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Este texto foi elaborado conjuntamente com os parceiros das Redes e Iniciativas 

de Cidades, Municípios e Comunidades Saudáveis e Sustentáveis existentes 

no Brasil. Tem por finalidade apresentar tanto um panorama das ações de 

promoção da saúde relacionadas ao eixo “Desenvolvimento Sustentável” da 

Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), quanto de expor as estratégias, 

os principais produtos, resultados e parcerias das redes e iniciativas no estímulo à 

troca de informações e experiências. Promove, assim, a integração, a colaboração 

e a cooperação não só entre elas, mas também com os demais setores públi- 

cos e privados, sejam eles institucionais, governamentais, empresariais ou sociais.

O Levantamento evidencia as ações de promoção da saúde dentro de uma 

perspectiva nacional, estimulando assim a integração entre as redes e as iniciativas 

e os órgãos governamentais, além de facilitar a compreensão das ações e atividades 

comuns. O texto também ressalta a necessidade de formação de recursos humanos 

e a definição de metas e indicadores que facilitem a avaliação efetiva das ações 

de promoção da saúde, especialmente aquelas implementadas pela estratégia 

Municípios Saudáveis.

A promoção da saúde está presente em praticamente todos os capítulos 

da Agenda 21 Global, principal documento resultante da Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Cnumad). O tema é 
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especialmente abordado no capítulo 6, no qual se discute a proteção e a promoção 
da saúde humana (Brasil, 1992).1

Em 2007, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elaborou o primeiro 
relatório com estimativas sobre a incidência de doenças associadas aos ambientes 
não saudáveis e inadequados (13 milhões de óbitos ocorrem anualmente, 
no mundo, em decorrência dessas condições). Dentre as principais áreas de 
intervenção identificadas pela OMS, encontram-se as que se referem à busca  
de solução para os problemas na qualidade da água e no saneamento, os quais 
foram também mencionados no relatório supracitado da Comissão Especial 
constituída pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.

Diante desses problemas, organizações e organismos multilaterais têm 
despendido esforços para detectar as realidades e os problemas das cidades 
e compreender, de forma mais ampla, as dinâmicas que se estabelecem 
internamente nesses espaços, assim como as interações destes com seu entorno. 
Organismos como o Banco Mundial,2 o Programa Hábitat das Nações Unidas,3 o 
Programa das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente (Pnuma),4 a Organização 
Pan-Americana da Saúde, vinculada à Organização Mundial da Saúde (Opas/
OMS),5 a Fundação Europeia6 e países como o Canadá,7 dentre outros, têm 
desenvolvido esforços no sentido de aprofundar a compreensão sobre os 
ambientes urbanos e metropolitanos. 

A Portaria n. 687, de 30 de março de 2006, aprovou a Política Nacional de 
Promoção da Saúde (PNPS), a qual estabelece que a promoção deva ser entendida 

1 Disponível em: <www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global>. Acesso em: 16 out. 2014.
2 Compilando dados do Observatório das Nações Unidas (1998), da empresa Earth Observing System – EOS (2003) e do banco de dados 
Taylor, e publicando indicadores sobre 412 cidades de 134 países, no estudo “Cidades num Mundo Globalizado (2006)”.
3 Organizando indicadores urbanos, do enfoque em moradia (1991) a outras questões urbanas (1996-2001). Atualmente voltado aos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, em parceria com governos locais e metropolitanos.
4 A Agenda 21, apresentada durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Cnumad, Rio 
de Janeiro, junho de 1992) e aprovada por todos os países presentes à Rio 92, propiciou a criação da Comissão de Desenvolvimento 
Sustentável (CDS), vinculada ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (Ecosoc).
5 A Opas/OMS desenvolve o Projeto Municípios e Comunidades Saudáveis (Cidades Saudáveis) desde 1992. Atualmente coleta 32 
indicadores de saúde em uma variedade de cidades. Nesse projeto, o que se pretende é facilitar os mecanismos para que as pessoas 
possam melhorar suas condições de vida. A estratégia utilizada enfoca a união entre autoridades locais e membros da comunidade, 
além do estabelecimento e fortalecimento de parcerias.
6 No continente europeu existem várias iniciativas em curso. Em 2003, a Fundação Europeia (European Foundation) propôs Indicadores 
Urbanos Europeus no Projeto de Indicadores Comuns Europeus.
7 O Canadá tem apresentado o maior número de iniciativas relacionadas a indicadores urbanos, envolvendo várias cidades e atores 
governamentais e não governamentais. A Federação das Municipalidades Canadenses (FMC) tem ampla experiência em desenvolver 
indicadores urbanos. Desde 1996, a FMC conduz o projeto Meios de Relatar a Qualidade de Vida (MRQV), para vinte comunidades 
canadenses (que representam mais de 50% da população do país). Atualmente, 72 indicadores são coletados de 12 fontes (Banco 
Mundial – Vancouver – 2006).
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em um sentido mais amplo, não apenas no combate às doenças, mas também no 
delineamento de políticas para dentro do setor saúde. Dessa forma, a promoção 
da saúde deve ser um mecanismo de fortalecimento e implantação de uma 
política transversal, integrada e intersetorial, compondo redes de compromisso 
e corresponsabilidade quanto à qualidade de vida e à saúde da população em que 
todos participem na proteção e no cuidado com a vida (Brasil, 2006). 

A promoção integra políticas e ações da saúde nos diferentes setores – nos 
níveis global, nacionais e locais – e compromete-se com o enfrentamento dos 
determinantes sociais e ambientais da saúde, nos termos da Declaração do 
Rio sobre os Determinantes Sociais da Saúde, endossada por todos os Estados-
membros da OMS na Assembleia Mundial da Saúde de 2012. 

A saúde é um direito de todos e deve ser tratada em caráter universal, 
equitativo e integral para a plena realização do potencial da vida humana, 
profundamente condicionada pelos modos de produção e consumo mediados 
por determinantes sociais, econômicos e ambientais, sobre os quais se pode atuar 
de forma integrada e intersetorial. A saúde, como qualidade de vida e bem-estar, 
deve estar relacionada ao modo de viver das pessoas, assim como à sua relação 
com o meio ambiente e os fatores e processos relativos ao desenvolvimento. 

Os modelos de Comunidades, Municípios e Cidades Saudáveis e Sustentáveis, 
que busca, entre seus objetivos, a promoção da saúde, devem ser construídos de 
forma específica em cada comunidade, município ou cidade, não sendo possível 
a aplicação direta de modelos já existentes de outras localidades. Tais modelos são 
estruturados e adaptados em razão das variáveis e indicadores locais que devem 
ser redefinidos ou recombinados com indicadores que já estejam disponíveis em 
virtude da complexidade dos sistemas urbanos e rurais. 

É possível induzir os implementadores de programas e projetos de cidades, 
municípios e comunidades saudáveis para que fomentem a cooperação com 
as instâncias políticas locais, de saúde, de meio ambiente e de planejamento, 
utilizando seus resultados na formação e elaboração dos instrumentos políticos 
por meio dos fóruns de discussão. 

A maneira como se está vivendo nas cidades afeta a saúde e o meio ambiente. 
Os programas de municípios saudáveis encorajam um debate dinâmico entre seus 
participantes para informá-los sobre o tema, explorando abordagens interativas, 
identificando interesses comuns, novos direcionamentos e oportunidades 
de colaboração. Para tal, são necessárias informações sobre situações de risco 
existentes locais e as características especiais do ambiente da região, os quais 
interferem no padrão de saúde das populações.
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As cidades e municípios passam por transformações continuamente, da mesma 

forma que se alteram suas relações com o ambiente externo. A compreensão dos 

fenômenos envolvendo os aglomerados urbanos e rurais necessita de diagnósticos 

acurados para capturar os aspectos ambientais, sociais e econômicos, entre outros, 

e as relações estabelecidas entre esses aspectos. O crescimento dos conglomerados 

aumenta o poder político e decisório dos municípios no contexto regional, 

nacional e internacional. E as relações entre cidades ganham o espaço dos acordos 

internacionais, como nos programas de controle do aquecimento global, em que 

o papel destas adquire relevância nas propostas voltadas para a sustentabilidade 

e a qualidade de vida das sociedades.

Os indicadores de saúde pública, socioeconômicos e ambientais fazem parte 

do rol de indicadores para medir a sustentabilidade e a qualidade de vida. Eles 

estão sendo aprimorados por meio de um trabalho conjunto dos diversos setores 

das comunidades envolvidas com o Plano de Municípios Saudáveis de cada 

município. Tais indicadores devem proporcionar discussões sobre como, por que e 

quais são as utilidades da coleta desses dados, na busca de soluções e intervenções 

que minimizem as iniquidades em saúde, promovendo mais qualidade de vida 

e da própria saúde para as populações dos municípios brasileiros.

