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POLÍTICA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

“A promoção da saúde compreende a ação individual, a ação da 
comunidade e a ação e o compromisso dos governos na busca de 

uma vida mais saudável para todos e para cada um”.

 saúde está relacionada ao modo de viver das pessoas (sedentarismo,
alimentação não saudável, consumo de álcool, tabaco e outras drogas,
a vida cotidiana, competitividade, isolamento do homem nas cidades)
e a determinação genética e biológica (não modificável).
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 51º Assembléia Mundial da Saúde (2000) = desafios para a saúde no
século XXI

 Brasil – 8ª Conferência Nacional de Saúde

 Portaria MS/GM nº 687, de 30 de março de 2006

 PORTARIA Nº 2.446, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2014

Redefine a Política Nacional de Promoção da Saúde

(PNPS).
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 promoção da saúde leva a refletir sobre o objeto saúde, viver com
qualidade, melhor conhecimento e aceitação de nós mesmos,
solidariedade, tolerância, respeito a natureza, e uma atitude de
responsabilidade ecológica com a vida sobre a terra e com o futuro;

 inclui articulação de parcerias, atuações intersetoriais e participação
popular, otimizar recursos e aplicar em política mais efetiva às
necessidades da sociedade.
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 promoção da saúde trabalha a mobilização comunitária, construir
espaços saudáveis e construir espaços saudáveis.

 NÃO DEVE SER MAIS UM NÍVEL DE ATENÇÃO, NEM DEVE
CORRESPONDER A AÇÕES QUE ACONTECEM ANTERIORMENTE À
PREVENÇÃO

se compõe de
estratégias transversais em todas as políticas, programas e ações do
setor saúde, na tentativa de trazer olhar, perspectiva da saúde e
desafio do construir a integralidade em toda a sua complexidade e
singularidade social e individual.
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 Valores e Princípios

A) reconhece a subjetividade das pessoas e dos coletivos no processo de
atenção e cuidado em defesa da saúde e da vida;

B) considera como valores fundantes no processo de sua concretização a
solidariedade, a felicidade, a ética, o respeito às diversidades, a
humanização, a corresponsabilidade, a justiça e a inclusão social;

C) adota como princípios a equidade, a participação social, a autonomia,
o empoderamento, a intersetorialidade, a intrassetorialidade, a
sustentabilidade, a integralidade e a territorialidade.
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Objetivos da Política de promoção da saúde

 Geral

Promover a equidade e a melhoria das condições e dos modos de viver,
ampliando a potencialidade da saúde individual e coletiva e reduzindo
vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes
sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais.

 Objetivos específicos

I. Estimular a promoção da saúde como parte da integralidade do
cuidado na Rede de Atenção à Saúde, articulada às demais redes de
proteção social;
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II. Contribuir para a adoção de práticas sociais e de saúde centradas na
equidade, na participação e no controle social, a fim de reduzir as
desigualdades sistemáticas, injustas e evitáveis com respeito às
diferenças de classe social; de gênero; de orientação sexual e
identidade de gênero; entre gerações; étnicoraciais; culturais;
territoriais; e relacionadas às pessoas com deficiências e necessidades
especiais.

III. Favorecer a mobilidade humana e a acessibilidade; o
desenvolvimento seguro, saudável e sustentável;

IV. Promover a cultura da paz em comunidades, territórios e municípios;
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V. Apoiar o desenvolvimento de espaços de produção social e ambientes
saudáveis, favoráveis ao desenvolvimento humano e ao bemviver;

VI. Valorizar os saberes populares e tradicionais e as práticas integrativas
e complementares;

VII. Promover o empoderamento e a capacidade para a tomada de
decisão e a autonomia de sujeitos e coletividades por meio do
desenvolvimento de habilidades pessoais e de competências em
promoção e defesa da saúde e da vida;
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VIII. Promover processos de educação, formação profissional e
capacitação específicos em promoção da saúde, de acordo com os
princípios e valores expressos nesta política, para trabalhadores,
gestores e cidadãos;

IX. Estabelecer estratégias de comunicação social e mídia direcionadas
ao fortalecimento dos princípios e das ações em promoção da saúde
e à defesa de políticas públicas saudáveis;

X. Estimular a pesquisa, a produção e a difusão de conhecimentos e
estratégias inovadoras no âmbito das ações de promoção da saúde;
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XI. Promover meios para a inclusão e qualificação do registro de
atividades de promoção da saúde e da equidade nos sistemas de
informação e inquéritos, permitindo a análise, o monitoramento, a
avaliação e o financiamento das ações;

XII. Fomentar discussões sobre os modos de consumo e produção que
estejam em conflito de interesses com os princípios e valores da
promoção da saúde e que aumentem vulnerabilidades e riscos à
saúde;

XIII. Contribuir para a articulação de políticas públicas inter e
intrassetoriais com as agendas nacionais e internacionais.
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Temas transversais

I. Determinantes Sociais da Saúde (DSS), equidade e respeito à
diversidade

II. Desenvolvimento sustentável

III. Produção de saúde e cuidado

IV. Ambientes e territórios saudáveis

V. Vida no trabalho

VI. Cultura da paz e direitos humanos
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Eixos operacionais

I. Territorialização
II. Articulação e cooperação intra e intersetorial
III. Rede de Atenção à Saúde
IV. Participação e controle social
V. Gestão
VI. Educação e formação
VII. Vigilância, monitoramento e avaliação
VIII. Produção e disseminação de conhecimentos e saberes
IX. Comunicação social e mídia
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Temas prioritários

I. Formação e Educação permanente

II. Alimentação adequada e saudável

III. Práticas corporais e atividades físicas

IV. Enfrentamento ao uso do tabaco e seus derivados

V. Enfrentamento do uso abusivo de álcool e outras drogas

VI. Promoção da mobilidade segura

VII. Promoção da cultura da paz e direitos humanos

VIII. Promoção do desenvolvimento sustentável


