
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
ANDRADE, LOM., and BARRETO, ICHC. Promoção da saúde e cidades/municípios saudáveis: 
propostas de articulação entre saúde e ambiente. In: MINAYO, MCS., and MIRANDA, AC., orgs. 
Saúde e ambiente sustentável: estreitando nós [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2002, pp. 
150-171. ISBN 978-85-7541-366-1. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Parte III - Qualidade de vida e promoção da saúde 
III.1 - Promoção da saúde e cidades/municípios saudáveis: propostas de articulação entre saúde e 

ambiente 
 

Luiz Odorico Monteiro de Andrade 
Ivana Cristina de Holanda Cunha Barreto 

 



Qualidade de Vida e
Promoção da Saúde

PARTE III



. 151 .

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Introdução

A idéia deste ensaio é fazer uma reflexão sobre a produção de saber e de práxis
na área da Promoção da Saúde. Esta proposta foi reforçada quando aplica-

mos a metodologia aqui descrita para o entendimento da evolução do Sistema
Único de Saúde (SUS) no Brasil (Andrade, 2002). Constatamos uma semelhan-
ça, uma espécie de coerência interna, da produção discursiva tanto na área de
Promoção da Saúde como na área de Municípios Saudáveis (MS), brasileira e
latino-americana sobre modelos de saúde. No Brasil, a idéia do Movimento pela
Reforma Sanitária fundamentou discursivamente o SUS. Nunes (1999) enfatiza
que esta formulação evidenciada na década de oitenta, iniciou-se nos anos se-
tenta e teve forte influência do materialismo dialético.

As idéias da Promoção da Saúde encontram paralelo no trabalho de McKeown
& Lowe (1989), que analisaram as relações envolvidas na mortalidade da popu-
lação inglesa desde 1840. Eles constataram, em seu estudo, que os fatores que
mais contribuíram para uma melhor qualidade de vida da população inglesa fo-
ram o desenvolvimento econômico e uma melhor qualidade da sua nutrição.

O trabalho de McKeown & Lowe teve repercussões no informe produzido
pelo governo canadense, em 1974, intitulado Uma nova perspectiva sobre a saúde dos
canadenses, conhecido por Informe Lalonde (1978), cujo efeito no pensamento
sanitário foi consusbtanciado no movimento de Promoção da Saúde e de Cida-
des Saudáveis (Hancock, 1993; Ashton, 1993). O estudo de McKeown & Lowe
também foi seminal para todo o debate travado pela epidemiologia social latino-
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americana, parceira na formulação discursiva brasileira do movimento pré-SUS
(Nunes, 1999; Restrepo, 2001).

Para a discussão dos argumentos deste texto, lançamos mão de uma figura
geométrica tridimensional (Figura 1) formada por três eixos que se movimen-
tam na linha do tempo conforme a predominância de um dos seus vetores. Os
três eixos dessa figura são: o político, o discursivo e o paradigmático.

Figura 1 – Representação gráfica dos eixos político, discursivo e paradigmático
no campo da Promoção da Saúde e o seu paralelo com o SUS no Brasil.

EIXO PARADIGMÁTICO 
EIXO 

DISCURSIVO 

 
EIXO POLÍTICO - 

OPERATIVO -
NORMATIVO 

ANDRADE (2000) 

As referências essenciais do trabalho estão em Japiassu (1992), Arouca (1975)
e Dâmaso (1989), este último apoiando-se em Foucault. Foucault, em As Pala-
vras e as Coisas (1968), trata da descrição das totalidades culturais evidenciando o
conceito de episteme como o conjunto das relações que se pode descobrir, para
uma época dada, entre as ciências, quando são analisadas em nível das regulari-
dades discursivas. Dâmaso (1989) conceitua episteme como a legislação lógica
do conhecimento de uma época determinada e os saberes organizados, ressal-
tando que ela tem, necessariamente, de fundar espaços de domínio e condições
de poder efetivo ou o próprio termo saber sequer lhe dirá respeito. Determinado
campo de saber tomado como foco e referência numa configuração social histó-
rica tem como sua configuração externa os efeitos sistemáticos de sua articula-
ção nos processos sociais.
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Esse raciocínio fortalece-se na perspectiva bachelardiana, citada por Japiassu,
de que a duração humana é a continuidade. Temos dela uma experiência íntima
e direta. Assim, somos, a cada instante, a condensação da história que vivemos.
Não há esquecimento absoluto. Não há ruptura em nossa vida: o presente é
repleto do passado e preenche-se do futuro. Todas as lembranças são conserva-
das (Japiassu, 1992).

É dentro das propostas citadas que levaremos em consideração algumas
idéias do campo da medicina social formuladas na história ocidental do século
XIX, mostrando a sua vinculação com as Conferências Mundiais de Promoção
da Saúde. Igualmente, abordaremos aqui o movimento e a história da estrutura
discursiva do SUS no Brasil. Trabalhamos com três cortes tipológicos:

1) a coerência da produção discursiva da idéia de Promoção da Saúde e a
do SUS;

2) como essa produção discursiva articulou-se, numa perspectiva de práxis,
ao interior das políticas públicas voltadas para ambos os movimentos;

3) Como se estabeleceu o diálogo entre a práxis, o discurso e o paradigma
da Promoção da Saúde e do SUS.

Relações entre o Discurso da Medicina Social do

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Século XIX, da Promoção da Saúde e do SUS

Desde o século XIX, o mundo ocidental construiu e viveu um grande avan-
ço científico. Na área da saúde, este avanço repercutiu tanto do ponto de vista da
medicina clínica como, principalmente, após a “Revolução Pasteuriana”, na mi-
crobiologia, na patologia, na fisiologia, na parasitologia e na medicina preventiva.

Alguns nomes são emblemáticos desse período histórico: Claude Bernard,
Pasteur, Jenner, Finlay, Snow, René Villarmé, Rudolf  Virchow, além de outros
nomes. Alguns não foram especialistas da área da saúde, entretanto,  contribuí-
ram com trabalhos cuja perspectiva social refere-se claramente aos condicio-
nantes do processo de adoecimento, como foi o caso de Engels em seu estudo
Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra (1974). Esse grande companheiro de
Marx destacou o sofrimento dos operários por causa de doenças infecciosas,
como tuberculose, e outras causadas por toxinas ambientais e alcoolismo. Seus
estudos chamam atenção para a relação entre enfermidades e classes sociais
(Engels, 1974).

