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3
Estudo Comparado Brasil  

e Canadá

A comparação entre Brasil e Canadá está aqui estabelecida na atuação dos 
ministérios da Saúde do Brasil e da Saúde e Bem-Estar do Canadá, ao enun-
ciarem as políticas públicas que contemplam a promoção da saúde. Para tanto, 
serão analisados ao longo deste capítulo textos específicos sobre a saúde pública 
e a promoção da saúde, em cada país, e a comparação dar-se-á em função dos 
acordos estabelecidos no âmbito da Organização Mundial da Saúde (OMS)/
Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e nos âmbitos das conferências 
respectivas, internacionais, globais e latino-americana. 

Para sua realização, consideram-se quatro variáveis em estudo – gestão, 
intersetorialidade, qualidade de vida e participação social –, os componentes 
conceituais da promoção da saúde em cada país e o contexto da cooperação 
técnica internacional em saúde. Ressalta-se que a análise focaliza a atuação 
dos ministérios da saúde dos dois países, portanto a atuação no âmbito fede-
ral. Discute-se o que se entende por cada variável e apresenta-se os processos 
de saúde pública e de promoção da saúde de cada país, para concluir com a 
elaboração dos quadros comparativos, configurando a abordagem empírica 
propriamente dita. 

Nos textos sobre os dois países, as variáveis escolhidas para a comparação 
são analisadas com base em consultas às fontes empíricas pesquisadas. Essas 
variáveis foram verificadas em cada país, em relação à proposta de promoção 
da saúde, dessa forma permitindo a comparação entre elas, haja vista as 
grandes diferenças entre os dois países. Desse modo, são definidos os focos 
de atenção com respeito às variáveis escolhidas e delimitam-se os acordos nos 
termos das conferências.
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Variáveis Escolhidas e seus Significados para esta 
Comparação

‘Gestão’ é o exercício da função diretiva propriamente dita, a tomada de 
decisões no processo de trabalho, o que implica exercer essa condução em 
um permanente processo criativo, sustentado por planejamento e avaliação 
sistemáticos de interação tanto entre todos os atores sociais envolvidos quan-
to entre os receptores das ações empreendidas, em busca da consecução dos 
propósitos, com suporte científico-tecnológico adequado (Dror, 1999).

‘Intersetorialidade’ é um processo articulado e integrado de formulação 
e implementação de políticas públicas, caracterizando a corresponsabilidade 
dos atores sociais envolvidos com os temas em discussão. Estes atores so-
ciais, de diferentes setores da atividade humana, sejam governamentais, não 
governamentais ou da sociedade civil, relacionam-se entre si, apresentando 
demandas de soluções, no sentido da consecução de seus propósitos políticos, 
econômicos, sociais, organizacionais, entre outros (Sen, 1999).

‘Qualidade de vida’ é a capacidade de usufruir, com independência e 
bem-estar, todos os bens disponibilizados para cada pessoa, considerando 
capacidade como reflexo da liberdade de eleger entre diferentes formas de 
vida, tendo como parâmetros a ética da sociedade, as conquistas existenciais, 
em igualdade de oportunidades para o bem-estar (Nussbaum & Sen, 1996).

‘Participação social’ é o processo pelo qual interagem os atores sociais 
institucionais e não-institucionais, sejam das esferas, pública e ou privada, 
organizados em torno de interesses ou entidades e associações, indivíduos 
e lideranças, parlamentares e outras autoridades. As formas de participação 
podem ser: institucionalizadas, em conselhos, e não-institucionalizadas, em 
fóruns participativos, mas sempre deverão levar em conta as dimensões da 
negociação, da informação, da avaliação e do monitoramento (Fernandez & 
Mendes, 2003).

Acordos das Conferências e Resoluções da Opas/OMS sobre 
Promoção da Saúde

Os acordos são as propostas escritas nos documentos relativos às confe-
rências, validados pelos países participantes e posteriormente também pelos 
não-participantes em se considerando a adesão no âmbito da Opas/OMS 
(Brasil/MS, 2001; Guimarães, 2002).
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Os acordos firmados durante as conferências são amplos, sem especifi-
cidades, devido à diferenciação dos países-membros. Da mesma forma, as 
propostas no âmbito da Opas são também redigidas de modo mais geral. 
Somente quando implantados e implementados nos países, pode-se verificar 
suas peculiaridades. Dessa forma, serão, ao longo deste capítulo, transcritos os 
aspectos mais importantes dos acordos das conferências sobre a ‘promoção da 
saúde’, assim como das resoluções posteriores da Opas, que Brasil e Canadá 
assinaram, compondo assim o contexto internacional da cooperação técnica 
em promoção da saúde em análise. 

A Conferência Internacional sobre Atenção Primária à Saúde (WHO/
Unicef, 1978), em Alma-Ata, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 
12 de setembro de 1978, estabelece a meta ‘Saúde para Todos no Ano 2000’, 
sendo a atenção primária à saúde, a possibilidade para seu alcance, no espírito 
de justiça social. A proposta fundamental é promover e proteger a saúde de 
todos os povos do mundo. O conceito de saúde da OMS é ratificado, sendo 
um direito humano fundamental, portanto o maior objetivo social do mundo. 
Sua realização requer a ação de muitos atores sociais e econômicos, inclusive do 
setor saúde, o que implica a intersetorialidade. Nesse sentido, seriam corrigidas 
as desigualdades no estado de saúde; obter-se-ia o desenvolvimento econômico 
e social, em uma nova ordem econômica internacional. A saúde passaria a 
contribuir para uma melhor qualidade de vida e para a paz mundial; seria um 
direito e um dever a participação social, tanto individual quanto coletiva, no 
planejamento e na implementação das ações; os governos seriam responsáveis 
pela saúde de seus povos e deveriam prover medidas de saúde e sociais; e a 
atenção primária à saúde seria uma atenção universal, integral (promoção, 
proteção, tratamento e reabilitação), prestada por equipes de saúde produ-
toras das ações, envolvendo todos os profissionais de saúde, como médico, 
enfermeira, dentista, entre outros, e praticantes tradicionais, onde atuassem.

