médicos, enfermeiros, odontólogos e 

agentes comunitários de saúde das equipes mínimas e nutricionista, educador físico, 

fisioterapeutas e assistentes sociais do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), 

profissionais atuantes nas Clínicas da Família da AP 3.3. 

Dentro dessa população do estudo, lotados na área programática 3.3, 

limitamos algumas características importantes para a nossa avaliação. Os 

profissionais teriam que estar atuando nas Clínicas da Família e ter no mínimo seis 

meses de atividade profissional nas clínicas do estudo. Foram excluídos os técnicos 

de enfermagem pela ausência de atribuições no campo da promoção da saúde, 

descritas para essa categoria na carteira de serviços da SMSDC/ RJ (2011).  

 Não foi possível realizar a entrevista com os agentes de endemias devido à 

dificuldade de encontrar esses profissionais nas unidades de saúde, visto que 

desenvolvem suas atividades em ambiente externo, e também com psicólogos, por 

não ser possível agendar entrevistas.  

 

5.3. Caracterização dos sujeitos 

 

Unidades participantes da pesquisa. 
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 Em um cenário de 25 profissionais entrevistados (sendo 3 clínicas da Família 

e 3 Centros Municipais de Saúde), contamos com 21 profissionais do sexo feminino 

e 4 profissionais do sexo masculino.  

 Gráfico1: Entrevistado segundo o sexo 

 

 Com relação escolaridade, 13 dos entrevistados possuíam nível superior 

completo e 10 possuíam especialização, 02 possuíam ensino superior incompleto e 

10 cursaram ensino médio. 

  Gráfico 2: Entrevistado segundo escolaridade 
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 Entre as categorias profissionais, tivemos resposta de: 13 Agentes 

Comunitários de Saúde, 5 Enfermeiros, 02 Nutricionistas, 01 Assistente Social, 01 

Médico de Família, 01 Fisioterapeuta, 01 Educador Fisico e 01 Dentista.  

 

  Gráfico 3: entrevistado segundo função na equipe  

 

Como tempo de experiência dos profissionais entrevistados, 

entrevistamos aqueles com o mínimo de 10 meses e o máximo de 13 anos de 

atuação. 

 

 Gráfico 4: Entrevistado segundo tempo de atuação na ESF   
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5.4 Memórias, cotidiano e implicações no campo de pesquisa 

 

 Em 11 de novembro de 2016, é realizada a inserção do projeto de pesquisa 

na plataforma Brasil e o mesmo teve sua aprovação em 24 de janeiro de 2017. Em 

fevereiro, verificamos que o projeto foi aprovado e damos início então à busca pela 

divulgação do projeto junto à coordenação da Área Programática (AP) 3.3, durante 

as reuniões de gerentes, que ocorrem mensalmente. Também, solicitamos ao setor 

de recursos humanos da Organização Social (OS) a listagem com nomes dos 

profissionais com mais de 6 meses de contratação, separados por categoria 

profissional, para realização do sorteio daqueles profissionais que participaram da 

pesquisa como decidido na metodologia deste estudo.  

 Após diversas tentativas sem êxito de participar da reunião de gerentes da 

CAP 3.3 para apresentação do projeto, no dia 05 de maio de 2017 foi enviado 

através de correio eletrônico, o resumo do trabalho e o  parecer consubstanciado 

(aprovação do projeto), para o gerente da unidade onde a pesquisadora trabalha,  

para que ele envie a todos os gerentes CAP 3.3, de um total de 25 unidades, a fim 

de que se possa agendar dia e horário com os profissionais, selecionados 

previamente através de sorteio, sem atrapalhar o andamento do serviço das 

unidades. Apenas 6 unidades responderam ao correio eletrônico, dizendo o melhor 

dia para eu ir à unidade. A partir dos retornos e através de correio eletrônico, damos 

início aos agendamentos com as unidades e as unidades que não responderam o 

pedido, visitas foram realizadas de acordo com a disponibilidade da pesquisadora.  

 Foi realizado um piloto para testar o roteiro de entrevista (Apêndice I), antes 

da aplicação do mesmo junto aos participantes da pesquisa, com 1 agente 

comunitário de saúde, 1 enfermeiro e 1 médica de família, simulando situações às 

quais a pesquisadora poderia se deparar durante a realização das entrevistas no 

campo de pesquisa. As entrevistas foram realizadas no início do mês de maio, no 

Centro Municipal de Saúde Sylvio Frederico Brauner, localizado em Costa Barros, 

bairro do município do Rio de Janeiro, que faz parte da CAP 3.3, após a autorização 

da coordenação da Clínica da Família. Os participantes do estudo piloto não foram 

considerados na pesquisa. 
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 A realização do estudo piloto, de acordo com Medronho et al (2009, p.209), “é 

um ensaio do que virá a ser a execução da coleta de dados, permitindo a correção 

de erros e a obtenção de informações complementares para o planejamento 

amostral. ”  

 Após esse momento, foram feitos ajustes no roteiro de entrevistas, que 

posteriormente foram aplicadas aos médicos, enfermeiros, odontólogos e agentes 

comunitários de saúde das equipes mínimas e nutricionista, educador físico, 

fisioterapeutas e assistentes sociais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), 

de família da CAP 3.3 no início do trabalho de campo.  

 O trabalho de campo foi iniciado em maio de 2017 e ao longo de dois meses 

foram realizadas 25 entrevistas (em 3 clínicas da Família e 3 Centros Municipais de 

Saúde). 

 Todos os profissionais entrevistados foram orientados antes do início da 

participação na pesquisa, sendo esclarecidas eventuais dúvidas que surgiram. Após 

essa etapa, foram convidados a ler e assinar o termo de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice II). Neste momento, foi aberto novamente espaço para 

esclarecimento de dúvidas, garantindo-se total sigilo dos dados recolhidos e da 

identidade dos entrevistados. 

 Em 11 de maio de 2017, foi dado início à coleta de dados e ao se chegar à 

unidade, já havia uma certa tensão dos profissionais, devido à existência de três 

carros blindados na entrada da comunidade. De acordo com o acesso seguro da 

unidade, a mesma encontrava-se em nível amarelo, o que fez com que os 

profissionais não pudessem sair da unidade, apenas permanecer realizando serviços 

administrativos dentro dela.  

O programa acesso mais seguro (AMS) é uma metodologia desenvolvida pelo 

Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), que foi adaptada às comunidades 

cariocas, com o objetivo de ajudar instituições como os serviços de saúde, 

educação, assistência social e também os seus profissionais a reduzirem e 

abrandarem os riscos que podem ocorrer em contextos delicados e inseguros. Para 

isso, propõem uma série de ações e medidas para preparar e responder aos 

desafios e prioridades específicos do contexto, a partir da avaliação permanente de 

risco e do estabelecimento de medidas e procedimentos que reduzam esses riscos 
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no seu dia a dia. 

 As entrevistas foram realizadas de acordo com a oportunidade identificada, 

tendo sido agendadas previamente com alguns profissionais e outros por estarem 

nas unidades e disponíveis para serem entrevistados. Cada entrevista durou, em 

média, 25 minutos. 

 Ao longo das visitas às unidades, foram encontrados alguns obstáculos para 

a realização da pesquisa, tais como a ausência do gerente na unidade que implicou 

na não autorização para a realização das entrevistas e o fluxo de atividades 

realizadas pelos profissionais enfermeiros, odontólogos e médico. Por outro lado, a 

categoria profissional que apresentou mais facilidade para se entrevistar foi dos 

agentes comunitários de saúde, não só por serem em maior número, mas por serem 

diaristas e terem uma carga horária de 40 h, diferente das demais categorias que 

trabalham como folguistas e em algumas categorias profissionais como a equipe do 

NASF e a categoria dos médicos podem trabalhar com carga horária de 20 h. 