O trabalho de Engels se situa no momento do processo de crescimento das
cidades européias, impulsionado pela revolução industrial, pela maior consciên-
cia operária da exploração capitalista e das relações entre a situação de saúde, as
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condições de vida, de trabalho e de habitação. Foi também um momento histó-
rico de ampliação das demandas em vista de um Estado voltado para garantir o
bem-estar social da classe trabalhadora.

Estudiosos do campo da saúde na atualidade, como Restrepo (2001) e
Ashton (1993), reforçam que as políticas concebidas nesta época tanto podem
ser arroladas como precursoras das hoje chamadas políticas públicas saudáveis
no campo da Promoção da Saúde, como podem ser consideradas precursoras
dos recentes movimentos de cidades saudáveis.

Todavia, é preciso considerar que neste período, como em tantos outros,
foram observados conflitos paradigmáticos importantes. A discussão funda-
mental, com conseqüências na prática profissional e política, era entre uma me-
dicina voltada para o social e a medicina fundamentada na determinação bioló-
gica do processo saúde/doença, de cunho pasteuriano, ainda hoje hegemônica
na sociedade ocidental.

Esse conflito determinou o que vamos passar a chamar, no decorrer deste
texto, de Tensão Paradigmática (Andrade, 2001). Esse movimento concomitante
está presente desde os meados do século XIX até hoje, cujo exemplo emblemá-
tico é o processo liderado por Edwin Chadwick, na sua contribuição com a
revisão das Leis dos Pobres.

Ashton (1993) chega a afirmar que Chadwick pode ser, hoje em dia, consi-
derado um visionário precursor do movimento de cidades saudáveis, por sua
grande contribuição teórica na publicação Report on the Sanitary Condition of  La-
bouring Class e por sua militância política, contribuindo para a melhoria das con-
dições sanitárias das cidades na Inglaterra em sua época.

Outra contribuição importante no século XIX foi a do médico sanitarista e
político alemão Rudolf  Virchow. Virchow recebeu uma missão do governo da
Prússia de estudar uma epidemia de tifo na província de Silésia, no inverno de
1847. Nesta ocasião, recomendou que a população vitimada necessitava, entre
outras intervenções médicas, de completa e ilimitada democracia, educação, li-
berdade e prosperidade. Sem dúvida nenhuma, essa atitude de Virchow tem a
ver com o que hoje são considerados macro-determinantes e a proposta
de ações multi-setoriais das políticas públicas saudáveis no campo da Promoção da
saúde (Restrepo, 2001).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Criação do Termo Promoção da Saúde por Henry Sigerist

O termo Medicina Social, usado na Europa na segunda metade do século
XIX é, sem dúvida, precursor da idéia de Promoção da Saúde, primeiramente
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utilizado por Henry Sigerist, buscando reordenar o sentido da Medicina na soci-
edade em quatro funções: promoção da saúde; prevenção de enfermidades; cura
e reabilitação (Restrepo, 2001).

Sigerist, segundo Restrepo (2001), foi o primeiro a utilizar o termo Promoção
da Saúde para denominar as ações embasadas em educação sanitária e ações do
Estado para a melhoria das condições de vida. A autora considera que o concei-
to proposto por Sigerist incluía as idéias de educação básica e educação em
saúde para todos; melhores condições de trabalho e vida para a população; mei-
os de recreação e lazer; existência de um sistema público de saúde de acesso
universal à população espacialmente adscrita a uma equipe médica capaz de acon-
selhar e ajudar a manter a saúde e restaurá-la quando falhasse a prevenção; pre-
sença de centros médicos de investigação e capacitação.

O trabalho de McKeown, já citado, veio somar-se à contribuição de Sige-
rist, tendo tido como uma de suas repercussões imediatas o informe produzido
pelo governo canadense, em 1974, intitulado Uma nova perspectiva sobre a saúde dos
canadenses, conhecido por Informe Lalonde. Este último teve um grande efeito
no pensamento sanitário, especialmente nos países desenvolvidos, e conduziu
de forma indireta o movimento por Cidades Saudáveis. O informe Lalonde assu-
me os argumentos da determinação do processo saúde/doença por múltiplos
fatores, aplicando esses princípios à realidade do país. Apresenta definição de
estratégias nacionais de promoção da saúde e sugere que tais ações deveriam se
constituir na mais importante das prioridades (Hancock, 1993; Ashton, 1993).

O trabalho de McKeown foi, sem dúvida, uma contribuição para funda-
mentar o marco teórico da Promoção da Saúde, bem como consubstanciou as
bases de uma rica produção ocorrida na América Latina que recebeu o emble-
mático nome de Epidemiologia Social. Essa formulação discursiva latino-ame-
ricana, conforme Nunes (1999), cujo vigor situa-se na década de 70, ‘bebeu na
fonte’ do materialismo dialético, surgindo como uma reação da sociedade e do
próprio sistema de saúde à medicalização da saúde. No atual contexto, essa
produção teórica possui um marco de referência mais amplo do que o enfo-
que utilizado para caracterizar um nível de atenção da medicina preventiva,
conforme definido por Leawell & Clark (1976), no esquema da História Natu-
ral das Doenças.

No caso brasileiro, vários autores se somaram na fundamentação das bases
discursivas da Reforma Sanitária norteadoras do SUS. Esta é uma ligação im-
portante entre as duas produções discursivas, de um lado a da Promoção da
Saúde, mais universal; de outro, a brasileira, que fundamentou o SUS. O movi-
mento brasileiro foi concomitante ao da maioria dos países do mundo, frente à
crise de custos e de paradigmas do setor, para a qual foram propostas transfor-
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mações nas políticas, enfatizando-se a atenção primária e o desenvolvimento
comunitário (Ashton, 1993).