Nesse contexto, as políticas públicas nacionais e seus planos, emoldu-
rariam a vontade política transformadora da realidade e possibilitariam 
cooperação entre os países. Chama ainda a atenção para que os gastos em 
armamentos e conflitos militares sejam usados em prol da vida, por meio 
da saúde dos povos. Tudo o que posteriormente foi discutido nas demais 
conferências representa apenas outros modos de reafirmar estes significados, 
conforme análises a seguir.

A Primeira Conferência Internacional de Promoção da Saúde – OMS/
Associação de Saúde Pública Canadense, com apoio do Ministério da Saúde 
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e Bem-Estar do Canadá (OMS, 1986) –, realizada em Ottawa, Canadá, em 21 
de novembro de 1986, que elaborou o documento intitulado a Carta de Ot-
tawa, é uma resposta à crescente demanda por uma nova concepção da saúde 
pública no mundo, com foco nas necessidades dos países industrializados. Seu 
ponto de partida foi a “Declaração de Alma-Ata sobre a Atenção Primária à 
Saúde”, o documento “Objetivos da Saúde para Todos” da OMS e debates 
sobre a ação intersetorial da Assembleia Mundial da Saúde, à época, e também 
a contribuição canadense. A saúde foi entendida como fonte de riqueza da vida 
cotidiana, em seu conceito positivo, sendo o maior recurso para o desenvolvi-
mento social, econômico e pessoal, portanto uma dimensão fundamental da 
qualidade de vida, dependendo, para sua consecução, da ação coordenada de 
todos os implicados, do governo e da sociedade, individual e coletivamente, 
comprometidos a seu favor e em uma ação internacional, com os requisitos e 
estratégias prioritários, já citados. O Brasil não participou dessa conferência, 
no entanto, posteriormente adere ao proposto pela Carta de Ottawa. 

A Segunda Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde (OMS, 
1988), ocorrida em Adelaide, Austrália, em 5-9 de abril de 1988, ratifica 
Alma-Ata e a meta ‘Saúde para Todos’, assim como os compromissos da 
Carta de Ottawa, e redireciona as políticas de saúde, enfatizando a partici-
pação comunitária, a cooperação entre os diferentes setores da sociedade 
e os cuidados primários de saúde com seus fundamentos conceituais. É 
aprovada a “Declaração de Adelaide”. As políticas públicas saudáveis fo-
ram seu tema central; retoma saúde como direito humano fundamental e 
importante investimento social. Propõe ênfase na equidade, acesso e desen-
volvimento; nas responsabilidades pela saúde, notadamente, por parte dos 
governos, propondo a avaliação sistemática das ações; a abordagem integrada 
do desenvolvimento econômico e social e a participação ampla dos atores 
sociais; e identifica quatro áreas prioritárias para ações imediatas por meio 
das políticas saudáveis: apoio à saúde da mulher, alimentação e nutrição, 
combate ao alcoolismo e tabagismo e criação de ambientes saudáveis. Pro-
põe, por fim, a renovação dos compromissos assumidos na Carta de Ottawa.  
O Brasil participou dessa conferência.

A Terceira Conferência Internacional de Promoção da Saúde (OMS, 
1991), em Sundsvall, Suécia, 9-15 de junho de 1991, teve foco os ambientes 
favoráveis à saúde. É aprovada a “Declaração de Sundsvall”. Ocorreu após 
a realização da Convocação para a Ação: promoção da saúde nos países em 
desenvolvimento, em Genebra, 1989. Após todos os eventos até essa data, a 
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Comissão Mundial pelo Desenvolvimento e o Meio-Ambiente, em seu relatório 
intitulado “Nosso Futuro Comum”, trouxe um novo entendimento ao tema 
do desenvolvimento sustentável, com interesse público maior sobre a questão 
ambiental, inclusive por parte do setor saúde. A convocação, desta feita, é 
dirigida diretamente a políticos e outros tomadores de decisão, ademais de 
conclamar os defensores e ativistas da saúde, do meio ambiente e da justiça 
social a unirem forças em prol de uma aliança para combater a situação de 
pobreza e ambientes degradados. Conclama, outrossim, as organizações do 
Sistema das Nações Unidas a reforçarem a cooperação entre si, na direção  
do compromisso com o desenvolvimento sustentável e a equidade, sublinhando 
as dimensões, social, política, econômica e a necessidade de utilizar o poten-
cial e o conhecimento das mulheres de todos os setores, reconhecendo suas 
capacidades e organizações. Propõe a prestação de contas dos setores de saúde 
e meio-ambiente, incluindo todos os organismos internacionais, nacionais, 
da sociedade civil, organizações não governamentais, entre outros. O Brasil 
participou dessa conferência.

A Conferência Internacional de Promoção da Saúde (Opas/Ministério 
da Saúde da Colômbia, 1992), de 9-12 de novembro de 1992, em Santafé de 
Bogotá, Colômbia, é a primeira conferência a realizar-se na América Latina, 
e reconhece que o desafio da promoção da saúde na região é transformar as 
relações de iniquidade e deterioração das condições de vida da maioria da 
população. Os compromissos assumidos foram os anteriormente aprovados nas 
conferências precedentes, sintetizados no documento denominado “Declaração 
de Santafé de Bogotá”. O Brasil participou dessa conferência.