 Nas unidades onde não foi possível agendamento prévio para realização da 

entrevista, houve necessidade de se permanecer aguardando a liberação do 

profissional, às vezes por algumas horas, o que tornou ainda mais difícil a realização 

da pesquisa. 

 Os participantes em sua maioria mostraram-se bastante solícitos. Os 

resultados dessas participações serão demonstrados na sequência do trabalho que 

discutiremos a seguir.  

 

5.5. Plano de análise de dados 

 

Foi possível visitar 10 das 25 unidades existentes na CAP 3.3. As outras 15 

unidades não foram visitadas pela pesquisadora devido à dificuldade de contato com 

os gerentes e à indisponibilidade de tempo dos profissionais durante o período 

definido em cronograma para realização da pesquisa de campo. Das 10 visitadas em 

apenas 6 unidades (sendo 3 CF e 3 CMS) foi possível realizar a pesquisa. 

 As entrevistas foram gravadas em arquivos de áudio, sendo transcritas 

posteriormente pela pesquisadora. As transcrições foram realizadas literalmente, 

respeitando a fala e o conteúdo do entrevistado. 
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 Após a transcrição das entrevistas, as falas foram cuidadosamente lidas, para 

em um primeiro momento, se ter uma visão geral do discurso de cada entrevistado. 

 A partir desta leitura flutuante, construímos amplas categorias analíticas, 

dentro das quais foram agrupadas falas em comum de cada um dos entrevistados. 

 Posteriormente, com uma leitura mais aprofundada de cada fala transcrita, 

fizemos a fusão de algumas categorias, respeitando a sequência lógica de raciocínio 

que nos levou a interpretar os dados colhidos, através da triangulação entre as 

perguntas e inquietações que possibilitaram o desenvolvimento da pesquisa, o 

referencial teórico, com o embasamento científico, integrando finalmente com os 

dados colhidos e interpretados, para tentar responder às perguntas iniciais de nosso 

trabalho. Esse passo foi necessário para a compreensão das situações observadas 

e para elaboração da reflexão a partir da junção de todos esses elementos.  

 

5.6 Aspectos éticos da pesquisa 

 

 O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estácio de Sá e teve como coparticipante a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro. O projeto foi aprovado com o CAAE número 62556116.6.0000.5284 da 

Universidade Estácio de Sá em 24 de janeiro de 2017. 

 Todos os participantes assinaram o Termo de consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), sendo garantido o sigilo das informações prestadas. 

 Ao final do estudo, nos comprometemos a levar os resultados para o Centro 

de Estudos e Coordenação da CAP 3.3. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Foram realizadas 25 entrevistas através de roteiro previamente elaborado, 

que objetivou analisar como se davam as ações de promoção da saúde dos 

profissionais das clínicas da Família na AP 3.3 do município do Rio de Janeiro.  

 Os dados coletados nas entrevistas foram divididos em quatro categorias 

principais:  

• Conceito de promoção da saúde 

• Ações locais de promoção da saúde  

• Facilitadores das atividades de promoção da saúde 

• Dificultadores das atividades de promoção da saúde 

 

A seguir faremos uma abordagem pormenorizada de cada uma dessas 

categorias. 

 

CATEGORIAS 
ANALÍTICAS 

TEMAS IDENTIFICADOS 

Conceito de promoção da 

saúde 

Constrangimento, visão restrita Dificuldade por parte dos 

profissionais em diferenciar os termos “promoção da 

saúde”, “educação em saúde” e “prevenção de doenças e 

necessidade de parceria com a população. 

Ações locais de promoção 

da saúde 

Aspectos de prevenção; Educação em saúde; Visitas 

domiciliares; Orientações, formações de grupos 

educativos, campanhas, roda de conversas, motivação 

pessoal, conhecimento e utilização da carteira de serviços, 

colegiado gestor, Intersetorialidade e empoderamento. 

Facilitadores das atividades 

de promoção da saúde 

União, ambiente de trabalho agradável com a equipe e a 

comunidade, acolhimento da gestão da unidade de saúde.  

Dificultadores das atividades 

de promoção da saúde 

Violência urbana, o tráfico de drogas, confrontos armados, 

recursos materiais e instabilidade profissional. 
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6.1 Conceito de promoção da saúde 

  

 A categoria conceito de promoção da saúde; possibilitou observar certo 

constrangimento por parte dos profissionais sobre o tema e também certa dificuldade 

em diferenciar os termos “promoção da saúde”, “educação em saúde” e “prevenção 

de doenças”. Foi possível perceber que a maioria dos profissionais compreendia a 

promoção da saúde como prevenção de doenças e limitava-se a uma visão ainda 

restrita sobre este conceito. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: CONCEITO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Possibilitou observar certo 

constrangimento. 

[...] É prevenir... é, ah, ajudar na prevenção né, 

da... das doenças, dos males que podem ser 

causados com a saúde, né[...] (ACS 2) 

Dificuldade por parte dos profissionais 

em diferenciar os termos “promoção da 

saúde”, “educação em saúde” e 

“prevenção de doenças”. 

[...]O conceito de promoção da saúde pra mim 

[...] Na verdade, esse conceito ao longo do 

tempo vem se esbarrando no conceito de 

prevenção de doenças e a gente tenta não 

pensar nisso, mas é muito difícil na prática isso 

acontecer [...] (ENF 3) 

Visão ainda restrita dos profissionais 

sobre este conceito e Dificuldade em 

definir o conceito. 

 

 [...] conceito teórico eu não tenho nenhum pra te 

falar. Eu posso dizer o que eu acho que seja a 

promoção da saúde [...] Que é levar a saúde à 

comunidade de forma de... em forma de grupo, 

em forma de... de informação, em forma de 

consulta [...] A adesão a atividade física, 

academia carioca. Isso também é promoção da 

saúde [...] (M1) 

Referências genéricas, associando 

promoção da saúde com a melhora da 

qualidade de vida, da condição de 

 [São ações] que eu realizo para melhorar as 

condições de saúde e de vida dos cadastrados. 

(ENF 2) 
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saúde 

Esboçaram a necessidade de realização 

de atividades em parceria com a 

população. 

Eu acho que promoção da saúde é você... é 

instruir a população, né. É fazer ela refletir sobre 

hábitos e condutas que levem a um bem estar, 

mesmo. Você não só querer que essas pessoas 

façam coisas que vão acabar prevenindo 

doenças [...] Que no futuro também vai ter uma 

melhor condição de saúde. (ENF 5) 

 

 Para Maeyama e Cutolo (2010), o primeiro desafio é conceituar corretamente 

o que é promoção da saúde e prevenção, que em muitos ambientes (acadêmicos e 

no próprio serviço) são tomados como sinônimos. Para os autores, talvez um dos 

motivos dessa falta de clareza dos conceitos de promoção da saúde e prevenção 

tenha relação com a antiga classificação feita por Leavell e Clark em 1965 que, ao 

desenvolverem um esquema de medidas preventivas baseado na história natural da 

doença, a promoção da saúde e a proteção específica, foram agrupadas no 1º nível 

de atuação, chamado de prevenção primária. Na classificação, continha a prevenção 

secundaria (diagnóstico e tratamento precoce; limitação da invalidez) e a prevenção 

terciaria (reabilitação). A promoção da saúde era representada pela educação 

sanitária, bom padrão nutricional, moradia adequada, condições agradáveis de 

trabalho, exames periódicos, lazer, entre outros. Porém, se analisarmos as ações 

propostas, elas têm um enfoque preventivista com a finalidade de se evitar algum 

problema futuro e, não de elevar o nível de saúde e a condições de vida dos 

indivíduos, com exceção da moradia adequada e lazer.   