Westphal (2000) enfatiza que importantes mudanças na teoria e na prática
da saúde pública foram impulsionadas ao mesmo tempo em que muitas trans-
formações históricas mais gerais da sociedade ocorreram. Por exemplo, houve
uma alteração drástica na estrutura da população e na expectativa de vida, em
decorrência do avanço na biologia, da descoberta de causas de doenças até en-
tão desconhecidas e de novas terapêuticas. Tudo isso contribuiu para o aumento
crescente dos níveis de urbanização. A autora acrescenta que é também um
período em que se evidenciaram as diferenças sociais intra e interpaíses. Os
ricos tornaram-se cada vez mais ricos, e as desigualdades geradas por um mode-
lo social e econômico excludente aumentaram os níveis de pobreza, bem como
as carências relativas às necessidades básicas.

A partir deste movimento surgido na década de 70 foi se configurando um
processo ao qual Buss (2000) chama de estratégia da Nova Promoção da Saúde. Seu
desenvolvimento se deu como movimento ideológico e social, de forma mais
intensa, nessa época, no Canadá, nos Estados Unidos e nos países da Europa
Ocidental, apontando-se avanços mais lentos na América Latina e Caribe. As
conferências internacionais, a partir da Internacional de Promoção da Saúde
realizada em Ottawa, em 1986, têm difundido conceitos básicos que exigem o
fortalecimento da saúde pública em torno do compromisso de saúde para to-
dos. As discussões de Ottawa tiveram como parâmetros a Declaração de Alma-Ata
para os Cuidados Primários em Saúde – ocorrida em 1978 – e debates posteriores
realizados ao redor do mundo, centrando-se na nova conceituação de Saúde e de
Promoção da Saúde.

É importante destacar, aqui, alguns pontos: o primeiro é que começa a se
delinear um pensamento que poderia ser nomeado como novo paradigma: a
idéia de que a saúde é produzida socialmente; assim, a Promoção da Saúde está
relacionada a um conjunto de valores: vida, saúde, solidariedade, eqüidade, de-
mocracia, cidadania, participação, parceria, desenvolvimento, justiça social, re-
valorização ética da vida. Em conseqüência, também as determinações da saú-
de têm que ser pensadas junto às dimensões sociais, culturais, econômicas e
políticas que configuram os espaços locais e mais universais nos quais as cole-
tividades e os indivíduos vivem. Por isso, a Promoção da Saúde demanda uma
ação coordenada entre os diferentes setores sociais, as ações do Estado em
suas políticas intersetoriais, da sociedade civil e do sistema de saúde propria-
mente dito. Nas conferências e cartas delas resultantes, observamos, ainda,
um forte componente internacionalista que define a natureza política dos proces-
sos de saúde vistos do ponto de vista macroestrutural, histórico e de cumplici-
dade biosférica (Buss, 2000).
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Conferências Internacionais de Promoção da Saúde:

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

a comunidade internacional do processo discursivo

A I Conferência Mundial de Promoção da Saúde foi realizada em Ottawa,
Canadá, em 1986, e ficou mundialmente conhecida pela Carta de Ottawa (1996),
cujo grande mérito foi o de clarificar o conceito que lhe deu o nome. Nela ficou
definido que a promoção de saúde consiste em proporcionar aos povos os mei-
os para melhorarem sua situação sanitária e exercer maior controle sobre a mes-
ma. A saúde é conceituada, não como o objetivo, mas sim como a fonte de
riqueza da vida cotidiana. As condições e requisitos para a saúde são: a paz, a
educação, a moradia, a alimentação, a renda, o ecossistema estável, a justiça soci-
al e a eqüidade. As estratégias-chave para promover a saúde incluem o estabele-
cimento de políticas públicas saudáveis, a criação de ambientes favoráveis, forta-
lecimento de ações comunitárias, o desenvolvimento de habilidades pessoais e a
reorientação dos serviços de saúde.

A II Conferência Mundial de Promoção da Saúde foi realizada em Adelai-
de, Austrália, em 1988, reafirmando a de Ottawa quanto à definição dos deter-
minantes de saúde e às condições de acesso eqüitativo aos bens e serviços em
geral e, sobretudo, aos equipamentos e à assistência à saúde. Foi na Conferência
de Adelaide que o conceito de política pública saudável foi aprofundado. Igualmente,
na discussão que ali houve, foi ressaltada a importância do compromisso político
de todos os setores envolvidos com saúde como condição de realização dessas
políticas. A II Carta Mundial de Promoção da Saúde indicou quatro áreas para
atuação imediata: saúde das mulheres, acesso à alimentação e a nutrientes saudá-
veis, redução do consumo de tabaco e álcool e criação de ambientes saudáveis.

A III Conferência Mundial de Promoção da Saúde foi realizada em Sundsvall,
Suécia, em 1991. Seu tema central foi a criação de ambientes saudáveis. Ocorreu um ano
antes da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to, a Rio-92, tendo sido realizada num contexto de intensos debates sobre a questão
ecológica. Pode ser considerada uma espécie de pré-Rio-92, colocando a discussão
ambiental na agenda da saúde, abordando a interdependência entre os dois fatores.
Aí foram tratados assuntos políticos, sociais, nos níveis macro e micro como os
conflitos armados, o rápido crescimento da população, a alimentação inadequada, a
falta de meios para garantir a autodeterminação e a degradação dos recursos natu-
rais. Ou seja, em graus e dimensões diferenciadas, foi considerado que os fatores
prejudiciais à saúde combinam relações físicas e sociais.

A IV Conferência Mundial de Promoção da Saúde foi realizada em Jacarta,
Indonésia, em 1997, onde as diretrizes e os impactos na realidade da saúde,
provocados pela Conferência de Ottawa, foram revistos. Em Jacarta, os partici-
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pantes fizeram uma convocatória de novos atores para enfrentar os desafios
impostos pela nova era. Foi a primeira das quatro a ser realizada em um país em
desenvolvimento. A avaliação da Conferência de Ottawa foi positiva, pois a es-
tratégia promoção da saúde mostrou-se eficiente para o melhoramento das con-
dições de saúde e a prevenção de enfermidades, tanto em países desenvolvidos
como em países em desenvolvimento. A Declaração de Jacarta estabeleceu cin-
co prioridades para promoção da saúde até o século XXI: promoção da respon-
sabilidade social da saúde; aumento da capacidade da comunidade e do “empo-
deramento” dos indivíduos; expansão e consolidação das alianças para a saúde;
incremento das pesquisas voltadas para o desenvolvimento da saúde; assegura-
mento de uma infra-estrutura para a promoção da saúde.