A Quarta Conferência Internacional de Promoção da Saúde (OMS, 1997), 
de 21-25 de julho de 1997, em Jacarta, Indonésia, teve como tema ‘Novos 
protagonistas para uma nova era: orientando a promoção da saúde no século 
XXI’. Foi aprovada a “Declaração de Jacarta”. É a primeira reunião interna-
cional localizada em um país em desenvolvimento e a incluir o setor privado 
no apoio à promoção da saúde. Acrescenta às demais no sentido da discussão 
sobre os determinantes de saúde, no entanto, as prioridades para o século 
XXI são praticamente as mesmas: promover a responsabilidade social com a 
saúde; aumentar os investimentos para fomentar a saúde; consolidar e expandir 
parcerias em prol da saúde; aumentar a capacidade comunitária e dar direito 
de voz ao indivíduo; conseguir uma infraestrutura para a promoção da saúde, 
com consequentes recomendações para as ações. É proposto também que a 
OMS assuma a liderança na formação de uma aliança mundial de promoção 
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da saúde e que apoie os estados-membros na sua implementação. O Brasil 
participou dessa conferência.

A Quinta Conferência Global sobre Promoção da Saúde (OMS, 2000), 
de 5-9 de junho de 2000, na Cidade do México, México, é denominada ‘Das 
Idéias às Ações’. A importância fundamental dessa conferência, que ratificou 
todos os compromissos anteriores, foi a presença de ministros de Estado da 
Saúde dos países que assinaram documento intitulado “Declaração do México”, 
assumindo que a promoção da saúde deve ser “um componente fundamental 
das políticas e programas públicos em todos os países na busca de equidade 
e melhor saúde para todos”, ademais de se comprometerem a informar ao 
diretor-geral da OMS, para fins de relatório a ser apresentado à 107ª Sessão 
da Diretoria Executiva, o progresso registrado na execução das ações corres-
pondentes aos compromissos. O Brasil participou dessa conferência.

A Sexta Conferência Global para a Promoção da Saúde (OMS, 2005), em 
24 de junho de 2005, em Bangcok, Tailândia, produziu a “Carta de Bangcok 
para a promoção da saúde num mundo globalizado”, afirmando que as políticas 
e as parcerias para gerar empowerment às comunidades e para melhorar a saúde 
e a equidade na saúde deveriam estar no centro do desenvolvimento global e 
nacional. Ratifica todos os compromissos assumidos nas outras conferências  
e confirmados pelos estados-membros durante a Assembleia Mundial da Saúde. 
Informa o progresso alcançado pelo movimento da promoção da saúde através 
da elaboração dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio70 que contempla 
seis objetivos relacionados à saúde. Como estratégias, propõe a advocacy para 
a saúde, com base nos direitos humanos e solidariedade; o investimento nas 
políticas sustentáveis com vistas aos determinantes de saúde; a construção da 
capacidade para o desenvolvimento político, a liderança, a prática da promoção 
da saúde, a transferência do conhecimento e a pesquisa; o ‘alfabetismo em saú-
de’ (Kickbusch apud OPS/OMS, 2001), dessa forma construindo qualidade de 
vida; parceria e construção de alianças com organizações públicas, privadas, não 
governamentais e internacionais e sociedade civil para criar ações sustentáveis. 
Propõe ainda os compromissos e ações correspondentes, não muito diferentes 
das anteriormente anunciadas. O Brasil participou dessa conferência.

Advocacy, estratégia proposta somente durante a Sexta Conferência Glo-
bal para a Promoção da Saúde, é um termo guarda-chuva para o ativismo 
organizado relacionado a um conjunto particular de temas, significando uma 

70 Ver <www.objetivosdomilenio.org.br>.
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defesa de algo ou de alguém. Após essa conferência passa a ser mais um dos 
componentes do conceito de promoção da saúde. Espera-se que esta defesa 
não seja enganosa e sempre atue com boa fé, embora esta algumas vezes seja 
corrompida pelo uso da propaganda. É quase sempre organizada no interior 
de/ou por um grupo de defesa política ou de interesses especiais. Em outras 
instâncias, um indivíduo pode atuar como lobista, por sua própria conta ou 
em nome de uma corporação ou indústria. A tradução utilizada tem sido 
advocacia, no entanto, vamos manter o termo em inglês pelo significado que 
advocacia tem em português (Wikipedia English, 2006).

O trabalho da OMS em promoção da saúde (Kickbusch, 1994) propôs, até 
2004, melhorar quatro áreas-chave: estado de saúde; atenção à saúde; estilos 
de vida e meio ambiente. Para isso foram elaborados 38 alvos com vistas à 
‘Saúde para Todos’. A pergunta subjacente é: ‘como se pode estar próximo 
a uma política de saúde que lida com saúde tanto quanto com a provisão do 
cuidado da doença e a tecnologia?’ 

Esta permanece uma questão não resolvida em todo o mundo, e cada vez 
mais demanda atenção porque a maioria dos governos não quer gastar mais do 
que 8 a 10% de seu Produto Interno Bruto (PIB) com os cuidados de saúde. 
A Resolução WHA 51.12 da OMS, de 1998, reitera o compromisso mundial 
assumido durante a Conferência de Jacarta, na Indonésia, via Declaração de 
Jacarta para todos os estados-membros da organização. 