 Foram observadas também referências genéricas, associando promoção da 

saúde com a melhora da qualidade de vida, da condição de saúde, alimentação 

saudável, entre outros aspectos. Entretanto, as práticas desenvolvidas e os 

exemplos de ações de promoção mencionados tendiam fortemente para a 

prevenção de doenças e de riscos específicos. Além disso, ações de educação em 

saúde surgiam num modelo passivo de transmissão da informação e não um modelo 

de construção de um novo pensamento. 
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 É possível identificar nas falas a falta de percepção da necessidade do 

envolvimento da sociedade, como se promoção da saúde fosse um movimento 

unilateral por parte da equipe de saúde. 

  Porém, alguns dos entrevistados esboçaram a necessidade de realização de 

atividades em parceria com a população. 

 Para Maeyama e Cutolo (2010), o objetivo das práticas educativas é o 

alcance da autonomia dos indivíduos, para que eles sejam capazes de realizar suas 

escolhas, de acordo com o conceito de promoção da saúde descrito na Carta de 

Ottawa. Esse processo realiza-se dentro de uma prática baseada no diálogo e no 

companheirismo, ou seja, numa troca entre o educador e educando, na qual ambos 

se educam, e um novo saber é construído através da problematização, gerando um 

conhecimento crítico e reflexivo.  

 

6.2 Ações locais de promoção da saúde  

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES: AÇÕES LOCAIS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Aspectos de prevenção; Educação em 

saúde; Visitas domiciliares. 

[...] quando a gente vai realizar visita domiciliar [...] 

então a gente tem como orientar [...] eu consigo sim  

é realizar o trabalho de prevenção e promoção da  

saúde. (ACS 1) 

Orientações sobre vacinação, 

formações de grupos educativos, 

campanhas educativas e roda de 

conversas.  

 

[...] Aqui tem grupo de gestantes, tem grupo de 

tabagismo, tem grupo de hipertensão. De vez em 

quando a gente faz um grupo. (ACS 4) 

 

[...] E quando tem que fazer “Ah, a campanha de 

influenza”, [...] A gente acaba também fazendo 

promoção, normalmente, são de coisas mais 

impostas assim[...] (ENF 5) 

 

 Na categoria ações locais de promoção da saúde observamos que as ações 

desenvolvidas pelos investigados eram voltadas para aspectos de prevenção, de 
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educação em saúde e de assistência à saúde como visitas domiciliares, orientações 

sobre vacinação, formações de grupos educativos, campanhas educativas e roda de 

conversas. Apenas um dos investigados trabalhou a caminhada como uma mudança 

do estilo de vida. As ações propriamente de promoção da saúde, num sentido pós 

carta de Ottawa, realizadas pelos investigados, são muito frágeis. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 

AÇÕES LOCAIS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Alguns esboçam atividade de promoção 

à saúde, em igrejas locais, na captação 

dos jovens, ao perceber as fragilidades 

e vulnerabilidade. 

 

[...] A gente sempre tem contato com a 

comunidade, a gente tem algumas igrejas 

locais. A gente tem áreas de fragilidade 

também. A gente sempre tenta estar ali com 

aqueles jovens. A gente tem área de 

fragilidade[...] (ENF 2) 

Programa Saúde na Escola (PSE) [...] Que eu acho que o PSE é uma forma 

também de promoção, porque você não tá 

prevenindo nada[...] (ENF 4). 

 

[...] São nas escolas, educação em saúde 

relacionados à sexualidade, a prevenção de 

doenças, [...] Existe o grupo de pré-natal, 

puericultura também tem - que é atenção a 

criança. São vários grupos (ACS 9) 

 

[...] Orientamos método, camisinha, [...] A gente 

fez essas orientações. Na escola a gente, [...] 

tenta falar com eles, [...] a gente fez orientação 

sobre a dengue, a zika, [...] (ACS 3) 

Intersetorialidade [...] tem uma potencialidade muito grande, mas 

são poucas as ações que ainda estão sendo 

feitas. [...] ainda que nas micropolíticas. [...] há 

uma carência bem grande dessa rede 
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realmente estar articulada. [...] as ações de 

saúde elas estão vinculadas aos profissionais, 

[...] Talvez por causa da rede, talvez pelos 

atravessamentos, [...] E essas questões mais 

de promoção elas são muito mais reduzidas. 

(NASF 2) 

Empoderamento É, eu acho que a gente acaba realizando [...] 

mesmo no momento que a gente tá 

empoderando, explicando pro paciente como é 

que o funcionamento, até do acesso dele à 

saúde a gente já tá promovendo de alguma 

forma, [...] a gente vai explicar pra ele como é 

que funciona é uma promoção. Eu acredito [...] 

(ENF 4) 

 

 O profissional de serviço social que atua no NASF foi o único que demonstrou 

preocupação em manter uma articulação intersetorial, o que pode ser traduzido pela 

sua formação e natural campo de atuação. 

 Em relação aos dados levantados, o Ministério da Saúde, BRASIL (2014) diz 

que a atuação intersetorial deveria ser uma das diretrizes de trabalho utilizadas em 

muitas situações na atenção básica. É entendida como a articulação de ações que 

envolvam vários setores com outras políticas como: educação, segurança, cultura, 

habitação, assistência social, transportes, lazer, esportes e outros. E o NASF pode 

ser parceiro estratégico das equipes de Saúde da Família/Atenção Básica no 

desenvolvimento dessa articulação por conhecer melhor a rede e entender que os 

outros profissionais tendem a se relacionar com um número expressivo de casos no 

campo.  

 O debate sobre intersetorialidade tem-se intensificado como um dos mais 

importantes meios de trabalho no âmbito das políticas de saúde e assistência social, 

com o intuito de oportunizar e ampliar o acesso a direitos sociais, e ainda, enfatizar o 

investimento nos processos de empoderamento dos respectivos usuários. 

(RODRIGUES, 2011, p. 2) 
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 Apesar das dificuldades em tornar a intersetorialidade como prática cotidiana, 

a articulação intersetorial tem sido uma das estratégias mais utilizadas no processo 

de viabilização de direitos dos usuários das políticas públicas. Nessa perspectiva, a 

opção pelo processo de intersetorialidade remete à noção de que as políticas 

públicas não podem desenvolver-se de forma desarticulada. (CARNEIRO; VEIGA, 

2005). 

 É possível observar que alguns dos entrevistados esboçam um ensaio para 

atividade de promoção da saúde, trazendo a participação de algumas igrejas locais, 

na tentativa de captação para sensibilização dos jovens, ao perceber as fragilidades 

e as situações de vulnerabilidade dos mesmos, mas ainda de forma restrita, por 

medo de ir ao território, devido à violência, que é uma questão que aparece como 

ponto de alerta que será abordado futuramente. Esse medo de trabalhar fora da 

unidade, dificulta a realização das ações intersetoriais, não sendo possível 

desenvolver ações de promoção da saúde no seu conceito mais pleno. 