Um estudo realizado em 2000 analisou a gênese do movimento Municípios 

Saudáveis no Brasil (Mendes, 2000), tendo revelado as principais características 

de sua implementação. As iniciativas de municípios saudáveis no Brasil foram 

motivadas sobretudo pela discussão de formação de redes estaduais e pela 

realização de eventos que tentavam estimular o desenvolvimento de projetos 

nos municípios. A pesquisa indica que as primeiras experiências foram frágeis, 

do ponto de vista da participação social e, principalmente, não avançaram 

em termos de desenvolver um novo modo de gestão municipal – integrada, 

participativa e intersetorial –, na medida em que se restringiram ao setor saúde ou 

foram lideradas por ele (Mendes, 2000). O estudo também permitiu verificar que 

a participação social apresentou progressos e retrocessos, conforme a capacidade 

de ação e reação dos grupos envolvidos. 

Diferentemente de alguns países da América Latina, do Canadá ou Europa, o 

Brasil não dispõe de um órgão único ou instituição que aglutine as experiências de 

municípios saudáveis. No fim dos anos 1990, algumas universidades e instituições 

iniciaram o debate de formação de uma Rede Brasileira de Municípios Saudáveis 

como uma estratégia que possibilitasse ampliar esse movimento no país. Nos 

anos 2000 e 2001 o Ministério da Saúde, juntamente com o Conselho Nacional 
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de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) e a Opas/Brasil, articulou esforços 
para iniciar a formação da Rede Brasileira de Municípios Saudáveis. 

As entidades que participam das redes e iniciativas de cidades, municípios 
e comunidades saudáveis e sustentáveis no Brasil tentam se articular para 
estabelecer uma rede brasileira. O Ministério da Saúde, respaldado por um 
movimento social legítimo, decidiu incentivar essa articulação para potencializar 
as ações existentes e disseminá-las mais facilmente pelo território nacional. A con- 
sumação dessa articulação representa um desafio para ampliar e fortalecer o 
movimento de integração de agendas de promoção da saúde e desenvolvimento 
sustentável no país. 

A dimensão do país, o número expressivo de experiências em andamento com 
objetivos comuns, bem como a diversidade regional, acabaram por fortalecer as 
Redes e Iniciativas Regionais que se desenvolvem em todo o país com o apoio 
das instituições de ensino e pesquisa, das organizações governamentais e de 
outros parceiros. As iniciativas e as redes de Municípios Saudáveis são essenciais à 
promoção da intersetorialidade e da integração das ações e políticas públicas que 
levam a uma melhor qualidade de vida da população, à erradicação da miséria, à 
redução das iniquidades socioeconômicas e à compreensão da complexidade dos 
ecossistemas urbano e rural. Estas iniciativas/redes são também importantes para 
a compreensão das inter-relações dos fatores geográficos, ambientais, políticos 
e socioeconômicos. 

Redes e Iniciativas de Cidades, Municípios, Comunidades 
Saudáveis e Sustentáveis

Existem cinco Redes de Cidades/Municípios/Comunidades Saudáveis e 
Sustentáveis no Brasil, as quais atuam pelo movimento de cidades saudáveis em 
municípios de pequeno, médio e grande porte. São elas: (1) a Rede de Municípios 
Potencialmente Saudáveis (RMPS) (SP, RJ, PR, MG e AM), Unicamp; (2) a Rede 
Pernambucana de Municípios Saudáveis (RPMS) (PE), UFPE/Nusp e Condepe/
Fidem; (3) a Rede de Ambientes Saudáveis de Curitiba (Rasc) (PR), PUC/PR; (4) 
a Rede de Comunidades Saudáveis (RCS) (RJ), Cedaps; (5) a Rede Brasileira de 
Habitação Saudável (RBHS), Fiocruz/Rede Amazônica de Habitação Saudável 
(Rahs) (PA), Unama.

Também existem 16 iniciativas ou projetos brasileiros que atuam com 
abordagem de Territórios Saudáveis, servindo de base para ações estratégicas 
da gestão local e para o desenvolvimento de políticas públicas nacionais de 
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promoção da saúde. São elas: (1) Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis na Cidade 
de São Paulo (PAVS) (SP), SMS de São Paulo e USP/Cepedoc; (2) Capela em Ação 
São Paulo (SP), SMS de São Paulo e USP/Cepedoc; (3) Projeto Natal: Cidade 
Saudável (RN), SMS de Natal; (4) Projetos Vigilância Ambiental na Biorregião 
do Araripe e Cariri Saudável (CE), Fundação Araripe; (5) Rostos, Vozes e Lugares 
(RVL), Guarulhos, Fortaleza, Olinda, Rio Branco e Teresina, Opas, USP/Cepedoc 
e SMS das cidades citadas; (6) Projeto Saúde Urbana (Urban Heart), Guarulhos, 
Olinda e Belo Horizonte, SMS das cidades citadas, USP/Cepedoc, UFPE/Nusp e 
UFMG/Osubh; (7) Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte (Osubh) 
(MG), UFMG; (8) Efetividade da Intersetorialidade: em busca de um Distrito 
Sanitário Saudável e Sustentável em Goiânia (GO), UFG; (9) Projeto Viva a Vida 
(MS); (10) Projeto Planaltina Saudável (DF); (11) Programa Jogo de Cintura (DF); 
(12) Laboratório Territorial de Manguinhos – LTM (RJ)/Fiocruz; (13) Projeto 
Desenvolvimento Sustentável e Promoção da Saúde: implantação da agenda 
cidades saudáveis integrada à Agenda 21 nas comunidades tradicionais e áreas 
protegidas do mosaico da Bocaina, (RJ)/Fiocruz; (14) Projeto Itaboraí Saudável (RJ), 
Fiocruz; (15) Práticas e Saberes no Desenvolvimento Sustentável e na Promoção 
da Saúde em Terreiros de Candomblé do Município de São Francisco do Conde 
(BA), Fiocruz; (16) Programa Metrópoles Saudáveis (PMS), São Paulo (SP), Proam.

As redes de municípios saudáveis objetivam colaborar com a construção 
de políticas saudáveis, integradas, participativas e articuladas, considerando 
as peculiaridades das diferentes áreas geográficas e dos grupos populacionais 
envolvidos nas questões públicas de um determinado município. Também buscam 
estratégia de desenvolvimento das localidades alicerçada na intersetorialidade, 
na participação popular, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes 
sociais de saúde e na sustentabilidade ambiental.

Rede de Municípios Potencialmente Saudáveis (RMPS) – Unicamp

A RMPS foi criada em 2003 e adota como base norteadora do processo a 
perspectiva da promoção da saúde. Seus principais objetivos são o de capacitar 
a administração municipal para o desenvolvimento de um projeto único  
de governo – envolvendo diferentes setores da cidade e a comunidade – e o de 
aproximar a academia da administração pública local e as comunidades para a 
construção de políticas públicas que promovam a vida.

 O processo metodológico de trabalho da RMPS para tecer a saúde se 
desenvolve a partir da assinatura do Termo de Adesão pelo prefeito municipal 
e da organização do Comitê Local da RMPS, seguindo-se o mapeamento dos 
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desejos da administração pública e da população, o mapeamento dos projetos 
em desenvolvimento no município e a construção da Matriz de Sistematização. 
O que se quer? O que se tem a esse respeito? O que se quer com isso? O que se 
deseja mudar? A seleção das prioridades coletivas, a colocação em prática das 
ideias e soluções, a fim de se atender às prioridades e, por fim, a elaboração de 
ações que possibilitem novas políticas públicas saudáveis.

O movimento da RMPS tem facilitado concretamente a interação e articu-
lação entre projetos e pessoas, possibilitando pactos entre universidades, 
governos locais, comunidades, para que se alcance coletivamente a qualidade 
de vida. Viabiliza a soma de esforços para a reflexão, planejamento e prática de 
um local onde as pessoas possam viver felizes. A RMPS pauta participação 
social, intersetorialidade, interdisciplinaridade e parcerias como ferramentas 
fundamentais para o desenvolvimento urbano saudável. A Rede liga-se em 
parceria com o Laboratório de Investigações Urbanas (Labinur) da Faculdade de 
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo/Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp),8 com a Faculdade de Jaguariúna; com a Opas/OMS, prefeituras, 
organizações e sociedade civil. 