Por seu turno, a Opas aprovou, em 1994, o “Plano de Ação Regional para 
a Promoção da Saúde nas Américas”, para o quadriênio 1995-1998 (Bogus & 
Sacardo, 2004). A partir dessa resolução do Conselho Diretivo (CD37. R14, 
1993), estratégias identificadas com a promoção e a proteção da saúde das po-
pulações passaram a ser valorizadas como capazes de mudar a prática da saúde 
pública e de melhorar os múltiplos determinantes das condições de saúde. 

As principais linhas de ação estabelecidas no Plano e acordadas pelos 
países foram: envolver nas ações os tomadores de decisão; promover políticas 
públicas saudáveis (alimentos e nutrição; abstinência do fumo, bebidas alcoó-
licas e outras drogas; erradicação da violência; e ambientes seguros); fortalecer 
as comunidades locais no desenvolvimento das ações de saúde; desenvolver 
parcerias e mobilizar recursos financeiros, humanos e materiais; estabelecer 
planos de ação nas escolas, ambientes de trabalho e municípios, promovendo 
redes de apoio entre prefeitos e organizações não governamentais; e apoiar 
pesquisas operacionais que monitorem a avaliação das experiências. As orien-
tações estratégicas e programáticas da Opas de 1995/1998 estimularam o 
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desenvolvimento dessas propostas na América Latina, pois o Canadá já estava 
envolvido com a promoção da saúde desde 1974.

Em 5 de abril de 2001, durante a 128ª Sessão do Comitê Executivo da 
Organização Pan-Americana da Saúde, o Ponto 4.10 da ordem do dia reco-
nhece que “apesar do consenso crescente em relação à eficácia da Promoção 
da Saúde, muitos estados-membros não elaboraram ou puseram em prática 
planos de ação pertinentes e poucos países dedicaram recursos suficientes 
para a Promoção da Saúde”. Insta que haja um compromisso para fortalecer 
o planejamento de atividades de promoção da saúde a fim de conseguir que 
as comunidades e a sociedade abordem os fatores determinantes da saúde e 
aumentem a equidade. Conclama a atenção para os compromissos dos minis-
tros de Estado da Saúde, assinados na “Declaração do México”, em 2000, de 
conferir à promoção da saúde lugar de destaque na agenda política e identificar 
claramente as áreas prioritárias. 

A Opas atua apoiando os estados-membros da região das Américas, por 
meio da Divisão de Promoção e Proteção da Saúde (HPP), prestando coope-
ração técnica e estimulando a colaboração entre eles para fortalecer o plane-
jamento de atividades de promoção da saúde, estabelecer políticas públicas 
e criar ambientes saudáveis. Propõe também o aumento da ‘alfabetização em 
saúde’, que é “um conjunto de capacidades específicas de um contexto deter-
minado, para obter acesso, compreender e usar a informação e outros recursos 
para o desenvolvimento pessoal e coletivo em matéria de saúde” (Kickbusch 
apud OPS/OMS, 2001). 

As orientações estratégicas e programáticas, para o período 1999-2002, 
propõem o desenvolvimento de espaços sãos, de políticas públicas saudáveis 
e outras estratégias de promoção da saúde. Tais proposições devem ser exe-
cutadas nas seguintes áreas programáticas: saúde mental, incluído o controle 
do tabagismo e a prevenção do uso abusivo de substâncias; a alimentação e 
nutrição; a saúde da família e a população em todo o seu ciclo de vida, assim 
como a saúde sexual e reprodutiva. Aqui foi acrescentada ao discurso do pe-
ríodo anterior a ‘saúde da família e da população’ em termos de ciclos de vida. 

Para o período 2003-2007, no Plano da Organização Pan-Americana da 
Saúde (Opas, 2002) constaram as seguintes áreas estratégicas: prevenção e 
controle e redução de doenças transmissíveis; prevenção e controle de doenças 
não-transmissíveis; promoção de estilos de vida e ambientes sadios; crescimento 
e desenvolvimento sadios. Além disso, preparação, manejo e resposta a desas-
tres; acesso universal a sistemas de saúde integrados, equitativos e sustentáveis; 
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e promoção da contribuição efetiva da saúde nas políticas sociais, econômicas, 
ambientais e de desenvolvimento. 

As exigências para que se conseguissem as propostas foram: eliminação da 
lacuna de informação e comunicação; maximização de tecnologias; melhor 
capacidade de previsão; aproveitamento da ciência e tecnologia; e colocação 
da cooperação técnica em situação de influenciar as questões transnacionais 
e globais. Para tanto, seria preciso atrair e manter quadro pessoal criativo, 
competente e comprometido e transformar a Oficina Sanitária Pan-Americana 
em uma organização de alto desempenho. Ocorreram novas inclusões, desta 
feita, a ciência e tecnologia, sistemas de saúde integrados e a melhora das 
informações.

A Saúde Pública e a Promoção da Saúde no Brasil

O Estado brasileiro (Luz, 2000) caracteriza-se por uma centralização 
decisória devido à concentração de poder institucional que se expressa nas 
políticas públicas, inclusive a da saúde. Ao longo do século XX, esta estrutura71 
mantém-se apesar da existência de ações da sociedade civil para modificá-la, da 
entrada de novos atores sociais políticos e de uma efetiva descentralização vir se 
materializando a partir dos anos 90, não tendo ocorrido uma ‘verdadeira des-
concentração do poder político’ (Luz, 2000; Lamounier, 1990; Santos, 2006).