As cinco prioridades para a promoção da saúde foram tomadas como eixos
centrais para a V Conferência Mundial de Promoção da Saúde. Esta teve como
meta analisar a contribuição da estratégia de promoção da saúde na melhoria da
qualidade de vida de pessoas que vivem em condições adversas. Sua organização
incluiu três objetivos básicos: demonstrar como a promoção da saúde faz dife-
rença na qualidade de vida, especialmente para as pessoas que vivem em circuns-
tâncias adversas; posicionar a saúde na agenda das agências de desenvolvimento
internacionais, nacionais e locais; estimular alianças para a saúde entre os dife-
rentes atores em todos os níveis da sociedade.

A V Conferência teve dois componentes programáticos: cinco dias de pro-
gramação técnica e dois dias de programação ministerial. Ambos os grupos se
reuniram em espaços conjuntos. A preparação do programa ministerial elabo-
rou a Declaração Ministerial do México para a Promoção da Saúde, firmada por
dez ministros de Saúde ou por seus representantes, cujas declarações podem ser
assim resumidas: afirmação da contribuição das estratégias de promoção da saú-
de para manutenção das atividades de saúde em nível local, nacional e internaci-
onal; e compromisso dos países de desenharem planos nacionais de ação para mo-
nitorar o progresso feito pela incorporação das estratégias de promoção da saú-
de na política de planificação em nível nacional e local.

A programação técnica foi estruturada levando em consideração as prio-
ridades da promoção da saúde estabelecidas na declaração de Jacarta e na Re-
solução sobre Promoção da Saúde da Assembléia Mundial da Saúde (Brasil.
Ministério da Saúde, 1996). As seis sessões técnicas desenvolveram os seguin-
tes temas: fortalecer as bases de evidência em promoção da saúde; incremen-
tar a inversão para o desenvolvimento da saúde; promover a responsabilidade
social para a saúde; incrementar a capacidade das comunidades e “empodera-
mento” dos indivíduos e das suas comunidades; assegurar a infra-estrutura
necessária para a promoção da saúde; reordenar os sistemas e serviços de
saúde com critérios de promoção da saúde.
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A V Conferência criou cinco produtos: seis informes técnicos; estudos de
casos; a Declaração Ministerial do México para a Promoção da Saúde; marco de
trabalho para os planos de ação para a promoção da saúde; o Informe da V
Conferência Mundial de Promoção da Saúde.

Algumas questões-chave puderam ser evidenciadas como resultados: rea-
firmação da importância da promoção da saúde; necessidade de focalizar os
determinantes da saúde; grande necessidade que a humanidade tem de buscar
construir um mundo mais eqüitativo; promoção da saúde; promoção da saúde é
socialmente relevante; promoção da saúde é politicamente sensível; importância
das mulheres para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde.

Cidades/Municípios Saudáveis: processo discursivo e

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

construção de novas práticas

Quando observamos o movimento produzido pelos formuladores e defen-
sores da idéia de Promoção da Saúde do século XIX até nossos dias vamos
entender que suas formulações foram embasadas, principalmente, a partir das
contradições vivenciadas nas cidades. Daí o motivo por que a idéia de Promoção
da Saúde é tão próxima da idéia de Cidades Saudáveis.

Autores com Ashton (1993), Hancock (1993) e Rosen (1980) afirmam que
o movimento pela saúde das cidades não é novo e fazem relação do processo
conduzido por Edwin Chadwick, na Inglaterra do século XIX, quando este pro-
duziu o primeiro relatório da Comissão da Saúde das Cidades, apontando as
péssimas condições a que estava submetida a população: alta densidade demo-
gráfica, pobreza, crime, insalubridade e alta mortalidade, apresentando medidas
de melhoria. Relacionando a pobreza às doenças e reconhecendo ser a doença
importante fator de aumento do número de pobres, Chadwick concluiu que
seria econômico tomar medidas preventivas.

Com o objetivo de disseminar conhecimentos sobre condições urbanas e
organizar a opinião pública para apoiar as ações legislativas em favor da saúde
pública, várias associações foram formadas, sendo a mais significativa a Associ-
ação da Saúde das Cidades, fundada em 1844, por Southwood Smith. Ao longo
do século XIX, de acordo com Rosen (1980), os sanitaristas usaram essa abor-
dagem de esclarecimento e formação de opinião pública para atrair a atenção do
governo e, assim, chegar a algum tipo de legislação.

Desde o final do século XIX, a idéia sanitária com um delineamento ecoló-
gico continuou exercendo uma grande influência na definição das políticas pú-
blicas dos países desenvolvidos, com ênfase na ação ambiental e prevenção indi-
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vidual. A partir dos anos 70, a maioria dos países do mundo começou a viver a
crise do setor saúde, crise de custos e de paradigmas, para a qual começaram a
ser propostas transformações nas políticas de saúde que enfatizavam a atenção
primária à saúde e o desenvolvimento comunitário (Ashton, 1993). O Relatório
Lalonde também tem sido a referência para a formulação e a prática política de
Cidades Saudáveis em todos os países ocidentais.

O processo de construção de Cidades Saudáveis no Canadá se deu a partir de
1978, com a iniciativa do governo local de Toronto de estabelecer um comitê de
planejamento, que publicou o informe intitulado A Saúde Pública nos Anos 80.
Esse informe propõe estratégias de dimensão política e social e de desenvolvimento
comunitário para constituir Toronto na cidade mais saudável da América do Norte.

A Oficina Européia da Organização Mundial de Saúde acompanhou o pro-
cesso de Toronto e apresentou o conceito desenvolvido no Canadá no Primeiro
Simpósio sobre Cidades Saudáveis em Lisboa, Portugal, em 1986. A partir daí,
foi elaborado um projeto de Cidades Saudáveis para ser desenvolvido em 11 cida-
des, com o intuito de unir os setores públicos e privados e as organizações
voluntárias para enfrentar os problemas de saúde urbanos. Em 1987, ocorreu o
segundo simpósio em Düsseldorf, na Alemanha, e outras 14 cidades foram de-
signadas para fazerem parte do projeto a partir de 1988. No ano de 1997, 36
cidades européias, localizadas em 23 países, eram participantes do Projeto WHO/
EURO de Cidades Saudáveis.