Rede Pernambucana de Municípios Saudáveis (RPMS) – UFPE/Nusp e 
Condepe/Fidem

A RPMS <www.municipiossaudaveis.pe.gov.br> originou-se do Projeto 
Municípios Saudáveis no Nordeste do Brasil, e inicialmente envolvia cinco 
municípios do agreste central de Pernambuco: Barra de Guabiraba, Bonito, 
Camocim de São Félix, Sairé e São Joaquim do Monte. O projeto, interinstitucional, 
foi fruto de um convênio entre a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – 
por meio do Núcleo de Saúde Pública e Desenvolvimento Social (Nusp) e 
a Secretaria de Planejamento do Governo do Estado de Pernambuco –, por 
intermédio da Agência Condepe/Fidem e a Agência de Cooperação Internacional 
do Japão (Jica), entre os anos de 2003 a 2008. 

A estratégia de trabalho consistiu na formação de uma equipe técnica 
dos órgãos conveniados, que apoiaram as equipes municipais e a população. 
Supervisores e facilitadores locais foram capacitados. A metodologia utilizada foi 
denominada Método Bambu e tem uma perspectiva participativa que objetiva a 
definição de prioridades locais, além do aumento de potencialidades e do capital 
social, visando à cooperação intersetorial entre a população, os municípios e o 
governo do estado. 

8 Disponível em: < www.redemunicipiosps.org.br>. 
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O foco da Rede pernambucana é a promoção da saúde, que busca a realização 
de ações de prevenção da violência e a promoção da cultura de paz. A prática de 
atividade física, alimentação e hábitos saudáveis também referendam a proposta 
de cidades saudáveis, igualmente apontada pelas Cartas das Conferências 
Internacionais – desde a de Ottawa –, e tem ainda o apoio do Departamento 
de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, do Ministério da Saúde (DSAST/
MS). Para fortalecimento e divulgação da promoção da saúde em Pernambuco 
e das ações de Municípios Saudáveis criou-se, em 2007, a Rede Pernambucana 
de Municípios Saudáveis, estruturada mediante parcerias entre universidade, 
governo estadual, governos municipais e sociedade civil, contando ainda com 
a cooperação internacional do governo japonês. 

Vinte e dois municípios que integram a RPMS são monitorados pelo Nusp/
UFPE, que os capacitam para o ingresso na Rede, já tendo qualificado mais de 
mil e quatrocentos técnicos municipais. A Agência Condepe/Fidem atua na 
mobilização comunitária e no desenvolvimento de tecnologias sociais específicas 
e, ainda, em sua difusão e fortalecimento, o que proporciona capacitações 
destinadas à sustentabilidade e à geração de renda dos grupos municipais, além 
da elaboração dos Planos Diretores Participativos Saudáveis.

Além das instituições citadas, a RPMS mantém parcerias também com 
a Opas, Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), UFRPE, Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e várias empresas e escolas. 

Rede Ambientes Saudáveis de Curitiba (Rasc) – PUC/PR

Em 2003 foi criada a Rasc, no Paraná. Caracteriza-se como uma estratégia 
intersetorial de promoção da saúde e de fortalecimento da gestão pública. Envolve 
secretarias e órgãos governamentais vinculados à prefeitura, universidades e 
instituições de ensino superior, empresas, escolas e organizações sociais, cuja 
gestão está sob encargo da Secretaria Municipal de Saúde. A Rede já mobilizou 
mais de duzentas instituições na cidade e atua diretamente com lideranças, 
agentes mobilizadores locais e promotores de ações intersetoriais nas instituições. 
A Rasc tem propiciado a construção de metodologias de mobilização, diagnóstico 
situacional, desenvolvimento de capacidades, gestão de conhecimentos e 
potencialidades locais, além de estratégias de sistematização e avaliação de 
processos e resultados.9

9 Disponível em : <ambientesaudavel.wordpress.com/rede-de-ambientes-saudaveis>.
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Rede de Comunidades Saudáveis (RCS) – Cedaps

O Centro de Promoção da Saúde (Cedaps) é uma organização não governa-
mental criada em 1993. Suas ações são desenvolvidas em rede, potencializando a 
troca de experiências, atividades conjuntas de incidência política e comunicação, 
o que aumenta, dessa forma, o poder político para obter mais recursos e 
influenciar políticas públicas. A equipe multidisciplinar envolvida utiliza a 
metodologia participativa Construção Compartilhada de Soluções Locais, que 
funciona como auxiliar na formulação, desenvolvimento e avaliação de ações 
para mobilização dos territórios populares. O Cedaps fomenta e assessora a 
Rede de Comunidades Saudáveis (RCS) do Rio de Janeiro, composta por 151 
organizações comunitária sediadas em favelas e periferias da região metropolitana. 
Sua organização, dinâmica e objetivos materializam os fundamentos preconizados 
pelo campo da promoção da saúde e geram a base social necessária para a 
ampliação da participação da comunidade na formulação e gestão de políticas 
públicas saudáveis. 

A RCS é uma iniciativa da sociedade civil, baseada na cooperação técnica 
entre pares. Além do Rio de Janeiro, a RCS encontra-se na Bahia – em cooperação 
com o Gapa/Bahia – e apresenta iniciativas de organização no mesmo formato 
nos estados de Minas Gerais e Goiás. Ela é regida por uma Carta de Princípios 
formulada e declarada, pelos territórios populares (materialização de iniquidades 
na cidade), ao governo e à sociedade de forma geral.10

Rede Brasileira de Habitação Saudável (RBHS) – Fiocruz e Rede 
Amazônica de Habitação Saudável (Rahs) – Unama

A RBHS foi criada no ano de 2002 e faz parte da Red Interamericana de 
Vivienda Saludable, que abrange ao todo 12 países e tem por finalidade tornar 
saudável qualquer ambiente construído. Sua atuação fundamenta-se em 
enfoques sociológico e técnico de enfrentamento dos fatores de risco e uma 
adequada promoção da saúde. Tal enfrentamento dá-se em relação à localização 
físico-geográfica-ambiental, à construção, à habilitação, à adaptação, ao 
gerenciamento, ao uso e à manutenção do ambiente construído e de seu entorno. 
O principal desafio dos projetos é a consolidação da intervenção sobre os fatores 
determinantes da saúde no espaço construído. 

A RBHS é uma ferramenta para a operacionalização da Política Nacional 
de Promoção da Saúde, no âmbito da habitação. Sua estratégia se baseia no 

10 Disponível em: <www.cedaps.org.br>.
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enfoque intersetorial e multidisciplinar, na participação comunitária e na aliança 
em rede. Seu propósito é identificar, avaliar e manejar a questão da habitação 
saudável na esfera local. Para tanto, desenvolve um plano de atividades baseado 
na construção de capacidades, no desenvolvimento de projetos e pesquisas e na 
realização de serviços técnico-científicos. Também é objetivo da RBHS desenvolver 
metodologias de ensino, investigação-ação e procedimentos para implementação 
da vigilância epidemiológica e ambiental em saúde.

A Rede Amazônica da Habitação Saudável (Rahs) foi criada em 2003, sendo 
parte integrante da RBHS e interligada à Red Interamericana de Vivienda 
Saludable. Tem por objetivo orientar a sociedade e o estado sobre os processos de 
melhoria das condições de vida em relação às habitações. A metodologia adotada 
é uma adaptação à de Hanlon para a realidade amazônica. A Rahs, em conjunto 
com a RBHS, atua nas seguintes linhas de pesquisa: habitação e saúde; promoção 
da saúde; saneamento e saúde ambiental; e gestão ambiental e saúde. Utiliza a 
metodologia de pesquisa-ação, centrando suas investigações nos determinantes 
socioambientais da saúde e nos fatores de risco e de vulnerabilidade no ambiente 
construído e em seu entorno, articulando-se com a Estratégia Saúde da Família.

As linhas de pesquisa em que trabalha servem para minimizar os impactos 
das mudanças climáticas, em busca da salubridade e sustentabilidade ambiental 
por intermédio de pesquisa primária e do diagnóstico de contaminação e 
impactos ambientais nos recursos hídricos, solo e na atmosfera, com metodologia 
participativa.11

Alguns projetos se articulam às redes de municípios, cidades e territórios 
saudáveis existentes. Os projetos, como as redes, objetivam fortalecer a gestão 
intersetorial, tendo como fundamento a promoção da saúde, a conservação 
ambiental, a participação da sociedade civil e a integração das políticas sociais, 
econômicas e ambientais.

Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis: construindo políticas públicas 
integradas – Pavs, Cepedoc/SMS-SP

Este projeto foi instituído em 2005, por iniciativa da Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente (SMVMA), em articulação com o Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). Contou com recursos da Prefeitura do 
Município de São Paulo (PMSP), Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), Ministério da Saúde e Pnuma.