Esta centralização criou uma separação entre a prestação de serviços, a 
administração e a gestão correspondente, não declarada, mas mantenedora do 
poder federal. Com a efetivação da municipalização, conforme proposta pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), nos anos 90, a regulamentação das ‘Normas 
operacionais básicas’ passa a limitar esta concentração de poder. Conforme 
assinalado por Luz (2000: 295): 

Apesar de algumas contradições e confrontos provocados pela política 
descentralizadora do SUS com a política neoliberal, esta última voltada 
para o desmonte do sistema público de serviços, é inegável o processo de 
descentralização da gestão dos serviços de saúde verificado durante a última 
década do século.72

71  A autora afirma que toda a discussão que faz no artigo (Luz, 2000) resulta de reflexões sobre a leitura 
de autores que ela vem consultando; de dissertações que vem orientando nos cinco anos anteriores à 
escrita dele; de leituras de teses que arguiu em participações de bancas. Para ela, estas fontes representam 
um conjunto de teorias, ideias e fatos que possibilitam a formulação de hipóteses sobre estas questões 
da política de saúde no Brasil e que lhe permitem propor afirmações e articulações sociopolíticas sobre 
o Estado em suas relações institucionais e com a sociedade civil, com o que concordamos.

72  Ver Draibe (1993).
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Historicamente, o poder federal73 no Brasil apresenta-se como um univer-
salismo social abstrato que se contrapõe aos poderes regionais e locais tanto 
quanto às demandas da sociedade civil organizada. Há uma oposição política 
entre federal e regional que nasce do suposto de que a sociedade civil defende 
apenas seus interesses, sejam regionais, locais e/ou corporativos, em oposição 
a uma postura universal do Estado. Enquanto nas nações europeias, o capita-
lismo sucedeu ao feudalismo propiciando a república moderna e a democracia 
como regime social, a república brasileira resultou de acordos entre atores 
políticos que a proclamaram, sem representação de movimentos de massa e/
ou partidos populares. Nesse sentido, 

a República assim fundada não é politicamente instalada em toda a sua 
plenitude nem mesmo no plano formal, jurídico. Impõe-se de cima para 
baixo sobre forças e instituições sociais vigentes que rejeitam na prática os 
princípios universalistas da República democrática com suas consequências: 
a efetiva separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário; o controle 
mútuo desses poderes no intuito de preservar a Nação do arbítrio dos 
socialmente poderosos; a horizontalização das relações no plano jurídico 
através do reconhecimento formal do primeiro princípio da cidadania – 
todos os homens nascem livres e iguais – e o exercício do poder do Estado como 
expressão de uma vontade geral através do voto (reconhecimento jurídico-
político da cidadania). (Luz, 2000: 296 – grifos da autora)

Para muitos estudiosos, resistências sociais ao regime republicano teriam suas 
raízes nesses poderes regionais mais atrasados, inclusive em análises histórico-
estruturais de cunho marxista dos anos 70 (Albuquerque, 1981; Carone, 1977; 
Fernandes, 1975; Ianni, 1971a, 1971b, 1973, 1974, 1975; Martins, 1975; Kowa-
rick, 1971; Moura, 1978; Pinheiro, 1975; Singer, 1976; Vianna, 1976; Weffort74 
apud Luz, 2000), justificando as políticas mais centralistas ou mais regionalistas. 
O centralismo das políticas públicas brasileiras coaduna-se com o regionalismo 
corporativista dos interesses regionais, frequentemente locais. Nesse contexto:

o centralismo político é coerente com o regionalismo (particularista) social 
da República brasileira. Desta forma, uma república centralizadora do 
poder político como a nossa é coerente com uma sociedade particularista 
(concentradora de poder) do ponto de vista social. A unidade política 
necessária ao funcionamento das instituições republicanas nessa estrutura 
é obtida à custa de um poder centralizador e concentrador de decisões. O 
poder unitário tende a ser um poder autoritário, acima da sociedade, e não 

73  Ver Costa (2004).
74  Ver Weffort (1973, 1978).
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fruto do consenso na diversidade da sociedade civil (poder democrático). A 
sociedade política não representa a sociedade civil: paira acima dela, como 
diria Gramsci, não a integrando senão de maneira instável e coercitiva. As 
políticas públicas, sobretudo as sociais, são um exemplo da permanência 
secular destas características: unitárias, verticais e instáveis. (Luz, 2000: 296)

Três consequências fundamentais são apresentadas: a primeira é que não  
se constitui uma associação de cidadãos organizados por interesses comuns e não 
se propicia o desenvolvimento da cidadania; a segunda é a ausência de limites 
entre o individual e o coletivo, entre o que é a coisa pública (público) e a proprie-
dade particular (privado). Os mais poderosos impõem por meio da política seus 
interesses particularistas, definindo normas e tomando decisões em detrimento 
das necessidades e interesses da maioria, o que vem ocorrendo há mais de 35 
anos com as políticas públicas e sociais. E uma terceira consequência é este tipo 
de ação passar às instituições civis ligadas ao poder público: “constituem-se em 
núcleos burocráticos concentradores de poder (...), investem na sua própria 
reprodução, aceitando que perante as normas, em princípio, todos são iguais, 
mas há alguns mais iguais que outros” (Luz, 2000: 297). 

As relações sociais resultantes permitem o estabelecimento de um poder 
hierárquico sobre a sociedade, e o assumir um papel de controle sobre os 
cidadãos. A burocracia não se vê como servidora da sociedade civil, sendo 
pré-republicana e pré-democrática, assumindo a cidadania como ‘vassalos do 
poder público’ (Faoro, 2000). Por seu turno, a sociedade civil não percebe seus 
direitos e vê as instituições como

manifestação da grande entidade soberana que é o Governo (Estado). As 
relações dos simples cidadãos com essas entidades, através de atitudes ten-
dem a ser de manipulação ou subserviência, no sentido de obterem, dos 
burocratas, certos favores de tipo clientelista, geralmente para serviços a que 
têm direito constitucional (Luz, 1992; Luz, 2000: 297 – grifo da autora) 

Essas tendências estruturais não diminuíram ao longo do tempo, e, como 
síntese, o Estado, por ter esta composição social, não delega “poder nem no 
plano das instituições (delegação de funções, diversificação de instâncias de 
decisões) nem no plano da sociedade civil (consulta, diálogo ou negociação 
com atores que a representam)” (Luz, 2000: 298).