 A atividade que os profissionais mais identificaram como ações de promoção 

da saúde é o programa saúde na escola (PSE), uma política intersetorial de saúde e 

educação que foi instituída em 2007.  Este programa pretende contribuir para o 

fortalecimento de ações que integrem as áreas de saúde e educação no 

enfrentamento de vulnerabilidades, visando ampliar a corresponsabilização na 

realização e na avaliação das iniciativas para alcançar o desenvolvimento integral 

dos estudantes da rede pública de educação básica. (BRASIL, 2016) 

 O profissional Enfermeiro foi o único a citar a realização de ações educativas, 

mas no sentido de prevenção de doenças, porque traz como ação desenvolvida a 

vacinação. 

 Em apenas uma das entrevistas, foi citado, no âmbito das ações de promoção 

da saúde, o empoderamento (Empowerment), mas no sentido de informação sobre o 

funcionamento da unidade. Não houve menção a abordagens coletivas que 

apontassem para a participação social e política ou que vislumbrassem objetivos ou 

direções de empowerment coletivo. Foi possível perceber que os profissionais da 

saúde têm dificuldades de interpretar o real significado da aplicabilidade do 

empowerment no contexto das estratégias de promoção da saúde. As ações têm 

sido desenvolvidas mais de forma pontual e de cunho educativo. 
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Para Souza e colaboradores (2014), o empoderamento é entendido como processo 

de saúde, comprometido com as transformações da realidade e a produção de 

saúde e de sujeitos saudáveis, sendo a efetiva e concreta participação social 

estabelecida como objetivo essencial da promoção da saúde.  

 De acordo com Valoura (2006), na concepção de Paulo de Freire, o 

empoderamento pode ser entendido como um processo que emerge das interações 

sociais, nas quais os seres humanos problematizam a realidade e, à medida em que 

vão desvelando a mesma, empoderam-se para transformar as relações sociais de 

dominação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 

AÇÕES LOCAIS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

Conhecimento e utilização da 

carteira de serviços da SMS/RJ 

Conhecer ou ter ouvido falar sobre 

a carteira de serviço  

[...] Olha, conheço, mas tem muito tempo que não vejo 

ela. Confesso [...] (NASF 1) 

 

[...] Eu li, mas não me lembro muita coisa, não. (ACS 2) 

 

[...] Eu sei que existe, mas nunca li [...] (M1) 

 

Resistência por parte dos 

profissionais em participar do 

colegiado gestor de suas unidades  

Já participei muitas vezes e infelizmente perdi a 

credibilidade no meu colegiado gestor, tá [...] Então o 

colegiado gestor não é divulgado, é sempre as portas 

fechadas, é sempre dentro da unidade e o que é 

pactuado não é feito de fato [...] (ACS 10) 

 

Não participo. A gente nunca foi convidado do NASF. 

[...] (NUT 1) 

 

Participei quando tava na outra equipe. [...] não sei 

se houve mais reuniões, mas eu não fui mais 

convidada. [...] (ENF3) 
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Colegiado gestor local – como um 

ambiente ainda pouco legitimado 

pela população e pelos 

profissionais. 

Participei algumas vezes, [...] São espaços que 

ainda eles não têm a consciência do que quê é o 

coletivo, do que quê a gente vai discutir nesses 

lugares, [...] uma profissional que trouxe muito um 

pouco do que era o colegiado, [...] Então, eu acho 

que falta da gente poder estimular mais. [...] claro 

que é um espaço paritário, né, de participação 

tanto da saúde, é, como dos usuários, mas que a 

gente tem que tá fortalecendo ele. [...] que tá muito 

esvaziado. Tá muito subutilizado. (NUT 2) 

 

É poder tá discutindo as questões todas de saúde 

do território. É poder tá deliberando, fiscalizando 

se tá sendo empregado os recursos. [...] Poder 

também tá arbitrando sobre as questões do 

território. As pessoas todas eram pra estar aqui, 

[...] é um espaço potente, né. Eu acho que a saúde 

ela nasceu assim, né. O SUS nasceu assim, né, de 

movimento popular e que veio na insistência, [...] 

(AS 1) 

 

 Ao abordarmos, com os investigados, o conhecimento e a utilização da 

carteira de serviços da SMS/RJ, quase todos os entrevistados relataram conhecer 

ou já ter ouvido falar sobre a carteira de serviço, mas confessaram não pautar suas 

ações seguindo o que está preconizado na carteira de serviços da Secretaria 

Municipal de Saúde. E alguns dos profissionais confessaram conhecer a carteira de 

serviços, mas nunca a terem lido. 
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Quadro 3: check list  

 Serviços oferecidos para promoção da saúde na 

carteira de serviço: 

Atividades 

Desenvolvidas 

 

Alimentação Saudável 

 

■ Promoção de alimentação saudável ✓  

■ Vigilância alimentar e nutricional ✓  

■ Acompanhamento dos agravos nutricionais e doenças 

relacionadas à alimentação 

 

 

Promoção da prática de atividade física 

 

■Incentivo e orientação da prática regular de atividade 

física nas rotinas e protocolos dos serviços de saúde 

✓  

■Grupos de promoção da atividade física 
✓  

■Ginástica laboral  

■Alongamentos  

■Orientações posturais na gestação  

■Prática corporal/exercícios no pré-natal  

■Posições e exercícios facilitadores para o trabalho de 

parto ativo 

 

■Sala de espera ativa 
✓  
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■Academia Carioca 
✓  

 

Controle do Tabagismo 

 

■ Ambiente Livre de Fumo 
✓  

■ Abordagem mínima do tabagismo em todos os pacientes 

tabagistas 

✓  

■ Tratamento para a dependência de nicotina 
✓  

■Prevenção de tabagismo na infância e na adolescência  

■Abordagem aos familiares de crianças com doença 

respiratória 

 

■Abordagem aos pacientes fumantes dos grupos de risco: 

gestantes, tuberculose, HIV, diabéticos e hipertensos 

✓  

■Abordagem do tabagismo no planejamento familiar  

 

Promoção à Saúde 

 

■Práticas educativas voltadas para o usuário que 
estimulem a reflexão e a discussão 

 

■Reconhecimento da identidade étnico-racial  

■Acolhimento e respeito à diversidade sexual e à 
diversidade religiosa 

 

■Instrumentos para a informação e a orientação ao usuário  

■Ações intersetoriais que ampliem a rede de promoção da 
saúde e proteção social na comunidade 

✓  
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■Estratégias que contribuam para a promoção da 
solidariedade e da cultura da paz, a prevenção de 
acidentes e violência 

 

■Atividades que fortaleçam vínculos familiares e 
comunitários 

 

■Mobilização comunitária  

■Atividades que fortaleçam o protagonismo dos indivíduos 
e da comunidade 

 

 

 A Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde (APS) é um documento 

criado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com o intuito de nortear as ações 

de saúde na atenção primária oferecidas à população no Município do Rio de 

Janeiro e os serviços oferecidos para desenvolvimento de ações de promoção da 

saúde como alimentação saudável, promoção da prática de atividade física, controle 

do tabagismo e demais ações de promoção da saúde que envolvam as práticas 

educativas, reconhecimento da identidade étnico racial, acolhimento e respeito a 

diversidade sexual e à diversidade religiosa, ações intersetoriais, mobilização 

comunitária, atividades que fortaleçam o protagonismo dos indivíduos e da 

comunidade e criação de estratégias que contribuam para a promoção da 

solidariedade e da cultura da paz a prevenção de acidentes e violência. (SMSDC, 

2011).    

 Quando abordamos a questão de como são organizadas as ações de 

promoção da saúde, foi possível perceber que os investigados não sabem o que são 

ações de promoção da saúde. Porque todas as ações desenvolvidas são a partir da 

visão da equipe. Eles definem em reunião de equipe e não em reuniões com 

sociedade civil ou outros equipamentos públicos. Não tivemos nenhum entrevistado 

que dissesse participar de uma reunião comunitária. 