11 Disponível em: <www.ensp.fiocruz.br/rbhs/index.htm>.
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Além dos objetivos estruturais, o projeto buscou a capacitação dos agentes 
comunitários de saúde (ACS), agentes de proteção social (APS) e agentes de 
controle de zoonoses. Para se alcançar tais objetivos, contou-se com ativa 
participação das Secretarias Municipais do Verde e Meio Ambiente, Assistência 
e Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal de Saúde, com suas instituições 
parceiras da Estratégia Saúde da Família. 

Realizaram-se diversas oficinas regionais de planejamento, envolvendo 
mais de trezentos profissionais, nas quais se definiram: abordagem pedagógica, 
conteúdos, materiais educativos, formas de comunicação e processo de avaliação. 
Daí resultou o Plano de Capacitação e a formalização dos acordos assinados com 
todas as instituições envolvidas diretamente em sua execução. A capacitação 
desenvolveu-se em 108 salas de aula distribuídas em todas as regiões da cidade, 
com carga horária de 128 horas, tendo sido capacitados, num período de 
dois semestres, mais de cinco mil agentes comunitários de saúde e agentes  
de proteção social. Outro resultado do projeto foi o de fortalecer tecnicamente  
os processos de gestão das políticas públicas ambientais no município de São 
Paulo, notadamente no que diz respeito ao aprimoramento dos sistemas de 
informação e à qualificação dos gestores das políticas públicas de saúde e meio 
ambiente, conduzindo-os para a formulação e implementação de uma agenda de 
ações intersetoriais e interinstitucionais voltadas à redução dos riscos ambientais 
que ameaçam a saúde da população paulistana.

Como principais parceiros destacaram-se o Iclei: Governos Locais para 
Sustentabilidade – políticas públicas na área de compras sustentáveis e do 
clima; Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) – metodologia de estudo do território 
e de priorização de problemas de meio ambiente e saúde; Instituto Brasileiro de 
Estudos e Apoio Comunitário (Ibeac) – comunicação interna e externa do Projeto; 
Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) – apoio à coordenação 
geral e administrativa do projeto; Centro de Estudos, Pesquisa e Documentação 
em Cidades Saudáveis/Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo (Cepedoc/FSP-USP) – avaliação e retroalimentação do projeto; Instituto 
Sociombiental (ISA) – estudos e propostas para a proteção, conservação e 
recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais que abastecem o município 
de São Paulo, estudos e propostas de gestão dos parques urbanos.

A estruturação do projeto possibilitou a criação da equipe de coordenação, 
composta por dois técnicos de nível central e 49 gestores ambientais, sendo seis 
regionais e 43 locais. Além disso, permitiu uma proposta inovadora, trazendo 
novos atores para a rede básica: são 170 agentes de promoção ambiental (APA) 
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que contribuem para ampliar e consolidar a atuação intersetorial e a participação 
social nas áreas de abrangência das equipes da Saúde da Família. Em articulação 
com 12 instituições parceiras da SMS na Estratégia Saúde da Família, o programa 
desenvolve um contínuo processo de capacitação dos ACS e dos APA, para 
apropriação e reconhecimento social e ambiental do território. A gestão atual de 
1.049 projetos socioambientais, produtos desse novo e complexo olhar sobre o 
território, engloba os seguintes eixos temáticos, descritos no Quadro 1. 

Nº de projetos Eixo Temático

27 Arborização

126 Hortas / Alimentação Saudável

232 Educação Ambiental e Cultura de Paz

329 Gerenciamento de Resíduos Sólidos

146 A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública)

13 Constituição de Espaços de Convivência

36 Infraestrutura / Revitalização de espaços públicos

22 Geração de renda

80 Educomunicação

6 Área de Mananciais

32 Convívio saudável com os animais e prevenção às 
Zoonoses

Quadro 1 – Eixos temáticos dos projetos

Fonte: Adaptado de <www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/
atencao_basica/pavs/index.php?p=25407>.

Capela em Ação – Cepedoc/Subprefeitura de Capela do Socorro, de 
São Paulo

Este projeto foi desenvolvido na subprefeitura da Capela do Socorro, no 
período de março de 2005 a março de 2006, para responder de forma organizada 
às demandas da população, por meio da gestão integrada das ações municipais 
mediante estímulo à mobilização e à participação dos diversos atores presentes 
no território.

Para sistematizar a realização desse projeto, subdiviu-se a área total em dez 
territórios menores denominados microrregiões. Estas foram abordadas de 
forma sequencial, seguindo-se um cronograma preestabelecido. Cada período 
de intervenções concentradas era precedido por reuniões de planejamento e 
finalizado com reuniões de avaliação/prestação de contas. 
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O Projeto Capela em Ação estava baseado em dois eixos principais de 
trabalho, que atuavam de maneira sinérgica e complementar. O primeiro eixo – 
resolutivo – correspondeu às ações de zeladoria da cidade, tais como limpeza 
de praças, terrenos e córregos, poda de árvores, corte de mato, tapa-buraco, 
limpeza de bueiro e boca de lobo, limpeza e conservação de galerias, construção 
de escadarias de acesso, construção de calçadas, ações de fiscalização, indica- 
ção de pontos para iluminação pública, pavimentação, manutenção das unidades 
escolares e de saúde, entre outras. 

As necessidades de intervenção na microrregião eram detectadas nas reuniões 
de planejamento com a comunidade, nas reuniões intersetoriais (com os 
dirigentes dos equipamentos e serviços públicos) e nas solicitações acumuladas 
nos Serviços de Atendimento ao Cidadão (SAC). Após análise das possibilidades 
de execução, as respostas ocorriam no período de concentração (três a quatro 
semanas) ou entravam no planejamento de médio e longo prazo. Após o período 
de execução dos serviços, realizavam-se reuniões de avaliação (uma com a 
comunidade e outra com os representantes institucionais), contando com a pre- 
sença do subprefeito e da equipe de coordenação dos setores envolvidos.

Tomando por base a energia gerada com a resolução das demandas e 
estabelecida uma relação de confiança entre a população e os gestores locais, 
acumulam-se condições para o desenvolvimento do segundo eixo – o propositivo –, 
que envolve adesão voluntária e percepção coletiva.

Esse segundo eixo era definido como programa das cinco sementes, quais sejam: 
(1) Semente da Vida – discute o tema arborização. É realizado nas escolas, creches, 
unidades de saúde e demais espaços coletivos, com posterior plantio de árvores 
pelos pais, em associação ao nascimento e ao crescimento dos filhos. Além de 
promover a arborização, as ações procuram despertar o sentimento de cuidar,  
de estabelecer vínculos com a cidade; (2) Semente do Conhecimento – utiliza o livro 
como instrumento de reflexão e debate, visando à implantação de clubes do livro 
com alunos, professores e jovens da comunidade, a fim de dinamizar o uso da 
biblioteca escolar e o estímulo à leitura; (3) Semente da Arte – investe na certeza 
de que todo homem é capaz de produzir arte, de que é um artista em potencial. 
Busca identificar e fomentar o surgimento de talentos artísticos locais: grupos 
de dança, teatro, música e outros; (4) Semente da Cidade Limpa e Meio Ambiente – 
envolve o trabalho de discussão sobre a cidade. Executa a recuperação física de 
áreas degradadas, com a retirada de lixo e entulho, e busca a posterior implantação 
de praças e áreas de lazer; (5) Semente da Cidadania e Cultura da Paz – incentiva 
a discussão e reflexão sobre a questão da violência e busca o estabelecimento de 
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relações com os atores locais para resolver os conflitos por meio do diálogo, com 
abordagem de novos valores e conceitos de felicidade. 

Projeto Natal Cidade Saudável – Cepedoc/SMS-Natal, RN

Natal Cidade Saudável é uma estratégia que, por meio de ações intersetoriais, 
busca equacionar e dar solução a problemas e situações de uma comunidade 
em um período de tempo satisfatório e a custos compatíveis com a realidade 
e as disponibilidades municipais. O projeto adota, por um lado, um conceito 
territorial de progressão bairro a bairro; de outro, prevê ações pontuais e de largo 
impacto, destinadas à cidade como um todo.

A proposta considera inicialmente seis linhas de ação: proteção à saúde; 
segurança pública; educação para qualificação da comunidade; ação comunitária; 
estímulo a atividade física; conexão saúde & turismo com geração de renda (cerca 
de 60% do PIB municipal provém de atividades do setor turismo).