No início do século XX, a política de saúde no Brasil adotou o modelo 
campanhista,75 de conformação unitária,76 centralizada, vertical e concentrada 

75  Ver Faria (1995). 
76  Ver Oliveira (2004: 1-26).
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em termos de poder político, baseado na força da autoridade médica. Esta 
autoridade, significando ‘autoridade da competência’, implica a exclusão dos 
‘ignorantes’, representados pela sociedade civil, em termos de interferência nas 
decisões a serem tomadas (Luz, 1982, 2000; Costa, 1985). Essas características 
são marcadas pela ideologia do progresso ligado à autoridade da Razão e de 
tudo que dela decorre, sendo típicas do Estado Nacional do fim do século XIX 
e início do século XX. Do ponto de vista do Estado, tudo podia ser feito sem 
consultas, pois todos trabalhavam para o desenvolvimento da Nação. Nesse 
período, grandes profissionais, tais como Oswaldo Cruz,77 Carlos Chagas, 
entre outros, seguiram este modelo, o que viabilizou uma política de saúde 
sanitarista até o início dos anos 30, apesar de haver reações da sociedade civil.

Naqueles anos, a legislação e as instituições voltaram-se para a previdên-
cia e a saúde de categorias específicas de trabalhadores, inseridos em ramos 
estratégicos da economia, tais como marinheiros, bancários, entre outros. 
Os direitos sociais de cidadania não eram para todos, havia um caráter niti-
damente corporativo nessa assistência à saúde. A organização era federal, a 
gestão centralizada, com agências e escritórios regionais, seguindo o modelo 
concentrador de poder federal. Constituiu-se a “burocracia com o espírito 
weberiano de funcionário público” (Luz, 2000: 299). Instituíram-se os con-
cursos, as carreiras em todas as áreas públicas (Santos, 2006). Considerando 
a formação da República brasileira, o funcionário assume o espírito de um 
‘servidor de governo’ e não de um ‘servidor civil’: “estava sendo mais forjado 
para defender a estrutura e as prerrogativas do Estado do que os direitos do 
cidadão comum. Esta base original de formação marcou profundamente a 
natureza do funcionalismo republicano brasileiro” (Luz, 2000: 299), o que 
continua até os dias atuais. E disso resultou que

foram criados ministérios e legislação ligados à política social e à saúde, 
instituição de departamentos e serviços ligados às já tradicionais campanhas 
sanitárias, serviços e departamentos que passaram a ter vigência efetiva-
mente nacional. Houve tentativas de controlar as endemias e epidemias 
em todo o território do país a partir de planos e programas voltados para 
este fim. Além disso, serviços hospitalares municipais foram criados ou 
incentivados nos grandes centros urbanos, beneficiando trabalhadores 
sem instituto (sem carteira assinada), ou desempregados, ou ‘indigentes’ 
em geral, sendo estes últimos, pessoas sem recursos para tratamento de 
saúde embora não necessariamente mendigos. Em outras palavras: houve, 

77  Ver Buss e Gadelha (2002).
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no período, diversificação e burocratização no âmbito das políticas públicas 
(...) (Luz, 2000: 299-300)

Nesta fase urbano-industrial, a sociedade civil desenvolveu-se, buscou 
participar da vida nacional, no plano cultural e educacional, e depois na orga-
nização sindical e partidária. Seguiu-se um período de forte repressão política, 
que redundou na criação de órgãos de repressão com o exercício de controle 
sobre a sociedade civil. Consequentemente, a burocracia estatal desenvolveu 
um poder significativo sobre a cidadania e isto contribuiu para que o ‘serviço 
público fosse visto como algo estranho e potencialmente hostil à alteridade, 
à diversidade e à divergência’, visão esta que permanece até os dias atuais. 

No pós-guerra, vem a tensão da ‘guerra fria’; a democratização e o cresci-
mento econômico dos anos 50. Nada disso alterou a concentração do poder 
na sociedade brasileira – não ocorreu desenvolvimento social, e as cidades 
cresceram de forma desordenada, o que foi criando a população urbano-
marginada, com suas favelas e grotões de miséria. 

O retorno de Getúlio Vargas ao poder (Santos, 2006), através do voto em 
1950, trouxe mudanças em relação às políticas públicas e sociais nas áreas de 
transporte, energia, alimentação, educação e da saúde, buscando assegurar 
sua universalização e estatização. Este projeto não teve êxito, e a entrada do 
capital estrangeiro, notadamente o norte-americano, acentuada na gestão do 
general Eurico Gaspar Dutra, trouxe ao Brasil a guerra fria e o combate aos 
comunistas (Luz, 2000). Do período até a morte de Getúlio registra-se a criação 
do Ministério da Saúde, em 1953, e surge a ideia de realizar uma 

efetiva descentralização dos serviços de saúde como parte de uma reforma 
institucional com vistas ao desenvolvimento econômico (...) a proposta de 
hierarquização na prestação de serviços com prioridade concedida ao que 
posteriormente se designou como atenção primária. (Luz, 2000: 300-301 
– grifos da autora) 

Esta proposta pertencia ao projeto de estatização da atenção médica 
oferecida à população, e somente na década de 1960 constou do projeto das 
‘Reformas de Base’ do presidente João Goulart, proposto ao congresso e à 
Nação. Na terceira Conferência Nacional de Saúde de 1963, o tema foi a 
descentralização dos serviços de saúde (Brasil/MS, 1963).