O processo canadense de cidades saudáveis evoluiu e se ampliou por meio
de quatro redes provinciais: British Columbia, Manitoba, Ontario e Quebec,
sendo que outras duas, New Brunswick e Saskatchewan, estão tentando forma-
lizar suas redes.

Na América Latina, as idéias de Sistemas Locais de Saúde (SILOS), desen-
volvidas nos anos 80, são os antecedentes mais próximos do projeto Cidades
Saudáveis. A proposta de SILOS era modificar os tradicionais enfoques de aten-
ção primária, enfatizando a descentralização e a reorientação dos serviços de
saúde, na busca da eqüidade, qualidade, eficiência, com ênfase na participação
social. O pressuposto da formulação dos SILOS é o critério geográfico-popula-
cional. Ambas as estratégias, SILOS e Cidades Saudáveis, fortalecem a idéia de
município pela saúde articulando o sistema de saúde aos outros setores e aos movi-
mentos da sociedade civil. De modo geral, as propostas de SILOS não passaram
de um processo discursivo atropelado, de um lado pelas reformas do setor, em
curso na América Latina; por outro, pelo embate ideológico produzido pelos
formuladores da corrente da Epidemiologia Social. No entanto, esta proposta
teve influência em algumas reformas, como, por exemplo, a brasileira, pelo seu
caráter descentralizador e fortalecedor do processo de municipalização (Buss,
2000; Restrepo, 2001).
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Em 1992, foi realizada a Conferência de Santa Fé-Bogotá, que objetivou
estabelecer o significado da promoção de saúde para a região da América Latina.
Autores como Westphal (2000) e Adriano et al. (2000), em recente trabalho,
avaliam a pertinência do conceito de municípios saudáveis no Brasil, relacionando
fatores favoráveis e desfavoráveis à adoção do termo. Para os autores, os fatores
favoráveis são: comprometimento dos municípios no processo de descentrali-
zação; congruência entre os princípios do movimento sanitário e os de Cidades
Saudáveis; e interesse e ação do Movimento Sanitário como agente político. Como
fatores desfavoráveis, são citados: a herança de uma cultura política de ação
setorial em nível local, a instabilidade política em nível local, a ausência de apoio
logístico para execução de projetos e a cultura sanitária dos programas verticais.

Um município saudável, segundo consenso atual, é aquele que busca, além
de atingir a atenção universal em saúde, promover compromisso político mani-
festo para fazer da saúde uma prioridade e um objetivo fundamental da gestão
pública; expressar compromisso de governabilidade para melhorar a saúde, en-
tendida como bem estar, e disposição para mobilizar os recursos sociais, institu-
cionais e comunitários da municipalidade; apresentar mecanismos mínimos para
convocar e coordenar os setores institucionais e organizações locais; estabelecer
procedimentos para negociar propósitos de saúde sem reduzi-los, somente, a
metas de cobertura dos serviços; possuir mecanismos para acordar compromis-
sos e responsabilidades dos diferentes atores sociais e institucionais para alcan-
çar as metas de saúde conveniadas; e explicitar estratégias para concretizar o
seguimento e o cumprimento dos compromissos adquiridos, das metas consen-
suadas e do desenvolvimento de processos de transformação das relações, para
o sucesso da eqüidade em saúde.

O SUS e o Movimento Internacional de

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Promoção da Saúde

Na década de 70, em pleno regime político militar e repressivo, foi consa-
grado em lei, pela primeira vez, o sistema de saúde que legitimou o modelo
médico-assistencial privatista iniciado na década anterior. Esse sistema, desde
então, recebia fortes críticas dos acadêmicos do setor, localizados nas Universi-
dades, Departamentos de Medicina Preventiva e Social e Escolas de Saúde Pú-
blica. Também muitos segmentos da sociedade civil expressavam seu descon-
tentamento sobre a forma como estavam sendo formatadas as perspectivas de
acesso aos serviços de assistência. Um discurso de oposição à mercantilização
da medicina fundamentou os alicerces do movimento pela reforma sanitária
brasileira. Nesse período, surgiu o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde



. 162 .

(Cebes), a partir da mobilização dos profissionais e dos intelectuais da área da
saúde, funcionando como uma espécie de “braço civil” do emergente movimen-
to sanitário.

Escorel (1999) afirma que o Cebes funcionou como um centro de difusão
de uma dinâmica que, nascida no interior do aparelho de Estado, tornou-se
capaz de articular o movimento sanitário com os demais movimentos sociais.
Não podemos deixar de evidenciar, no mesmo sentido, boa parte da produção
acadêmica da década de 70 no âmbito da saúde pública. Nunes (1999) enfatiza
que vem dessa época a ênfase na abordagem teórica procedente do materialismo
histórico, configurando-se como referencial dentro da produção das ciências
sociais em saúde dentro dos Departamentos de Medicina Preventiva e Medicina
Social nas universidades brasileiras. São destacados como emblemáticos os tra-
balhos de Arouca (1975), Donnangelo & Pereira (1976), dentre outros.

Nunes (1999) ressalta ainda que esta produção irá tratar das relações medi-
cina e sociedade, medicina estatal, análises históricas e programas de saúde e
exerce grande influência nas análises da área, na década seguinte.

A crise econômica e a crise da previdência social brasileira, no início dos
anos 80, colocaram entraves sérios para a continuidade do modelo anterior, uma
vez que limitou a ação da rede de interesses formada pelos fornecedores priva-
dos, políticos e segmentos burocráticos. No mesmo momento, observa-se que os
críticos do modelo de saúde dos anos 70, mais à vontade para explicitarem suas
opiniões, dado o clima de democratização, passavam à ofensiva, ocupando cargos
públicos e promovendo intensos debates sobre saúde pública. Assim, principal-
mente a partir de 1985, deu-se o nascimento de um considerável movimento de
múltiplos atores políticos chamado Movimento pela Reforma Sanitária.