Projetos Vigilância Ambiental na Biorregião do Araripe e Cariri 
Saudável – Araripe 

A Fundação para o Desenvolvimento Sustentável do Araripe (Fundação 
Araripe)12 está presente, em parceria com o Ministério da Saúde, junto às 
prefeituras da região para o fortalecimento das unidades de saúde pública/
ambiental e à preparação de iniciativas maiores na gestão das cidades a caminho 
dos municípios saudáveis. A adesão dos municípios à estratégia Cidades, 
Municípios, Territórios Saudáveis requer a mobilização e o engajamento de toda 
a sociedade. Assim, o compromisso de trabalhar é feito em dois níveis: 

•  por meio de ações de identificação de formação e de desenvolvimento das 
lideranças e de suas mobilizações progressivas, das quais estão envolvidas 
as instituições da sociedade civil e a população dos seis municípios, em seu 
conjunto;

•  a promoção de coordenações e convergências no plano das ações, mediante o 
envolvimento das instituições da área pública, seus agentes e seus responsáveis.

12 A fundação, como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), está localizada no sul do Ceará. Tem como missão 
a condução de atividades voltadas para a preservação do meio ambiente e de seus recursos naturais, assim como a promoção do 
desenvolvimento biorregional – sob os aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais e ecológicos –, para chegar à erradicação 
da pobreza e à incorporação das massas rurais e urbanas do Nordeste aos benefícios do desenvolvimento no contexto das mudanças 
climáticas do semiárido. Trata-se da geração de conhecimentos, mediante estudos e pesquisas; da divulgação e da troca de 
experiências; da formação de líderes comunitários e da incorporação no patrimônio cultural da população dos ensinamentos da 
pesquisa, notadamente em termos de políticas públicas e do pleno exercício da cidadania no seio das diversas camadas sociais. 
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A implantação do projeto deu-se por meio de um processo realizado com base 

na formação de um Conselho de Reflexão, de um grupo piloto e de um campo 

permanente de pesquisa e de ações, vistas como contribuições para chegar às 

mudanças necessárias à construção de municípios saudáveis. O ponto de partida 

foi a implantação do trabalho em seis municípios: Araripe, Barbalha, Jardim, 

Juazeiro do Norte e Nova Olinda, todos do Cariri cearense, com características 

como modelo para os demais municípios da região.

A Fundação Araripe também contribuiu para a elaboração/adoção de modelos 

de vigilância à saúde em diversas áreas do Nordeste: no Cariri cearense (Araripe, 

Crato, Jardim e Juazeiro do Norte) e no Polo Gesseiro de Pernambuco (Trindade), 

por intermédio de convênio com o Ministério da Saúde (n. 1.482/2002 e  

n. 4.854/2005), permitindo mobilizar atenções, adotar modelos de vigilância  

e avançar na gestão integrada da saúde e do ambiente.13 

Rostos, Vozes e Lugares (RVL)

A iniciativa RVL foi lançada no 47o Conselho Diretor da Opas em setembro 

de 2006, em sua sede em Washington D.C., Estados Unidos. Desde então, 

diferentes países latino-americanos, por intermédio dos ministérios da Saúde 

e dos escritórios da Opas nos países, têm identificado municípios vulneráveis, 

onde, além da liderança local, existe um processo de organização comunitária, 

o que torna possível a realização da iniciativa.

 Rostos, Vozes e Lugares trabalha com apoio, vontade política, trabalho em 

equipe e comprometimento dos líderes das comunidades, assim como com a 

participação de todos os membros da comunidade, para promover a análise 

da situação de saúde no nível local pautada pela discussão sobre os Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio (ODM). O projeto tem como finalidade criar 

estratégias locais para o enfrentamento das iniquidades e melhoria das condições 

de vida. Envolve ainda a discussão sobre os determinantes sociais da saúde 

para reduzir as vulnerabilidades e minimizar as desigualdades, mediante o 

envolvimento das comunidades em seu próprio processo de desenvolvimento. 

No Brasil, a iniciativa é coordenada pela Representação da Opas e conta com 

a participação da SVS/MS, Cepedoc/USP e prefeituras municipais de Fortaleza, 

Guarulhos, Olinda, Rio Branco, Palmas, Sobral e São Francisco do Conde.

13 Disponível em: <www.fundacaoararipe.org.br>.
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 Projeto Saúde Urbana (Urban Heart)

O Urban Health Equity Assessment and Response Tool (Urban Heart) é um 
instrumento de avaliação e resposta de equidade em saúde urbana. Proposto pela 
Opas/OMS, foi adaptado para o município de Guarulhos, sendo desenvolvido 
e aplicado até o ano de 2008 e atendido aos seguintes objetivos do projeto: 
acompanhar indicadores selecionados para os cinco domínios propostos (saúde, 
infraestrutura urbana, econômico, desenvolvimento social e governança); 
reconhecer os determinantes sociais de saúde para definir intervenções 
prioritárias, para a promoção de ação intersetorial na busca da equidade em saúde; 
participação e mobilização das comunidades para o entendimento e análise das 
iniquidades em saúde da cidade. 

O projeto envolve quatro regiões e 16 distritos de saúde, com mudanças 
também nas áreas de abrangência das unidades básicas de saúde. 

Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte (Osubh)

Fundado em 2002, o Osubh resulta de uma parceria entre a Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). 
Tem o intuito de promover estudos que tenham como foco a saúde urbana. 
Destacam-se como atuais pilares para os estudos nessa área: o adensamento de 
populações; o papel do ambiente físico e social como modelador da saúde das 
pessoas e a necessidade de aferir os fenômenos, tendo como objeto a aquisição 
de conhecimento profundo sobre a saúde urbana por meio da pesquisa científica, 
nos níveis individual e comunitário, para compreender as condições sociais e 
ambientais da vida urbana, de modo a permitir a implementação de estratégias 
específicas de intervenção e de políticas públicas, utilizando abordagens 
contemporâneas. A intenção desses esforços combinados é fornecer uma base 
empírica para determinar quais as intervenções de saúde urbana podem funcionar 
melhor em contextos específicos.

Sob tais aspectos é que são definidas as estratégias de atuação do Osubh, 
visando, sobretudo, a capacitação de pesquisadores para o desenvolvimento 
de estudos sobre a saúde da população que vive em grandes centros urbanos, 
notadamente em áreas de intensa urbanização, associadas às desigualdades 
intraurbanas.

O Osubh realiza uma ampla gama de estudos voltados para a promoção 
da saúde e o combate às iniquidades, contendo abordagens inovadoras de 
investigação concentradas nos problemas de saúde presentes na sociedade atual. 
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Enfocam os determinantes de doenças crônicas, incluindo atividades físicas e 
hábitos alimentares; o uso indevido de drogas, incluindo álcool, tabaco e outras; 
o papel dos determinantes sociais da saúde e de várias doenças infecciosas no 
contexto urbano.

Efetividade da Intersetorialidade: em busca de um distrito sanitário 
saudável e sustentável em Goiânia (GO)

O projeto busca dar sustentabilidade a uma parceria ensino-serviço-comunidade 
iniciada em 1998 entre a Universidade Federal de Goiás (UFG), a Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) e diversos grupos organizados da 
sociedade civil do Distrito Sanitário Leste (DSL)/SMS, no município de Goiânia. 
Implementou-se o Projeto Ações Intersetoriais para a Saúde (Aips), que vigorou 
no período de 2007 a 2010. Este teve por objetivo aumentar a capacidade 
local em produzir e manter melhorias socioambientais que contribuam para a 
promoção da saúde. O projeto utiliza abordagem participativa na construção da 
saúde ambiental, com o envolvimento do setor público e da comunidade em 
torno dos problemas levantados. Preconiza a inclusão de parcerias no trabalho, 
com ênfase na intersetorialidade, ou seja, atuando em diferentes níveis, porém 
de forma integrada.14 

Além disso, o projeto passou a reconhecer princípios, valores e estratégias 
da promoção da saúde, o que contribui para a superação da visão biologicista 
de saúde, até então, predominante. Tal parceria estimulou a realização de ações 
intersetoriais e de promoção da saúde no âmbito da SMS, como a inclusão 
dessas ações, agora pontuadas, na ficha de produtividade dos ACS do município. 
Disseminou-se conhecimento para a comunidade científica, com destaque para 
a importância atribuída à exposição de conceitos e o acesso a ferramentas como 
manuais e folders que norteiem o processo de tomada de decisão, práticas e 
educação permanente de gestores e trabalhadores, aqui entendendo a tradução 
do conhecimento como “síntese, disseminação, troca e aplicação eticamente 
sadia do conhecimento para melhorar a saúde” (Straus, Tetroe & Graham, 2009).

O estabelecimento de um Comitê Local, com representantes dos diversos 
setores e segmentos envolvidos na ação, possibilitou a construção de compe-
tências, nivelamento conceitual e empoderamento do grupo no papel de pro-
positor e realizador de ações intersetoriais. 