 Foi possível observar também a existência de uma certa resistência por parte 

dos profissionais em participar do colegiado gestor de suas unidades e, até mesmo 

em alguns casos, em incentivar a participação dos usuários. 

 De acordo com alguns relatos, a ausência dos profissionais seria gerada por 

diversos motivos como entender ser necessário um convite para participação, outros 
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por não estarem na unidade no dia do colegiado, seja por ser o dia de compensação 

(folga), ou por não estar na unidade, no caso dos profissionais 20 h ou no caso da 

equipe do NASF, por trabalharem em mais de uma unidade e, em outros casos, por 

não conseguirem conciliar agenda. Também foi dito ser o NASF um espaço com 

portas fechadas e não passar credibilidade aos profissionais. 

 Alguns profissionais identificam este espaço – o do colegiado gestor local – 

como um ambiente ainda pouco legitimado pela população e pelos profissionais e, 

portanto, subutilizado. 

 A partir dessas falas e reflexões, trazemos autores como Monken e Barcellos 

(2007) que argumentam que nem todos são iguais, cada um vive de um modo, tem 

um tipo de trabalho, tem uma relação com ambiente. No mesmo lugar, existem 

diferentes atores sociais que têm diferentes interesses e forças políticas. Por isso, 

existem conflitos entre esses grupos, e o lugar é sempre o resultado desses 

conflitos. 

 Para alguns autores como Gohn e colaboradores (2007), o colegiado gestor 

na unidade de saúde da família é um espaço que comporta grupos organizados da 

comunidade e do Estado e que permite o debate dos problemas coletivos. E afirmam 

também que é preciso enxergar o setor saúde como um ator a mais nessa arena.  

 É importante destacar que apenas na fala do profissional do serviço social 

foram salientadas questões como a segurança, território, articulação e 

condicionantes como questões essenciais nas funções do colegiado gestor. 

Destacando também como pontos positivos a conquista do Sistema Único de Saúde 

(SUS) através da insistência dos movimentos populares.  

 Souza e Costa (2010) chamam atenção para a década de 80, quando, 

através de movimentos populares pela eleição direta de um presidente civil, com a 

participação de intelectuais, as lideranças políticas, os profissionais da saúde e os 

movimentos sindicais, foi possível a criação do SUS. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 

AÇÕES LOCAIS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Motivação no desenvolvimento 

das ações de promoção: 

Motivação pessoal;  

Gratidão; 

Paixão; 

 

Primeiro eu acho que pra motivar a gente é a 

gente gostar do que a gente tá fazendo aqui. [...] E 

o primeiro motivo é isso que eu gosto. É porque 

quando a gente cria o vínculo com os nossos 

pacientes, principalmente a gente quer ver uma 

melhora. [...] A gente quer ver o nosso trabalho 

valendo a pena pra alguém. Eu acho que isso que 

me motiva. (ENF 4) 

 

O que quê me motiva? Ah, eu amo saúde pública 

e amo saúde coletiva, [...] Eu gosto muito de 

trabalhar com o coletivo, [...] Você poder atingir 

várias pessoas ao mesmo tempo.[...] (OD 1) 

 

[...] Acho que é a gratificação que a gente tem 

depois de ver começar a acompanhar um paciente 

que tem uma vida totalmente desregulado, 

desregrada e de repente você vê acontecendo 

mudanças com as suas orientações. Isso é 

gratificante pra caramba. (ACS 7) 

 

Eu sou apaixonado pelo trabalho com criança, 

desde que eu entrei pra estratégia eu ficava na 

minha cabeça pensando “Como que eu vou fazer 

pra trabalhar com crianças na estratégia? [...]  

(EDF 3) 

 

 Quando abordamos a motivação no desenvolvimento das ações de promoção 

no processo de trabalho, percebemos o quão clara é a fragilidade das equipes de 

saúde, segundo o conceito de articulação intersetorial.  

 Todos os entrevistados apresentaram uma motivação pessoal, uma visão 

romântica e não uma visão técnica do processo. É importante que se encontre 
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motivação, mas é preciso que se obtenha ferramentas técnicas de execução, 

organização, gestão e sistematização do processo de trabalho. Foi possível 

perceber que os profissionais ainda são pouco preparados tecnicamente para a 

organização dessas ações. 

 

6.3 Facilitadores para o desenvolvimento das atividades de promoção da 

saúde 

 

 Quando abordamos a categoria facilitadores para o desenvolvimento das 

atividades de promoção da saúde, vários dos entrevistados relataram a união e o 

ambiente de trabalho agradável com a equipe, a comunidade, alguns equipamentos 

sociais (igrejas locais e associação de moradores) e o acolhimento da gestão da 

unidade de saúde.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 

FACILITADORES PARA O DESENVOLVIMENTO 

DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 

União, ambiente de trabalho 

agradável com a equipe, a 

comunidade e o acolhimento da 

gestão da unidade de saúde.  

[...] a princípio dentro da minha unidade é a minha 

gerência que é muito boa, a minha equipe, a minha 

liderança, a minha chefia mediata que é a 

enfermeira [...] (ACS 1) 

 

[...] é a gerente. [...] E a equipe. [...] ela tem uma 

característica bem marcante de personalidade das 

pessoas, mas que tem também esse carinho pelo 

trabalho que faz[...] (ENF 2) 

 

Facilitadores? As os profissionais da clínica, né. Os 

cadastrados são, pelo menos os da comunidade, 

são facilitadores [...]. (ACS 11) 

 

Facilitador: Equipe e a comunidade (ACS 5) 
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Qualificação profissional  [...] É eu acho que o que facilita é eu ter uma 

formação voltada pra saúde da família. Eu acho 

que os cursos de qualificação do profissional eles 

ajudam muito [...] (NUT 2) 

Intersetorialidade [...]. Intersetorialidade com a escola é um 

facilitador [...] (OD 1) 

 

 Os entrevistados não identificaram como agentes facilitadores as parcerias 

com equipamentos públicos como segurança, transporte, obras, coleta seletiva, 

abastecimento, iluminação pública, entre outros. Diante disso, foi possível perceber 

uma desarticulação com uma rede de apoio importante ao fortalecimento e 

empoderamento da comunidade. Apenas um dos entrevistados, cirurgião-dentista, 

mencionou ter como facilitador a Intersetorialidade com a escola local. 

 A Intersetorialidade para criação e reconhecimento de saberes resultante da 

integração entre as áreas setoriais. Para Batista e Cavalcanti 2015 a 

Intersetorialidade na saúde é alcançado a partir da construção de redes, surge como 

estratégia de fortalecimento do setor, o SUS, que passa a dar conta de problemas 

frequentemente complexos, mas sempre atuando em articulação com outras 

políticas.  

 Apenas um dos entrevistados, nutricionista do NASF, mencionou a 

qualificação profissional como sendo um facilitador, pois segundo ela, a qualificação 

profissional proporciona ao trabalhador uma visão ampliada, o que faz com que o 

mesmo não permaneça apenas focado na parte assistencial (ambulatorial).  

 Para Diogo (2012, apud Kober, 2004, p.154), a qualificação profissional é a 

preparação do cidadão através de uma formação profissional para que ele possa 

aprimorar suas habilidades para executar funções específicas demandadas pelo 

mercado de trabalho.  