O grande marco histórico nesse processo foi a VIII Conferência Nacional
de Saúde, ocorrida em março de 1986. Esse evento, de grande relevância para o
setor, contou com a participação de diversos setores organizados da sociedade.
Nesse momento havia um consenso de que no Brasil não seria suficiente uma
mera reforma administrativa e financeira. Portanto, havia necessidade de uma
mudança em todo o arcabouço jurídico-institucional vigente, contemplando a
ampliação do conceito de saúde segundo os preceitos da reforma sanitária. O
relatório produzido nessa Conferência serviu de referência para os constituintes
dedicados à elaboração da Constituição de 1988.

A Constituição de 1988 é fruto de todo um acúmulo de mobilização de
vários setores e segmentos da sociedade brasileira. O seu texto final é produto
da mediação dos vários interesses dos atores sociais envolvidos no processo.
Ela configurou um arcabouço jurídico-normativo com ferramentas fundamen-
tais para a construção de políticas públicas, a partir de um novo pacto federati-
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vo. Esse fato desencadeou, desde 1988, um importante processo de descentrali-
zação jamais visto antes na história brasileira (Carvalho, 1998).

A Constituição Brasileira de 1988 inovou, apresentando o conceito de se-
guridade social composta pelo tripé: saúde, previdência e assistência social (Cam-
pos, 1990; Dallari, 1987; Escorel, 1999).

Em relação à saúde, a Constituição (Brasil, 1988), em seu artigo 196, pro-
clama 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 e igualitário às ações e serviços para a sua
promoção, proteção e recuperação”. Na regulamentação infraconstitucional, a
Lei n. 8.080/90, nos seus artigos 2o e 3o, diz que:

• a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício;

• o dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execu-
ção de políticas econômicas e sociais que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação da saúde;

• as políticas sociais e econômicas protetoras da saúde individual e coleti-
va são as que atuam diretamente sobre os fatores determinantes e con-
dicionantes da saúde como alimentação, moradia, saneamento básico,
meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e acesso aos
bens e serviços essenciais;

• o dever do Estado de prover as condições indispensáveis ao exercício
do direito do cidadão à saúde não exclui o dever das pessoas da família,
das empresas e da sociedade;

• além das ações diretamente derivadas da política de saúde e das políticas
econômicas e sociais, dizem respeito também à saúde, as ações que se
destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar
físico, mental e social.

Década de 90: continuidade do processo de

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

implementação das conferências e implantação do SUS

No início da década de 90, observamos que todo o processo de regulamen-
tação do SUS passa a contar, além dos militantes do Movimento Sanitário, com
novos atores que entram em cena, como os Secretários Municipais de Saúde,
liderados pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems)
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e dos secretários estaduais de saúde liderados pelo Conselho Nacional de Secre-
tários de Saúde (Conass). Procurando implantar os princípios constitucionais,
foi iniciado um processo denominado, no jargão do setor, como de pactuação
infraconstitucional, responsável pela edição da Lei Orgânica da Saúde, composta
de duas leis complementares à Constituição (as leis 8080/90 e 8142/90). A Lei
8080/90 disciplina a descentralização político-administrativa do SUS, enfatizan-
do seus aspectos de gestão e financiamento, regulamentando as condições para
sua promoção, proteção, recuperação e funcionamento. A Lei 8142/90 norma-
liza a participação da comunidade e as transferências intergovernamentais de
recursos financeiros.

 Como forma de regulamentar a transição entre o antigo modelo organiza-
cional e o SUS, o Ministério da Saúde vem utilizando-se de instrumentos nor-
mativos para as transferências de recursos financeiros da União para estados e
municípios, o planejamento das ações de saúde e os mecanismos de controle
social. Esses instrumentos são as Normas Operacionais Básicas (NOB). Até o mo-
mento foram editadas quatro NOB: 01/91; 01/92; 01/93 e 01/96. As NOB são,
acima de tudo, produto da necessidade de um processo político de pactuação
intergestores, que vem, após a edição da Lei Orgânica da Saúde, criando condi-
ções privilegiadas de negociações para viabilizar a descentralização e construção
do SUS (Andrade, 2001).

A atual NOB em vigor é a 01/96. Essa última teve, como uma de suas
finalidades prioritárias, a transformação do modelo de atenção à saúde até então
hegemônico. Enfatizou que para consegui-lo seria necessário o aperfeiçoamen-
to da gestão dos serviços de saúde no país e da própria organização do Sistema,
visto que o município passou a ser, de fato, responsável imediato pelo atendi-
mento das necessidades e demandas de saúde de sua população e das exigências
de intervenções saneadoras em seu território. Como tema principal, estabeleceu:
gestão plena com responsabilidade pela saúde do cidadão. Essa NOB visou a consolidar o
processo de descentralização e de responsabilização do poder local e de inter-
relação com os níveis estaduais e federal. Para tipificar os avanços do processo
foram criadas duas categorias de gestão: a Plena da Atenção Básica e a Plena do
Sistema Municipal.

Esta NOB inova por sua maior clareza discursiva quanto à responsabilida-
de no campo da Promoção da Saúde; quanto à idéia e as propostas da constru-
ção da integralidade das ações e serviços de saúde; e quanto a evidenciar a neces-
sidade das ações fora do campo específico da saúde. Diferentemente da NOB
anterior, que organiza o conjunto das ações no campo da assistência, a NOB/96
definiu a atuação do setor saúde em três campos: o da assistência; o das inter-
venções ambientais; o das políticas externas ao setor Saúde.



. 165 .

Este último campo interfere nos determinantes sociais do processo saúde-
doença das coletividades, de que são partes importantes questões relativas às
políticas macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à educação, ao lazer e à
disponibilidade e qualidade dos alimentos.

Situação Atual: Municípios/Cidades Saudáveis na

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

América Latina

Restrepo (2001), em recente estudo, aponta para o saldo positivo do movi-
mento por Municípios Saudáveis na América Latina e Caribe. Afirma que o movi-
mento vem se ampliando e influenciando nos processos de democratização e
descentralização do Estado, na medida em que incentivam a participação ativa
de comunidades e de todos os setores governamentais locais, possibilitando
acesso mais eqüitativo aos serviços de saúde e aos outros serviços sociais.