14 Disponível em: <www.who.int/social_determinants/resources/health_equity_isa_2008_en.pdf>.
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Projeto Viva a Vida (Mato Grosso do Sul)

A consolidação do SUS, sobretudo a descentralização das ações de saúde para 
estados e municípios, culminou em 2003 com o Pacto pela Saúde. Ele trouxe 
mais visibilidade ao SUS, qualificou sua gestão e, principalmente, reafirmou os 
compromissos pela vida. Mato Grosso do Sul celebrou esse Pacto em março de 
2007, tendo sido o primeiro estado brasileiro a contar com a adesão de 100% 
de seus municípios. Foram assinados os Termos de Compromisso da Gestão 
Municipal e da Gestão Estadual, aprovados pelos Conselhos Municipais e Estadual 
de Saúde, os quais monitoram o cumprimento dos diversos compromissos 
firmados entre os gestores, entre os quais a implantação da política de promoção 
da saúde. 

O projeto da SES/MS dialoga com as iniciativas similares de municípios 
saudáveis no estado, mediante a adoção de políticas públicas integradas, 
inclusivas, inovadoras e voltadas para o desenvolvimento sustentável. Também 
busca soluções inovadoras para a melhoria da qualidade de vida da população: 
reduzir as iniquidades, conscientizar para uma visão ampla do conceito e das 
práticas de saúde e ampliar as condições de acesso da população a bens e serviços 
essenciais.

São municípios prioritários aqueles cujo Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) esteja acima da 50ª posição: Aral Moreira (54ª); Sete Quedas (58ª); Coronel 
Sapucaia (62ª); Itaquiraí (65ª); Juti (67ª); Eldorado (68ª); Antônio João (72ª); 
Paranhos (75ª); Tacuru (76ª) e Japorã (78ª). Municípios com ações de suporte 

regional: Ponta Porã e Naviraí. Municípios vizinhos cujas ações contribuirão para 
o fortalecimento regional: Iguatemi, Mundo Novo, Amambaí e Laguna Caarapã. 

Projeto Planaltina Saudável (DF)

No Distrito Federal, o Plano Distrital de Promoção da Saúde (PPS) foi elaborado 
com base na Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), tendo sido aprovado 
pelo Conselho de Saúde do Distrito Federal em 23 de março de 2007. O foco 
inicial concentrou-se na implementação do Plano de Promoção da Saúde (PPS) 
nas Regionais de Saúde. Em 2010, 80% destas regionais elaboraram seus PPS. 
Decidiu-se pela implementação do PPS em um projeto-piloto com o intuito de 
se criar um território saudável.

Esse projeto-piloto teve como base teórica iniciativas como as do Movimento 
Cidades Saudáveis, vinculado à Organização Mundial da Saúde, e a de Municípios 
Saudáveis, vinculado ao Ministério da Saúde. Teve o intuito de motivar gestores 
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locais e sociedade civil a desenvolverem estratégias, em diversos setores das 
políticas públicas, para a implementação de projetos interinstitucionais e 
intersetoriais que consideraram os problemas e as possibilidades locais para a 
realização de projetos sociais, visando realizar ações de melhoria das condições 
de vida e saúde da população e, portanto, de sua qualidade de vida.

Para tal projeto selecionou-se uma Região Administrativa (RA) que apresentasse 
rede de serviços de saúde em funcionamento e uma extensa área rural com 100% 
de cobertura de Equipes de Saúde da Família, mas com elevados índices de 
desigualdade social, violência e pobreza. Por contemplar essas características, 
Planaltina foi a RA escolhida. Além disso, destacou-se pela realização de projetos 
com participação comunitária, tanto das instituições como da população em 
geral. O projeto articula os diversos atores intra e intersetoriais envolvidos nas 
ações de Promoção da Saúde, implementa as Práticas Integrativas de Saúde (PIS) 
e atividades físicas. Promove atividades educativas de prevenção de acidentes 
de trânsito e de saúde dos trabalhadores, amplia e fortalece a rede de preven- 
ção da violência, do uso abusivo de álcool e outras drogas, e da promoção da 
saúde e estímulo à cultura da paz. Incentiva ainda ações de vigilância, prevenção e 
atenção relacionadas à violência familiar, de uso de tabaco, alimentação segura,  
e reorienta as práticas de saúde de modo a permitir a interação e humanização 
em saúde, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. 

Elaborou-se um planejamento, por meio da metodologia de construção  
de um Modelo Lógico, com participação de vários representantes da Regional de 
Saúde de Planaltina. Assim, em 2011 organizaram-se reuniões intersetoriais e 
oficinas para a elaboração de Planos de Ação contando com representantes da 
comunidade, conselho de saúde e das instituições locais parceiras. Esses planos 
foram acompanhados e avaliados por equipe da coordenação do PPS local e 
regional. 

Programa Jogo de Cintura (DF)

Este programa é uma proposta de promoção da saúde por meio da mudança 
de hábitos alimentares e da prática de atividade física por adultos. Executado por 
equipes de Atenção Básica (Estratégia Saúde da Família), tem como objetivo geral 
contribuir para mudanças comportamentais sustentáveis no estilo de vida, com 
ênfase no incremento da prática de atividade física, favorecendo a redução de 
fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) em população 
adulta. Tem como meta, também, incentivar o aumento do consumo de frutas e 
hortaliças, o desenvolvimento do conhecimento sobre a importância da atividade 
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física, o estímulo para que esta seja feita ao menos por trinta minutos diários 
durante cinco dias na semana, além da incorporação da promoção da saúde nas 
ações da ESF em São Sebastião.

 Para o alcance de tais objetivos formou-se um grupo técnico-gerencial, 
composto por representantes da Atenção em Saúde e da Vigilância em Saúde da 
Secretaria de Estado de Saúde do DF. E também um grupo científico de referência, 
composto por pesquisadores da Universidade de Brasília, da Universidade Católica 
de Brasília e da Embrapa Hortaliças, com a finalidade de oferecer suporte às 
equipes do ESF. O programa foi implantado na 1ª RA do DF, São Sebastião. Foram 
capacitados profissionais de seis equipes da ESF, responsáveis pela cobertura 
de aproximadamente 24 mil pessoas. Mediante a capacitação, as equipes 
(médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde) 
mostraram-se aptas a conquistar a adesão de moradores ao projeto durante visitas 
domiciliares. Isso, por meio da exposição da proposta do programa e a realização 
de cadastro, de avaliação de estado de saúde, da realização de encontros mensais 
abordando temas relacionados à alimentação saudável, práticas de atividade física, 
apoio psicológico, formação social não violenta e fortalecimento do controle 
social, além de formação de grupos de caminhada. 

Laboratório Territorial de Manguinhos (LTM) – Fiocruz

O LTM é um projeto de pesquisa-ação e propõe uma promoção da saúde 
(PS) que integre ciência e cidadania na construção de um modelo solidário de 
conhecer e interagir nos territórios em que vivemos, com base em um diálogo 
multidisciplinar e polifônico, em torno das vulnerabilidades socioambientais 
de Manguinhos, Rio de Janeiro. Desde 2003, desenvolve pesquisas e produz 
materiais para reflexão sobre temas relativos às vulnerabilidades socioambientais 
de Manguinhos, como as enchentes, por exemplo, assim como dos proces- 
sos de mudança, em especial os impactos mais imediatos da implementação 
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com obras de infraestrutura, 
habitação e equipamentos sociais no conjunto de favelas de Manguinhos. 

O caminho metodológico do LTM é orientado por três concepções centrais: 
o ciclo da comunicação, a produção compartilhada do conhecimento e a noção 
de tradução. Estas fundamentam nossas estratégias de operacionalização, quais 
sejam: a formação de comunidades ampliadas de pesquisa-ação envolvendo 
pesquisadores, profissionais da saúde e moradores; a produção de conhecimento e 
informação através linguagens audiovisuais, informáticas e artísticas, apropriadas 
aos processos de gestão integrada do território e ampliação da cidadania. 
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Dentre as experiências recentes que buscam incorporar novas linguagens e 

processos de produção compartilhada de conhecimentos, destacam-se: análises 

do PAC Manguinhos por meio de um registro fotográfico – PAC Manguinhos, 

um Relato Fotográfico – e dois documentários – PAC Manguinhos: o futuro a 

Deus pertence? e PAC Manguinhos: promessa, desconfiança, esperança; histórias de 

Manguinhos sistematizadas no documentário Manguinhos: histórias de pessoas 

e lugares, no cordel Manguinhos em Prosa e Verso e no livro Histórias de Pessoas 

e Lugares: memórias das comunidades de Manguinhos, publicado pela Editora 

Fiocruz (Fernandes & Costa, 2009); o site <www.conhecendomanguinhos.fiocruz.

br> oferece o acervo virtual organizador do conhecimento e da informação, 

além de uma ferramenta para interação e aprendizagem; jogos interativos que 
contextualizam os problemas e potencialidades de Manguinhos, por meio 

da linguagem – como RPG e outros jogos virtuais – sobre temas relevantes 

de saúde: tuberculose, meio ambiente e seus determinantes, por exemplo o 

slideshow Mangue, Manguinhos, Manguezal, uma análise dos ecossistemas locais 

comparando Manguinhos – um bairro construído sobre um manguezal aterrado, 

completamente degradado – com a APA de Guapimirim (RJ), uma área de 

manguezal preservada. 