Ainda em relação à qualificação profissional, Cecim (2005) sugere que a 

introdução da Educação Permanente em Saúde seria uma estratégia fundamental 

para a recomposição das práticas de formação, atenção, gestão, formulação de 

políticas e controle social no setor da saúde, estabelecendo ações intersetoriais 
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oficiais e regulares com o setor da educação, submetendo os processos de 

mudança na graduação, nas residências, na pós-graduação e na educação técnica à 

ampla permeabilidade das necessidades/direitos de saúde da população e da 

universalização e equidade das ações e dos serviços de saúde. 

 
6.4 Dificultadores para o desenvolvimento das atividades de   promoção da 

saúde 

 

 Quando abordamos a categoria dificultadores para o desenvolvimento das 

atividades de promoção da saúde, foi possível perceber nas falas dos profissionais 

que a violência urbana, o tráfico de drogas e os confrontos armados foram 

considerados como os maiores dificultadores no desenvolvimento das atividades de 

promoção da saúde.  

   

RESULTADOS E DISCUSSÕES: DIFICULTADORES PARA O DESENVOLVIMENTO 

DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

Violência urbana, o tráfico de 

drogas e os confrontos armados  

Dificultadores: Só a violência. A violência mesmo que 

aí dificulta nosso trabalho [...] (ACS 5) 

 

A violência impede, né. Hoje isso é uma bomba 

relógio. A qualquer momento pode sair um tiroteio [...] 

(ACS 9) 

 

Dificuldade: Só a violência, […] assim a violência eu 

encontro mais na área que eu trabalho. [...] Ontem eu 

fui na área e tinha polícia [...] Mas assim tava tranquilo 

não tinha guerra. [...] É, atrasa o nosso trabalho em 

determinados momentos [...] (ACS 11) 

 

[...] As coisas que dificultam realmente é... Acho que 

todo rio de janeiro acho até que você vai escutar isso o 

tempo todo: é a violência que a gente está vivendo. [...] 
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Então a gente tem essa situação de violência na nossa 

área, de tráfico. É grudado na comunidade. [...] Isso é 

um dificultador no nosso trabalho. [...] As pessoas 

trancafiadas dentro de casa porque ninguém quer sair 

porque está perigoso demais [...] (ENF 2) 

 

Instabilidade profissional, pois 

mesmo tendo realizado um 

concurso público à incerteza da 

continuidade do seu próprio 

trabalho. 

O maior dificultador que nós temos aqui é essa 

questão mesmo de não saber o que vai acontecer 

amanhã. Fizemos um concurso, né, e até hoje não 

saiu nossa efetivação, como ACS falando[...] (ACS 9) 

 

Dificuldade em estabelecerem uma 

rotina de trabalho atropelados por 

reuniões, capacitações e 

treinamentos. 

A dificuldade [...] que tudo acontece ao mesmo tempo. 

Se [...] se programa pra um grupo [...] aí o médico 

chega um dia antes e vem com uma reunião do nada. 

Vem um congresso do nada. [...] Chega na hora isso 

não acontece, porque é uma reunião que surgiu. É o 

curso que surgiu. (ACS 12) 

 

Precariedade de recursos materiais 

[...] Você tem dificuldades [...] em acesso a algumas 

coisas. Material que às vezes a gente. Por exemplo, 

você quer sentar pra lançar alguma VD não tem uma 

cadeira, cadeira tudo quebrada. Isso é uma 

dificuldade. É... Uniforme, a gente não tem uniforme 

direito. Você pra entrar numa comunidade você tem 

que ter uniforme. (ACS 11) 

 

 Além disso, pudemos perceber que essa violência não foi só relatada pelos 

profissionais que trabalham fora dos territórios em que atuam. Na fala de alguns 

entrevistados, os mesmos relataram a dificuldade para realização das visitas 

domiciliares, pois a população, por conta do medo, não costuma abrir suas 

residências para a equipe de saúde. A própria sociedade local sente-se emparedada 

pela violência. 

 Souza e colaboradores (2011) vêm discutindo bastante sobre o aumento do 
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crime organizado nos grandes centros urbanos, em torno do narcotráfico, 

contrabando de armas de fogo e a dificuldade de estabelecimento de ações 

intersetoriais.  

 Associado a tais questões, como já citado anteriormente neste trabalho, 

trazemos o pensamento de Baralhas e Pereira (2013) que ressalta que o trabalho 

dos agentes comunitários de saúde (ACS) deve ser realizado em área urbana e, 

para executar essas atividades, esses profissionais têm encontrado dificuldades que 

ultrapassam o campo da saúde e requerem uma ação intersetorial efetiva devido aos 

problemas e agravos relacionados à violência. 

 Foi possível perceber a dificuldade de alguns investigados em lidar com as 

situações de violência do território e com a falta de capacidade de gerenciar esses 

conflitos. 

 Outra dificuldade apresentada foi a de estabelecerem uma rotina no serviço 

por serem atropelados por reuniões, capacitações e treinamentos. Dificuldade 

identificada por alguns profissionais como uma fragilidade para dar continuidade ao 

processo de trabalho e também como uma barreira de comunicação no ambiente de 

trabalho, dificultando a organização do cotidiano das equipes. 

 Para Moreira (2008), o processo de comunicação completa e eficaz é 

compreendido como o fornecimento ou troca de informações, ideias e sentimentos, 

através das palavras, escrita ou oral, ou de sinais, e é vital para o bom desempenho 

das pessoas dentro de uma organização. Ainda em relação à comunicação, Ramos 

apud Freire (2003) deixa claro que a comunicação tem relevância fundamental 

dentro de uma organização, pois faz parte de todo processo de trabalho, desde o 

planejamento, passando pela implementação e pela avaliação das atividades, até 

chegar o processo de desenvolvimento. 

 Outro aspecto identificado como dificuldade apresentou-se relacionado à 

infraestrutura do ambiente de trabalho, como falta de mobiliário para que os 

profissionais de saúde possam atender as demandas do serviço, como cadeira para 

sentar e lançar as visitas domiciliares e até mesmo uniforme para estarem 

identificados durante a permanência nos territórios.  
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 Para Lourenço e Bertani (2007), a precariedade das condições de trabalho 

manifestada na violação dos direitos trabalhistas, interfere na saúde dos (as) 

trabalhadores (as) e também no modo de agir, pensar, sentir e fazer. 

 A precarização do trabalho na saúde ultrapassa a flexibilização das relações 

de trabalho, envolvendo outros fatores como: as precárias condições físicas e 

materiais das unidades de saúde e a ausência de garantias para segurança do 

trabalho e para a saúde do trabalhador; que podem originar a multiplicidade de 

vínculos empregatícios dos trabalhadores do SUS. (Cavalcante e Lima, 2013, 

p.241). 

 Um dos entrevistados categoria profissional ACS falou sobre a instabilidade 

profissional, pois mesmo tendo realizado um concurso público, sente uma certa 

ansiedade devido à incerteza da continuidade do seu próprio trabalho. Presença de 

medo ao investir em um trabalho que não se sabe se vai ser contínuo e, 

consequentemente, um comprometimento da longitudinalidade do cuidado da 

população. 

 O SUS cresceu, estruturou-se e se expandiu por meio dos municípios. Como 

consequência dessa transformação, os municípios, muitas vezes, tiveram que 

buscar alternativas de contratação dos novos trabalhadores, em função do 

constrangimento legal da Lei de Responsabilidade Fiscal e sem orientações corretas 

e claras de como proceder a essas novas exigências, sobretudo pelas 

características dos programas e pela sua instabilidade administrativa e orçamentária. 

Assim sendo, os municípios tornaram-se os principais responsáveis pela contratação 

de trabalhadores e pelo gerenciamento dos serviços, utilizando, inclusive, parcerias 

com Organizações Não Governamentais (ONGs) ou Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIPs) e contratos com cooperativas. Com isso, 

surgiram problemas associados à precarização dos vínculos de trabalho.  