A descentralização da política de saúde não se efetivou no período, no 
entanto, a discussão instalada, assim como sua reivindicação por burocratas 
do Ministério da Saúde e dos órgãos da Previdência Social, inscreve a proposta 
de municipalização da atenção à saúde. Esta proposta busca, além da descon-
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centração do poder do Estado, a participação popular nas políticas públicas 
(Luz, 1979, 2000), ainda que esta participação refira-se principalmente aos 
próprios profissionais de saúde, a entidades sindicais e partidárias e a órgãos 
corporativos médicos, e não a toda a população, o que inclusive persiste, pois 
a participação da sociedade civil na saúde é regulada até os dias atuais por 
estes mesmos segmentos sociais. 

Esta concentração política expressa, em termos de poder político, o afuni-
lamento socioeconômico que caracteriza a sociedade brasileira: “manifestando 
a resistência de poderes particularistas regionais (...) geralmente de base local, 
corporativos e conservadores, (...) dominantemente representados nos três 
poderes do Estado em seu nível central” (Luz, 2000: 301). Dessa forma, invia-
biliza as tentativas de descentralização/desconcentração nas políticas públicas 
propostas historicamente e com alianças na burocracia estatal, com algumas 
exceções. O que ocorre em seguida, com o período autoritário militar, corro-
bora esta análise, haja vista o respaldo encontrado nas instituições públicas, 
apesar das resistências mencionadas. Assim,

essa baixa resistência testemunha ao mesmo tempo a fragilidade de 
nossa sociedade civil, marcada por desigualdade social profunda (...), 
estruturada como uma república de indivíduos; e a existência de uma 
ordem institucional burocrática avessa à participação da sociedade civil 
em suas atividades e alheia ao seu serviço. Uma ordem política quase 
fechada em si mesma volta-se em grande parte para sua reprodução, em 
que pesem mudanças verificadas nas duas últimas décadas. (Luz, 2000: 
301 – grifos da autora)

O período dos vinte anos de ditadura militar78 (1964-1984) caracterizou-se 
por uma atividade de centralização e concentração do poder institucional (Luz, 
1979, 1991, 1994; Santos, 2006). Segundo Luz (2000: 302), o processo de des-
centralizar os serviços de saúde é retomado no início dos anos 80, devido à crise 
das políticas sociais decorrentes do autoritarismo do Estado, sobretudo nas áreas 
de saúde e previdência social: “Esses setores estavam exauridos pela corrupção 
engendrada pelo autoritarismo refletido nas normas de privatização de serviços e 
atos médicos das duas décadas anteriores”. A significação da retomada está posta 
porque os atores sociais envolvidos não mudaram: “burocracia e profissionais 
da área de saúde e previdência e o projeto é basicamente o anterior sanitarista 
e desenvolvimentista (...), embora atualizado” (Luz, 2000: 302).

78  Ver Queiroz e Vianna (1992). 
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A descentralização incorpora o projeto de formulação de políticas sociais 
para buscar soluções de atendimento para os indigentes, e a Opas/OMS e a 
Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal) propõem como 
parte do Plano Decenal para as Américas (1972) a extensão dos serviços de 
saúde, sobretudo na área rural, com regionalização, hierarquização e integra-
ção dos serviços de saúde. No Brasil (Almeida, 1995), é criado o Programa 
de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (Piass), a partir de 1976, 
estendido a todo o país em 1979, por meio de uma articulação entre Instituto 
Nacional de Saúde Previdenciária (Inamps), Ministério da Saúde, secretarias 
estaduais e municipais de saúde e prefeituras, agregando o II Programa Na-
cional de Alimentação e Nutrição. A proposta de participação também cresce 
e engloba a sociedade civil como usuária dos serviços, em vez do conceito de 
comunidade, em vigência nos anos 60. Após o Piass, seguiu-se o Prev-Saúde, 
para reordenar o setor através da Extensão das Ações de Saúde por meio da 
expansão dos serviços básicos, que não teve vigência.

As Ações Integradas de Saúde, que representaram a descentralização 
municipal de serviços, foram estruturadas a partir de 1982, com o Plano de 
Reorientação da Assistência à Saúde, do Conselho Consultivo da Administra-
ção de Saúde Previdenciária (Conasp), no bojo da atenção primária à saúde, 
decorrente da Conferência de Alma-Ata, com vistas à ‘Saúde para Todos 
no Ano 2000’. Várias experiências, continuadas após 1984 com a política  
de saúde da Nova República e a criação do Sistema Único Descentralizado de 
Saúde (Suds) – hierarquizado, regionalizado, descentralizado, com participação 
da população organizada –, constituíram-se em laboratório de elaboração do 
projeto do SUS. Este projeto organizado pelo movimento da Reforma Sanitária 
(Ribeiro, 1993) chegou praticamente pronto à VIII Conferência Nacional de 
Saúde em Brasília, em 1986, para onde convergiram mais de três mil pessoas, 
fato inédito na história dessas conferências (Luz, 1994, 2000).