Projeto Desenvolvimento Sustentável e Promoção da Saúde: 
implantação da Agenda Cidades Saudáveis integrada à Agenda 21 nas 
comunidades tradicionais e áreas protegidas do mosaico da Bocaina – 
Fiocruz

O projeto propõe-se a implantar uma agenda territorializada integrada à 

agenda das comunidades tradicionais de Áreas Protegidas do Mosaico da Bocaina 

no contexto da Agenda 21 local, utilizando tecnologias sociais e participativas 

e abordagem integradora dos princípios e categorias do Desenvolvimento 

Sustentável e da Promoção da Saúde. Os territórios iniciais de atuação do projeto 

são duas comunidades caiçaras: Pouso da Cajaíba e Praia do Sono, selecionados 

pelos representantes das 24 comunidades tradicionais (12 Caiçaras, sete indígenas 

e cinco quilombolas) de municípios dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, 

abrangendo seis Unidades de Conservação dentre as 15 que compõem o Mosaico. 

É uma pesquisa-ação que objetiva contribuir para a promoção da qualidade 

de vida, por meio da construção e implantação coletiva de agenda estratégica 

local (Comunidade Saudável); e também para a promoção da sustentabilidade 

econômica solidária, incorporando-se às iniciativas em curso no Mosaico, voltadas 

para o turismo como arranjo produtivo preferencial. 
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Utiliza a abordagem ecossistêmica associada à abordagem comunicativa do 
planejamento estratégico-situacional, apoiando a incorporação de territórios 
excluídos à cidadania, porém buscando evitar sua captura pela racionalidade 
dominante, estimulando a transformação do modelo de produção para uma 
economia e uma sociedade mais solidária e equânime. 

Projeto Cidades Saudáveis: saúde, inovação tecnológica e 
desenvolvimento urbano na área de implantação do complexo 
petroquímico de Itaboraí (Comperj) – Rio de Janeiro, Fiocruz

O projeto, aprovado nos termos do Programa de Desenvolvimento e Inovação 
Tecnológica em Saúde Pública (PDTSP), desenvolveu-se entre 2007 e 2011 no 
âmbito do Departamento de Endemias Samuel Pessoa, vinculado à Escola 
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz (Densp/
Ensp/Fiocruz). Contemplou a realização de dois subprojetos: a) Vigilância Civil da 
Saúde na Atenção Básica: uma proposta de ouvidoria coletiva; e b) Levantamento 
das Condições de Crescimento da Infraestrutura Urbana e Regional e seu Impacto 
sobre o Desenvolvimento da Saúde Regional. 

Esses subprojetos estabeleceram objetivos que buscaram fazer um 
levantamento dos principais processos e fatos potencialmente produtores de 
vulnerabilidades à saúde das populações, na área de abrangência do Complexo 
Petroquímico de Itaboraí. Considerando-se as tecnologias existentes, investigar 
as tecnologias a serem utilizadas no decorrer da implantação de dispositivos de 
transição urbana e ambiental para a identificação de processos inovadores, no 
âmbito da vigilância da saúde ambiental. E contribuir, por meio de parcerias 
com as empresas e instituições envolvidas, para a implantação do Complexo.

O subprojeto Vigilância Civil da Saúde na Atenção Básica: uma proposta 
da Ouvidoria Coletiva promoveu a capacitação dos profissionais da Estratégia 
Saúde da Família de Itaboraí, tendo construído uma metodologia de construção 
partilhada de conhecimento em saúde no nível local. Os resultados foram 
incluídos na publicação Por uma Itaboraí Saudável, organizada por Carla Moura 
Lima e lançado em 2011 pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca/
Fiocruz.

O subprojeto Levantamento das Condições de Crescimento da Infraestrutura 
Urbana e Regional e seu Impacto sobre o Desenvolvimento da Saúde Regional 
propiciou a utilização da Matriz Avaliativa de Pós-Ocupação, até então utilizada 
em áreas favelizadas, com a incorporação das informações oriundas dos fóruns 
de ouvidoria coletiva realizados em um distrito do município de Itaboraí. 
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Os resultados do projeto superaram o nível propriamente acadêmico, na 

medida em que representam uma inovação tecnológica, em âmbito social, 

da formação permanente dos profissionais de saúde da ESF, da reestrutura- 

ção da gestão das unidades básicas de saúde e da relação destas com atores sociais 

locais diversos. Além disso, inaugurou uma nova relação entre a academia, 

os serviços públicos, o nível da gestão municipal e a população organizada, 

na direção da democratização da política pública, em termos de formulação, 

planejamento, gestão, avaliação e controle social. 

Práticas e Saberes no Desenvolvimento Sustentável e na Promoção da 
Saúde em Terreiros de Candomblé – Município de São Francisco do 
Conde (BA) – Fiocruz

O Projeto Práticas e Saberes no Desenvolvimento Sustentável e na Promoção da 
Saúde em Terreiros de Candomblé, desenvolvido no município de São Francisco 
do Conde, Bahia, é de autoria dos pesquisadores Ana Cristina de Souza Mandarino 
e Estélio Gomberg, da Universidade Federal da Bahia (Ufba), e de Edmundo Gallo 
(Fiocruz). Foi aprovado no edital Pró-Saúde I, da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado da Bahia (Fapesb), e teve como intuito implantar a Agenda Cidades 
Saudáveis integrada à Agenda das Comunidades Tradicionais e Áreas Protegidas 
no município em questão, sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável e da 
promoção da saúde, assim como apreender o papel e o significado dos terreiros 
de candomblé neste e, além disso, se estes de fato atuam como agências sociais 
na promoção da equidade da saúde da população negra por meio da articulação 
de diversas racionalidades terapêuticas.

A intenção foi utilizar tecnologias sociais participativas e uma abordagem 
ecossistêmica para integrar a gestão ambiental a uma compreensão holística 
da saúde humana, considerando os importantes fatores sociais, econômicos e 
culturais inerentes a um ecossistema (Feola & Bazzani, 2002). 

O projeto foi apresentado com enfoque na abordagem ecossistêmica, baseado 
nos conceitos de desenvolvimento sustentável e promoção da saúde, sendo  
tais temas abordados a partir das práticas e dos saberes realizados nos ter-
reiros. Buscou-se problematizá-los e, quando aplicável, identificar soluções que 
permitissem sua continuidade, preservando, porém, o ambiente. Por exem-
plo, substituindo-se objetos utilizados nas oferendas aos orixás por materiais 
degradáveis – como tecido –, uma vez que os materiais originais permanecem 
no meio ambiente. No mesmo sentido, destacou-se a necessidade de reapro-
veitamento do resíduo da vela (parafina), utilizada em larga escala nas atividades 
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dos terreiros de candomblé, o que pode gerar fonte de renda. A confecção de 
roupa específica para os rituais também foi identificada como oportunidade para 
geração de renda, assim como a horta comunitária e a cozinha industrial, além 
de fornecerem subsídios para as atividades. 

O resultado do plano pode ser observado no Quadro 2, a seguir.

Programa Metrópoles Saudáveis (PMS-SP, Proam)

Este programa visa construir informações entre a sociedade e os setores 
governamentais acerca da capacidade de suporte para as grandes cidades e suas 
relações com a saúde humana e ambiental, em busca de uma sociedade saudável. 
Está direcionado a promover a consciência e a capacidade de reação social ante 
os riscos ambientais, contribuindo para que as pessoas possam melhorar suas 
condições de vida e cidadania. 

Alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento do Milênio de garantir a sus-
tentabilidade ambiental, o PMS tem promovido debates sobre as realidades 
de São Paulo, Buenos Aires e Cidade do México. Os resultados esperados do 
programa possibilitaram o domínio do conhecimento por parte das comunidades 
envolvidas e dos riscos ambientais a que estão submetidas, subsidiando a 
proposição de políticas estratégicas legitimadas socialmente. Nessa perspectiva, 
o programa propõe o estabelecimento de indicadores que mensurem os 
determinantes dos riscos ambientais e suas dinâmicas, a capacidade de suporte 
das metrópoles e as interações entre sociedade e governo, a fim de constituir 
uma plataforma de gestão. 