O trabalho precário em saúde tem sido identificado como um obstáculo para o 

desenvolvimento do sistema público de saúde. Essa questão compromete a relação 

dos trabalhadores com o sistema e prejudica a qualidade e a continuidade dos 

serviços essenciais prestados pelo SUS. (BRASIL, 2006) 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao realizarmos uma análise crítica da literatura sobre promoção da saúde, foi 

possível observar que, nas últimas décadas, houve um desenvolvimento crescente e 

uma reorientação das reflexões teóricas nesse campo de estudo.  

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar como se dão as ações de 

promoção da saúde dos profissionais das Clinicas da Família na AP 3.3 do município 

do Rio de Janeiro. E também, como objetivos específicos, identificar a concepção de 

promoção da saúde predominante entre os membros das Equipes de Saúde da 

Família, descrever as ações intersetoriais desenvolvidas pelas Equipes de Saúde da 

Família e comparar as ações de promoção da saúde desenvolvidas pelas equipes 

de saúde da família com as ações preconizadas pela carteira de serviços da SMS 

RJ e identificar os fatores facilitadores e dificultadores do desenvolvimento de ações 

de promoção da saúde e contribuir para uma reflexão das atividades de promoção 

da saúde desenvolvida pelas equipes de saúde da família.   

 Identificamos, a partir das percepções dos profissionais entrevistados e da 

observação realizada nas unidades da AP 3.3, que ainda existe dificuldade da 

equipe de saúde da família em definir o que é promoção da saúde, ainda sendo 

entendida por muitos como um sinônimo de prevenção de doenças. Este estudo 

confirmou nosso pressuposto, que os profissionais possuem ainda uma visão muito 

restrita sobre este conceito. Por isso, as ações de promoção da saúde ainda são 

pouco desenvolvidas pelos profissionais que atuam nas equipes de saúde da 

família. 

 Ações de promoção da saúde, na perspectiva ampliada de saúde, portanto, 

são muito limitadas. Os profissionais ainda têm uma visão romântica e não uma 

visão técnica do processo, como se percebe no discurso dos entrevistados. A 

intersetorialidade ainda é um desafio a ser conquistado, por ser pouco 

compreendido em termos conceituais e operacionais. Ferramentas de articulação 

precisam ser desenvolvidas o quanto antes. 

 Entendemos que somente a partir do estabelecimento de parcerias com a 

comunidade e com outros setores da sociedade é possível existir uma ação 

intersetorial, capaz de promover a real participação dos usuários. As equipes de 
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saúde da família devem buscar conhecer e se articular com as organizações 

existentes em nível local, favorecendo a participação das redes de apoio social e 

das famílias. Acreditamos que a adoção dessa postura possibilitará promover a 

criação de uma consciência crítica e favorecer o empowerment individual e coletivo. 

 Tais mudanças são essenciais, pois há a necessidade de incorporar, com 

maior clareza, as discussões sobre a intersetorialidade na prática cotidiana dos 

profissionais da saúde, tendo em vista situar o setor saúde como uma área 

estratégica para o desenvolvimento de novas alianças ou parcerias sem, contudo, 

atribuir a responsabilização sobre o processo saúde-doença somente aos 

trabalhadores. 

 Em relação às ações de promoção da saúde, desenvolvidas pelas equipes de 

saúde da família, a partir dos resultados dessa pesquisa foi possível perceber que as 

ações realizadas pelas equipes não são pautadas pela carteira de serviços da SMS 

RJ. Na verdade, muitos até desconhecem ou não utilizam este instrumento, que 

deveria ser um organizador do processo de trabalho das Clínicas da Família. 

 De uma forma geral, pode-se dizer que os sujeitos entrevistados percebem 

que a violência no território é a maior dificuldade encontrada para o desenvolvimento 

das atividades diárias. Esses achados apontam a necessidade urgente de enfrentar 

os desafios e implementar medidas e políticas públicas compensatórias e de 

prevenção para amenizar os efeitos danosos da violência urbana sobre a qualidade 

de vida da população. Outra ação importante é capacitar equipes de atenção 

primária para lidar com aspectos vinculados à moderação de conflitos. A 

precariedade da contratação dos profissionais também é considerada um grande 

problema a ser enfrentado pelas equipes no seu cotidiano; fenômeno visto em 

inúmeros estudos desde que a Estratégia Saúde da Família foi implantada no Brasil.  

Isso se agrava cada vez mais em nosso Estado e município, o que gera nos 

profissionais uma incerteza de continuidade do seu próprio trabalho e, 

consequentemente, um comprometimento da longitudinalidade do cuidado destinado 

à população. 

 Cabe ressaltar que identificamos como facilitadores na expansão das 

atividades desenvolvidas: um ambiente de trabalho saudável, a união da equipe, o 

acolhimento da gestão da unidade. O que proporciona aos trabalhadores segurança, 
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proteção, saúde e bem-estar. Neste sentido, vale frisar que a OMS define a saúde 

como: “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a 

ausência de doença”. Entretanto, por mais que isso seja louvável, não é suficiente 

para ações de promoção da saúde que devem ultrapassar a fronteira física dos 

serviços.   

 Esse estudo possibilitou a compreensão acerca do surgimento da promoção 

da saúde, não para responsabilizar ou culpabilizar os indivíduos pela sua saúde, 

mas para convidá-los para o mundo, para a vida em sociedade, que exige 

participação, empoderamento e autonomia.  

 Há de se considerar também que a educação permanente dos profissionais 

de saúde revela-se um aspecto fundamental para possibilitar a incorporação da 

promoção da saúde. Capacitação essa que vai além dos atributos técnicos 

desenvolvidos no campo da saúde. Há necessidade de um aprimoramento político e 

de cidadania, a partir de ações reflexivas junto às equipes, contando com o 

desempenho do papel da educação permanente em saúde e dos setores gerenciais 

da secretaria municipal de saúde. 

 Chegou-se à conclusão que esta dissertação é o começo de uma reflexão 

mais aprofundada de quais mecanismos são necessários para que se consiga 

utilizar a promoção da saúde de uma forma que vá além de um conceito. Visa-se 

que esta seja uma prática que auxilie no aumento das relações intersetoriais, 

tornando potentes as ações de todos os profissionais de saúde e que, 

consequentemente, venha gerar um impacto positivo na qualidade de vida da nossa 

sociedade. 
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Apêndice I 

ENTREVISTA 

 

1- Nome: ______________________________________________________ 

2- Data de nascimento: _____/______/_______   Sexo: (    ) F     (    ) M 

4- Idade: ___________ 

5- Função na ESF: _______________________________ 

6- Escolaridade:  

(   ) Ensino médio completo       (    ) Ensino superior incompleto     

(   ) Ensino superior completo. Qual? ____________________________     

(   ) Especialização. Qual? _____________________________________ 

(   ) Residência.  Qual? ________________________________________        

(   ) Mestrado   (    ) Doutorado     (      ) Outros: _____________________ 

7- Tempo de formação (quando nível superior): 

(    ) Menos de 6 meses      (    ) Entre 6 meses a 1 ano     (    ) De 1 a 5 anos     (    ) 

Mais de 5 anos             (   ) Não se aplica 

8- Possui quanto tempo na Estratégia Saúde da Família?  

(    ) Entre 6 meses a 1 anos     (    ) De 1 a 5 anos  (    ) Mais de 5 anos 

9- Tempo de atuação na atual equipe: 

(   ) Menos de 6 meses      (      ) de 6 meses a 1 ano     (    ) De 1 a 3 anos 

(    ) mais de 3 anos 
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CONHECIMENTO EM PROMOÇÃO DA SAÚDE 

1- O que é para você o conceito de promoção da saúde? 