No Brasil, esse processo vem ocorrendo como parte da mobilização do
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), estreitando
o contato com a Rede de Cidades Saudáveis do Quebec, no Canadá, e com a
Rede Mexicana de Municípios e Comunidades Saudáveis, a partir do Congresso
de Secretários Municipais de Saúde das Américas, realizado em Fortaleza, em
1995, quando foi elaborada a Carta de Fortaleza. Já em 1996, em Campinas, São
Paulo, foi realizado o I Congresso de Municípios e Comunidades Saudáveis das
Américas (Westphal, 2000).

Em 1997, na cidade de Havana, Cuba, foi realizado o II Congresso de Secre-
tários Municipais de Saúde e produzida a Carta de Havana que, em suas propostas,
evidenciou a importância da criação de um movimento pan-americano, objetivan-
do diminuir as iniqüidades dos municípios do continente (Westphal, 2000).

Foi com base nesses compromissos que o Conasems, em parceria com a
Prefeitura Municipal de Sobral, realizou o I Fórum Brasileiro de Municípios
Saudáveis, com o objetivo de reunir os gestores locais de municípios brasileiros
que estão desenvolvendo experiências sob os parâmetros do projeto Municípios
Saudáveis. Este evento reuniu autoridades e instituições acadêmicas discutindo a
pertinência da construção de Municípios Saudáveis no Brasil; a definição de
critérios e parâmetros de aplicabilidade da proposta; e uma agenda para constru-
ção da Rede Brasileira de Municípios Saudáveis.

O referido Fórum congregou 250 participantes, dentre eles, os secretários
municipais de Saúde de várias localidades do Brasil, o Prefeito da Cidade de
Carmem-México, o representante da Rede Quebequense de Cidades Saudáveis
e a presidenta da Associação Latino-Americana de Medicina Social (Alames),
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além de representantes de instituições acadêmicas como Fiocruz e da Oficina
Permanente de Municípios Saudáveis da Faculdade de Saúde Pública da Univer-
sidade de São Paulo.

Dando continuidade a esta mobilização, foi realizada, em março de 2000,
na cidade de Quebec, o III Congresso de Secretários Municipais de Saúde das
Américas, onde foi criada a Rede Américas, definida na chamada Plataforma de
Quebec, com a finalidade de orientar uma ação mais orgânica e efetiva do movi-
mento. Corroborando, assim, a evidência de que as distintas experiências de
países e regiões das Américas possibilitam um rico intercâmbio que vem fortale-
cer os processos democráticos de construção de políticas de saúde na lógica do
direito universal.

Convém ressaltar que a Plataforma de Quebec tem importância capital para
este movimento, sendo o documento que servirá de eixo direcionador que pos-
sibilita o monitoramento dos trabalhos de organização e estruturação da Rede
Américas. O IV Congresso de Secretários Municipais de Saúde das Américas
está previsto para ocorrer em novembro de 2002, em Rosário, na Argentina.

Consideramos que a proposta de articulação das estratégias ampliadas de
saúde ganhou importante reforço no Brasil com a criação no ministério, em
1999, da Secretária de Políticas, que tem, como escopo principal, a dinamização
das estratégias de promoção. A partir de então, várias iniciativas têm sido enca-
minhadas, como a formulação da política antitabagista; a participação do setor
na elaboração da atual Lei de Trânsito; a recém aprovada política de redução de
acidentes e violências, dentre outras.

Enfim, gostaríamos de terminar expressando a convicção de que, primeiro,
estamos assistindo a um movimento de ampliação e aprofundamento teórico e
prático dos conceitos de Promoção da Saúde e de Cidades/Municípios Saudáveis. Seu
conteúdo discursivo vai se refinando na medida de sua própria aplicação na
prática e vice-versa, por efeitos universalistas e localizados; por exercícios com-
parativos; por intervenções políticas indutoras e por avaliações quantitativas e
qualitativas. As dinâmicas atuais estão referidas aos contextos socioeconômicos
conjunturais e estruturais e aos investimentos do conjunto de atores envolvidos
nos contextos de formulação e de ação. Os exemplos que existem na prática
indicam que o êxito dos contextos saudáveis depende de fatores internos e ex-
ternos, mas, sobretudo, são frutos de consensos gerados por sujeitos individuais
e coletivos que avaliam e definem suas condições e possibilidades. No entanto,
esse movimento histórico do mundo ocidental tem raízes seculares e opositores
muito antigos: a corrente hegemônica biologicista, que reduz a idéia da saúde às
intervenções técnicas protagonizadas pelo sistema médico. Portanto, o termo
Promoção da Saúde continua a ser um mote para a construção das condições e
estilos de vida saudáveis.
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Quadro 1 – Eixos no campo da Promoção da Saúde

 
 

 

 
Político/operativo 

 
Discursivo 

 
Paradigmático 

 
Séc. XIX 
 
 

Lei dos Pobres na 
Inglaterra. 
Criação das comissões 
sanitárias das cidades. 
Reforma Urbana em 
várias cidades. 
 
 
 

Produção discursiva de 
sanitaristas que 
fundamentaram o surgimento 
da Medicina Social, como R 
Virchow e Jules Guérin 
 
 
 
 
 

Até a “ Revolução 
Pasteuriana”, o paradigma 
era 
o miasmático. 
Após as descobertas 
de Pasteur, o paradigma 
hegemônico passou a ser: 
biológico 
Tensão Paradigmática 
Medicina Social 
 

Início do século 
XX até a década 
de 70 

Criação da Uipes (Union 
Internationale de 
Promotion de la Santé 
et d’education  ( 1951) 
em Paris. 

Produção de Winlow (1920) 
Produção de Sigerist (1946) 
 

Fortalecimento da 
clínica e sistematização da 
educação médica por 
Flexner, fortalecendo o 
paradigma biológico e 
construindo um paradigma 
que passou a ser chamado 
paradigma: 
Biomédico 
Tensão Paradigmática 
Medicina Social 
Saúde Pública 
 

 
Década de 70 
 
 

Época de 
constrangimentos 
políticos, com vários 
países da América Latina 
passando por processos 
de golpe de Estado com 
instalação de ditaduras. 
Guerra Fria : 
Implicações na área de 
disputa de modelagem 
no campo Assistencial – 
entre os blocos. 
Criação, em 1978, no 
Ministério da Saúde 
do Canadá, da Diretoria 
de 
Promoção da Saúde. 
 