Quadro 2 – Matriz de desafios e estratégias

Desafios Estratégia

Descarte inadequado das 
oferendas a exemplo dos 
balaios, vidros, resíduo das 
velas queimadas

Diagnosticar a situação de descarte de resíduos no meio ambiente

Identificar e utilizar materiais alternativos

Contaminação da água por 
efluentes domésticos

Diagnosticar a situação de saneamento nas proximidades da cozinha 
industrial

Avaliar a qualidade da água 

Baixa oferta de emprego e 
renda 

Articular e organizar as associações para confeccionar a vestimenta 
utilizada nos cultos 

Reaproveitar o resíduo da vela queimada para produzir novas 

Mapear as plantas utilizadas nos tratamentos

Implementar projetos de horta comunitária
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Os objetivos específicos estão divididos em etapas. A primeira é objeto desse 
projeto e consiste em: sistematizar conceitos com relação às metrópoles, saúde 
ambiental e sustentabilidade, preservando, na medida do possível, a originalidade 
dos conceitos já consagrados cientificamente e internalizados pelas organizações; 
identificar parâmetros e aspectos referentes à saúde e à sustentabilidade dos 
ambientes metropolitanos, extraídos dos processos inerentes a esses espaços; 
levantar parâmetros para indicadores de democracia e governança ambiental.

O projeto poderá ter como possibilidade de continuidade a realização de 
estudo piloto para validação dos indicadores e dos mecanismos de produção e 
utilização dos dados, com participação de provedores e usuários da informação, 
além de teste das formas de divulgação e apropriação por parte da sociedade. 

Para finalizar

As cidades brasileiras, assim como as outras pertencentes à América Latina, 
enfrentam, no início do século XXI, dificuldades advindas de fatores que 
influenciam nas condições de vida e saúde das populações. Entre eles pode-se citar: 
a crescente urbanização; falta de infraestrutura; baixos níveis de investimentos 
nos municípios de pequeno porte e zona rural, acrescido do peso da desigualdade 
social e o déficit de infraestrutura.

Tal situação se consolida a partir da segunda metade do século XX no Brasil, 
que deixa de ter características rurais para se tornar predominantemente urbano. 
Os dados nacionais revelam que o período de inversão de residência da população 
se dá entre 1940 e 1980, quando a taxa de urbanização salta de 26,35% para 
68,86% (Santos, 1996). Os dados do ano 2000 demonstram que 136 milhões 
de pessoas, representando 80% do total da população, vivem em áreas urbanas. 
Segundo as projeções indicam, em 2030 aproximadamente 83% do total da 
população estará concentrada em áreas urbanas.

A urbanização está inserida num contexto macroeconômico, além do 
demográfico, o qual envolve uma combinação de fatores sociais, econômicos 
e políticos que afetam decisivamente a saúde da população brasileira. A infra-
estrutura local dos municípios tem se tornado insuficiente pela sobrecarga 
resultante do aumento da demanda por serviços de saúde, saneamento, segurança 
pública, educação, habitação, alimentação, tratamento e coleta do lixo, entre 
outros (WHO, 2008).

A descentralização administrativa da saúde, instituída pela lei n. 8.080/90, 
estabeleceu novas instâncias de decisão, facilitando as práticas de controle social 
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e de democratização da gestão e contribuindo para a construção de uma nova 
cultura política. Nesse contexto, iniciativas governamentais, como a elaboração 
participativa de alguns Planos Diretores Municipais e outras agendas de 
desenvolvimento local, têm ocorrido com ampla participação de representantes 
do setor saúde (Motta & Westphal, 1998). 

A Portaria n. 687 de 30 de março de 2006 (Brasil, 2006) aprovou a Política 
Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), colocando-a como um mecanismo de 
fortalecimento e implantação de uma política transversal, integrada e intersetorial. 
Uma das linhas estratégicas da política é o Desenvolvimento Sustentável, 
relacionado às iniciativas de Cidades Saudáveis, que pressupõe a potencialização 
de uma forma mais ampla de gestão que permita intervir de maneira mais eficaz 
e eficiente nos determinantes sociais da saúde. Nesse sentido, o Departamento 
de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador da Secretaria de 
Vigilância em Saúde (SVS), articulado com o Departamento de Análise de Situação 
em Saúde do Ministério de Saúde (Dasis/MS), no contexto da linha estratégica 
Desenvolvimento Sustentável da PNPS, desenvolvem seus esforços em apoio às 
diferentes iniciativas, difundindo experiências bem-sucedidas.

As redes e iniciativas de Comunidades, Municípios e Cidades Saudáveis e 
Sustentáveis devem ser consideradas de fundamental importância para a 
implementação da Estratégia Cidades Saudáveis, dentro da perspectiva do eixo 
Desenvolvimento Sustentável da PNPS, por meio de ações intersetoriais prioritárias 
identificadas nessa oportunidade. Fica assim evidente no texto deste Apêndice a 
necessidade de um mecanismo nacional de articulação intersetorial, além de uma 
efetiva participação social que conte com representações da sociedade civil e dos 
movimentos sociais. O comprometimento multisetorial e entre as três esferas de 
gestão do SUS deve ser especialmente debatido e aplicado dentro da perspectiva 
da saúde como centro comum dos três eixos da Conferência das Nações Unidas 
sobre o Desenvolvimento Sustentável – ocorrida em junho de 2012 –, também 
conhecida como Rio+20. 

As Redes/Iniciativas podem promover a inter-relação das ações dos diferentes 
setores, organizar as atividades numa estrutura funcional intersetorial de maneira 
a facilitar e agilizar a atuação dos atores nos diferentes setores, respondendo 
às demandas de forma mais articulada tanto interna quanto externamente. 
Essa instância nacional de articulação e interlocução entre representantes 
governamentais, não governamentais, academia e organismos internacionais 
destinar-se-ia a fomentar e fortalecer a PNPS, numa ação de mobilização para 
o desenvolvimento de políticas públicas associadas ao ideário de cidades, 
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municípios e comunidades saudáveis e sustentáveis. Teria ainda o papel de 
aglutinar as redes/iniciativas de cidades, municípios e comunidades saudáveis 
e sustentáveis, em prol do fortalecimento da PNPS. Assim, a constituição dessa 
instância, estruturada em bases de ação solidária e integrada, como mecanismo 
de fortalecimento de uma política transversal, integrada e intersetorial, é essencial 
para a mobilização e reforço das redes e iniciativas de cidades, municípios e 
comunidades que objetivam o desenvolvimento sustentável e a melhoria da 
qualidade de vida e saúde e estaria especificamente voltada à promoção da arti-
culação e da intersetorialidade das diversas redes/iniciativas. 

Além disso, essa instância teria uma atribuição essencial na promoção 
e fomentação de projetos de intervenção e/ou pesquisa. Ela age como um 
catalisador nos processos de implementação e elaboração de políticas públicas, 
dinamizando o processo de gestão da promoção da saúde especialmente num 
contexto de desenvolvimento sustentável integrando os demais eixos da PNPS. 
Existe a necessidade de propor um sistema de monitoramento e avaliação das 
ações das Redes/Iniciativas de Cidades, Municípios e Comunidades Saudáveis 
e Sustentáveis que utilize o modelo de avaliação participativa, tendo em vista 
que se almeja o envolvimento cada vez maior dos participantes nas decisões. 
Isso para que todos se sintam gradativamente mais corresponsáveis pelas ações 
realizadas, pelos sucessos e fracassos, em um ambiente de diálogo permanente 
entre os principais agentes institucionais que atuam na área da Promoção da 
Saúde e nas redes/iniciativas de Cidades, Municípios e Comunidades Saudáveis 
e Sustentáveis.

Na Oficina de Desenvolvimento Sustentável realizada em Belo Horizonte 
em outubro de 2011, antecedendo a 10ª Conferência Internacional de Saúde 
Urbana, ratificou-se a recomendação da 1ª Reunião da Câmara Técnica de 
Desenvolvimento Sustentável do Comitê Gestor da PNPS relacionada à elabo- 
ração de um termo de referência para a publicação de um edital para monitora-
mento e avaliação da efetividade das ações de Promoção da Saúde vinculadas ao 
eixo do desenvolvimento sustentável da PNPS (Indicadores). O estabelecimento de 
uma instância nacional que una as Redes/Iniciativas fica condicionado ao 
desenvolvimento de indicadores para mensurar a efetividade das ações de 
promoção da saúde e das estratégias implementadas pelas iniciativas e redes.

Registre-se aqui uma homenagem a Rogério Fenner, cuja participação foi de  
extrema relevância para a elaboração deste texto.
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