2-  No seu cotidiano você realiza ações de promoção da saúde? Cite exemplos: 

Caso não faça explique-me porque  

3- O que é a carteira de serviços da Atenção Primária à Saúde (APS) da Secretaria 

Municipal de saúde do município do Rio de Janeiro (SMS/RJ)? 

4- A unidade possui colegiado gestor? Qual a função do colegiado gestor? Você 

participa? 

 

PRÁTICAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE 

1- Como você organizaria uma atividade de promoção a saúde? 

2- O que te motiva a desenvolver atividades de promoção a saúde? 

3-  Quais os facilitadores e dificultadores para o desenvolvimento das atividades de 

promoção a saúde? 

4- Quem são os seus parceiros mais atuantes? 

5- Quais são os cuidados adotados para o desenvolvimento dessas atividades? 

6- Como você mede os impactos das atividades de promoção da saúde?  

7- Descreva 2 ou mais atividades de promoção a saúde que você tenha 

desenvolvido 

8- Você utiliza a carteira de serviços como instrumento norteador das ações de 

promoção a saúde desenvolvidas na unidade? Que atividades você pode citar 

9- Como você adquire informações sobre os principais problemas de saúde da 

comunidade que atende?  
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Apêndice II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Resolução CNS- 466/ 2012) 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

Mestrado Profissional em Saúde da Família 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

Nome:............................................................................................................................. 

Sexo: Masculino (  ) Feminino (  )     Data Nascimento: ........../........../........ 

Endereço:....................................................................................................................... 

Bairro:............................................................Cidade:.................................................... 

Telefone: (.....).........................................................  

Email: ............................................................................................ 

 

Você está convidado (a) a participar da pesquisa cujo título é: A prática das equipes 

de saúde da família: os desafios para a promoção de saúde. 

Você foi selecionado (a) porque é profissional deste sistema de saúde. Sua 

participação é importante, mas não obrigatória. A qualquer momento você pode 

desistir de participar, sabendo que sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua 

relação com os profissionais com quem você atua ou com a Universidade Estácio de 

Sá. 

Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do 

estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua 

participação.  

Sua participação consistirá em fornecer, através de entrevista com a pesquisadora, 

alguns dados relativos ao seu entendimento sobre as ações de promoção a saúde 

desenvolvidas na Estratégia de Saúde da família. O tempo de duração da pesquisa 

é de aproximadamente uma hora. A entrevista somente será gravada se houver sua 

autorização sendo a mesma para fins de transcrição somente. As entrevistas serão 

transcritas e armazenadas em arquivos digitais, mas somente terão acesso as 
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mesmas a pesquisadora e sua orientadora. Ao final da pesquisa, todo material será 

mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos, conforme Resolução CNS 466/2012. 

 Asseguramos que as informações obtidas nesta pesquisa serão confidenciais 

e garantimos o sigilo sobre sua participação. As informações serão manipuladas 

somente pela pesquisadora e sua orientadora. A divulgação das informações será 

anônima e em conjunto com as respostas de outras pessoas entrevistadas. Sua 

participação não envolve risco pessoal ou profissional e não será remunerada.   

 

Pesquisadora responsável:  

Monica Motta de Mattos Costa pelo telefone (21) 96412-4379, E–mail: 

monicammcosta@gmail.com. Universidade Estácio de Sá – Endereço: Rua: 

Riachuelo, 27, 3º Andar. Telefone: (21) 3231-6135.  

Email: ppgsaudedafamilia@estacio.br 

 

Avaliação do risco da pesquisa: 

(X) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior 

Objetivos e Justificativa: 

Analisar como se dão as ações de promoção da saúde dos profissionais das clínicas 

da Família na AP 3.3 do município do Rio de Janeiro 

 

Procedimentos: 

Trata-se de um estudo qualitativo, observacional descritivo de caráter exploratório 

onde será utilizado para a coleta de dados uma entrevista individual com os 

profissionais da Estratégia Saúde da Família.    

 

Riscos e inconveniências: 

Eventual constrangimento relacionado ao tempo da entrevista e/ou sobre o assunto, 

que poderá ser interrompida a qualquer momento se for desejo do entrevistado. 

 

Potenciais benefícios: 

mailto:monicammcosta@gmail.com
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Que o estudo contribua para uma reflexão das atividades de promoção da saúde, 

desenvolvidas hoje pelos profissionais que atuam nas clínicas da família no 

município do Rio de Janeiro e para uma reorientação delas.  

 

Informações Adicionais: 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de 

Sá, em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 

2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, terças e quintas de 

9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar ou o Comitê de Ética da 

Secretaria Municipal de Saúde Rio de Janeiro está situado a Rua Afonso Cavalcanti 

455/701 Cidade Nova Telefone (21)2503-2024 E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br 

 Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar. Do mesmo modo, estou ciente dos 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a 

minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha 

participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos. 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da 

pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa. 

(   ) autorizo a gravação da entrevista pelas pesquisadoras. 

(   ) Não autorizo a gravação da entrevista pelas pesquisadoras. 

 

Rio de janeiro, ______de____________de ________ 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

______________________________________________ 

Assinatura do Responsável da Pesquisa 

mailto:cepsms@rio.rj.gov.br
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ANEXOS 

CHECK LIST 

Serviços oferecidos para promoção da saúde na carteira de 

serviço: 

Atividades 

Desenvolvidas 

 

Alimentação Saudável 

 

■ Promoção de alimentação saudável ✓  

■ Vigilância alimentar e nutricional ✓  

■ Acompanhamento dos agravos nutricionais e doenças 

relacionadas à alimentação 

 

 

Promoção da prática de atividade física 

 

■Incentivo e orientação da prática regular de atividade física nas 

rotinas e protocolos dos serviços de saúde 

✓  

■Grupos de promoção da atividade física 
✓  

■Ginástica laboral  

■Alongamentos  

■Orientações posturais na gestação  

■Prática corporal/exercícios no pré-natal  

■Posições e exercícios facilitadores para o trabalho de parto ativo  
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■Sala de espera ativa 
✓  

■Academia Carioca 
✓  

 

Controle do Tabagismo 

 

■ Ambiente Livre de Fumo 
✓  

■ Abordagem mínima do tabagismo em todos os pacientes 

tabagistas 

✓  

■ Tratamento para a dependência de nicotina 
✓  

■Prevenção de tabagismo na infância e na adolescência  

■Abordagem aos familiares de crianças com doença respiratória  

■Abordagem aos pacientes fumantes dos grupos de risco: 

gestantes, tuberculose, HIV, diabéticos e hipertensos 

✓  

■Abordagem do tabagismo no planejamento familiar  

 

Promoção à Saúde 

 

■Práticas educativas voltadas para o usuário que estimulem a 

reflexão e a discussão 

 

■Reconhecimento da identidade étnico-racial  

■Acolhimento e respeito à diversidade sexual e à diversidade 

religiosa 

 

■Instrumentos para a informação e a orientação ao usuário  
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■Ações intersetoriais que ampliem a rede de promoção da saúde 

e proteção social na comunidade 

 

✓  

■Estratégias que contribuam para a promoção da solidariedade e 

da cultura da paz, a prevenção de acidentes e violência 

 

■Atividades que fortaleçam vínculos familiares e comunitários  

■Mobilização comunitária  

■Atividades que fortaleçam o protagonismo dos indivíduos e da 

comunidade 
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