Produção de McKneon 
Informe Lalonde 
1977 SPT no ano 2000 – 30 
Assembléia Mundial de 
Saúde 
Conferência Internacional de 
Atenção Primária à Saúde. 
Leawell & Clark fortalecem o 
paradigma biomédico com o 
discurso da história natural 
da doença. 
Produção discursiva na 
América Latina formulando a 
idéia de Epidemiologia 
Social. 
 

Biomedicina 
Tensão Paradigmática 
Medicina Social 
Saúde Pública 
Epidemiologia Social 
 

 
 
Década 
de 80 
 
 
 

1987 – Lançamento, 
pela OMS, do Projeto 
Cidades Saudáveis 
 

1986 – I Conferência 
Internacional sobre 
Promoção da Saúde 
(Canadá); 
1988 – II Conferência 
Internacional sobre 
Promoção da Saúde em 
Adelaide (Austrália;); 
 
 

Biomedicina 
Tensão Paradigmática: 
1. Promoção da Saúde 
2. Saúde Pública 
3. Economia da Saúde 
4. Epidemiologia Social 
5. Epidemiologia Clínica 
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Década 
de 90 
 
 

1996 – Consórcio 
Interamericano de 
Universidades e Centros 
de Formação de Pessoal 
em 
Educação em Saúde e 
Promoção da Saúde. 
 
A OMS cadastra mais de 
1000 projetos de 
Cidades Saudáveis no 
planeta; 
 
 

1991 – III Conferência 
Internacional sobre 
Promoção da Saúde – 
Sundswall (Suécia); 
1992 – Conferência das 
Nações Unidas sobre 
Ambiente e 
Desenvolvimento – Rio 92; 
1992 – Conferência 
Internacional sobre 
Promoção da Saúde na 
Região das Américas – 
Bogotá (Colômbia); 
1997 – IV Conferência 
Internacional sobre 
Promoção da Saúde – Jacarta 
(Indonésia). 
Publicação científica por 
parte da UIPES com mais de 
200 estudos de educação ou 
promoção da Saúde 
2000 – V Conferência 
Internacional sobre 
Promoção da Saúde – Cidade 
do México 
(México) 

Biomedicina 
Tensão Paradigmática 
Promoção da Saúde 
 

Quadro 1 – Eixos no campo da Promoção da Saúde (cont.)
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Quadro 2 – Eixos no campo da Promoção da Saúde na formulação do SUS

 Político/operativo Discursivo Paradigmático 
 
Década de 70 
 

 
1) Constrangimento pelo 
autoritarismo. 
2) Firmação do modelo 
médico-assistencial  privatista. 
3) Criação do Cebes. 
4) Criação da Abrasco 

 
1) Crítica ao modelo hegemônico e 
formulação de novos propósitos; 
2) Produção científica no interior 
dos Departamentos de Medicina 
preventiva/Social/ Saúde Coletiva e 
Escola  Nacional de Saúde Pública 
(Ensp) 
 

 
Biomédico 
 
Tensão Paradigmática 
Medicina Social 
Epidemiologia social 
 

 
 
Década de 80 
 

 
1. Redemocratização; 
2. Condições objetivas na 
implantação de políticas; 
3. Atores do movimento 
discursivo da década de 70 no 
aparelho do Estado (atores 
institucionais); 
4. Construção de uma mediação 
através da 8ª Conferência 
Nacional de Saúde; 
5. Constituição de 1988 
garantindo a Securidade Social  
e um conceito abrangente de 
saúde. 
   

  
Consolidação do discurso da  
Reforma Sanitária Brasileira e cunho 
Universalista e fortalecendo o  
conceito de saúde como qualidade 
de vida  –  “produzindo” para a  
Constituição o conceito  
abrangente  de saúde.   
 

 
Biomédico 
 
Tensão Paradigmática 
Medicina Social 
Epidemiologia social 
 

 
Década de 90 
 
 

 
Normatização e descentalização 
das ações e serviços de saúde 
no âmbito do SUS. 
Inclusão na NOB 96 do 
Conceito de PS. 
Criação, na Secretaria de 
Políticas do Ministério, da área 
de PS. 
1. Criação da Rede Brasileira  
Municípios Saudáveis. 
2. Criação da Rede Américas 
ficando a Secretaria Executiva 
no Conasems-Brasil. 
3. Legislação brasileira 
antitabaco; 
4. Legislação de Trânsito. 
 
 

 
1. Tecnologia baseada na 
racionalidade organizativa produzida 
na década de 80. 
2. Racionalidade estratégica no 
planejamento. 
3. Crítica aos modelos centrados na 
racionalidade da epidemiologia. 
4. Implantação da Estratégia Saúde 
da Família 
5. Realização dos Gongressos de 
Secretários Municipais de Saúde da 
Américas, articulados pelo 
Conasems. 
6. Realização do Primeiro Fórum 
Brasileiro de Municípios Saudáveis. 
 

 
Biomédico 
 
Tensão Paradigmática 
 
Promoção da Saúde 
Medicina Social 
Epidemiologia social 
Produção social da saúde. 
Promoção da saúde; 
Etnoepidemiologia: 
epidemiologia e 
subjetividade. 
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Figura 2 – Representação gráfica das tensões político-operativas, discursivas e
paradigmáticas em um exemplo de sua utilização no campo de construção do
SUS, no Brasil

A universalidade  e o 
conceito abrangente 
de saúde introduzidos 
na CF  criam as 
condições objetivas 
para implantação da 
PS no Brasil 

Tensão discursiva da 
década de 70 produzindo 
ganhos políticos para 
operacionalização do 
conceito abrangente de 
saúde na Constituição 
brasileira  

Fonte: Andrade & Barrêto, 

Tensão paradigmática 
produzida pela crítica ao  
Modelo biomédico. 
Produção fundamentada na 
dialética e na produção da  
Medicina Social 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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