Vários autores assinalam que na década de 1980 (Ribeiro, 1993; Arretche, 
2003) ocorreu uma progressiva movimentação social em torno das políticas 
públicas, principalmente a de saúde, que passou a ser vista pela sociedade 
civil organizada (associações, organizações civis, sindicatos, partidos) como 
‘direito de cidadania’ (Luz, 1991, 2000). Houve a formação de movimentos 
populares em torno das questões centrais das políticas de saúde (universali-
zação, hierarquização e acessibilidade em relação aos serviços), bem como 
grande participação de grupos organizados locais (comunitários) nas conferên-
cias de saúde estaduais e municipais, preparatórias para a VIII Conferência  
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Nacional de Saúde, fruto da importância que essa questão adquiriu na con-
juntura política (Mattos, 1990; Luz, 2000).

As reivindicações dos crescentes movimentos populares ratificaram a 
questão da descentralização dos serviços, adicionando a ‘participação popu-
lar’ no planejamento e, sobretudo, na ‘gestão’ desses serviços como elemento 
primordial do controle da sociedade sobre essa gestão. Essa reivindicação é 
também inédita por parte da sociedade civil em termos de desconcentração 
do poder político estatal a seu favor. 

É importante assinalar aqui que a intensa movimentação da sociedade civil, 
mobilizada através do movimento sanitário, teve um papel muito importante 
para a aceitação na política oficial de grande parte das propostas da VIII 
Conferência Nacional de Saúde, consubstanciadas no SUS (Castro, 2003; 
Cordeiro, 2004; Almeida, 2003). Em 1988, as propostas foram aprovadas 
pelo Congresso Nacional, por força da participação dos atores sociais nas 
políticas de saúde, profissionais de saúde, burocracia do Ministério da Saúde 
e da Previdência e também pela efetiva participação popular na busca dessas 
mudanças. “Pela primeira vez uma política pública79 oficializou-se no país, que 
buscava, ao menos no seu discurso, a descentralização e a desconcentração 
em proveito de instâncias intermediárias de poder institucional” (Luz, 2000: 
302). O ‘controle social’ do cidadão foi possibilitado por meio de participação 
em conselhos estaduais, municipais, destinados a esse fim, além do Conse-
lho Nacional de Saúde, com atuação no âmbito federal da gestão. “A saúde 
tornou-se a vanguarda das políticas públicas nessa questão” (Luz, 2000: 302).

Foi no campo da especialidade médica denominada medicina preven-
tiva80 que começou a se organizar (Fonseca, 1997) o movimento sanitário 

79 Brasil (1988). É estatuído que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas públicas 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 sua promoção, proteção e recuperação; criado 
o Sistema Único de Saúde: as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I – des-
centralização, com direção única em cada esfera de governo; II – atendimento integral, com prioridades 
para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III – participação da comunidade, 
com o setor privado atuando livremente, ao tempo em que também pode ser complementar ao sistema. 

80 Para Castiel (1994), medicina social/preventiva/comunitária indica a área disciplinar/acadêmica que 
estuda o adoecer considerando a biologia e os determinantes sócio/político/econômico/ideológicos. Em 
Arouca (1975: 8-9) é assim definida: “(...) a Medicina Preventiva (...) representa um movimento ideológico 
que, partindo de uma crítica da prática médica, propõe uma mudança, baseada na transformação da 
atitude médica para com o paciente, sua família e a comunidade. (...) a Medicina Preventiva trata de (...) 
mudar uma atitude tradicionalmente isolada e conquistada dentro da cura individual dos doentes para 
uma atitude de compreensão da missão médica como aquela de alcançar para todos os seres humanos 
da comunidade, em que o médico trabalha, um estado de saúde’ (...) o médico há de ser, portanto, um 
trabalhador social no sentido mais amplo do termo”.
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(Burlandy & Bodstein, 1998), na tentativa de conciliar produção do conheci-
mento e prática política, ampliando o âmbito específico de sua área de atuação, 
envolvendo-se no fortalecimento das organizações da sociedade civil e nas 
demandas políticas pela democratização do país. Três vertentes que caracte-
rizaram a Reforma Sanitária: “a construção de um novo saber; a ampliação 
da consciência sanitária e a organização do movimento social” (Fleury apud 
Fonseca, 1997). A Reforma Sanitária concretiza os princípios ideológicos que 
enfatizam o papel do Estado e da estrutura econômica como determinantes 
dos rumos da saúde no país, buscando a universalidade, a gratuidade, a des-
centralização e a participação do usuário, no marco da ideologia marxista.

O movimento da Reforma Sanitária usou enfoques que enfatizaram os 
aspectos histórico-estruturais da realidade, possibilitando abordagens macroes-
truturais e a crítica aos aparelhos do Estado (Minayo, 2001). Porém, ficaram em 
segundo plano as análises da práxis e dos sujeitos sociais, históricos e culturais 
na configuração do campo. Como as teorias têm uma vinculação necessária 
com a prática, o pensamento histórico-estrutural acabou por constituir o arca-
bouço teórico da Reforma Sanitária, uma reforma levada a cabo para mudar 
as estruturas organizativas e institucionais, portando algumas propostas, e 
alcançada em lei, graças a um movimento de elite política, setorial e sindical 
(Minayo, 2001). Ficou claro, pelo menos teoricamente, desde Lalonde, 1974, 
da Conferência de Ottawa e de todos os outros eventos que se sucederam or-
ganizados pela OMS/Opas, que alguns pressupostos, como os estilos de vida, 
o ambiente e as novas descobertas da biologia, têm muito mais influência 
sobre a saúde do que o sistema médico. Apesar de aceita a proposição teórica, 
a produção e a prática da saúde coletiva81 continuam a se pautar nos marcos 
da atuação médica, fundada na doença e na evitação da doença e não na ideia 
de promoção que privilegia o conceito positivo de saúde. 

No início da década de 1990, o neoliberalismo82 estruturava-se através do 
desmonte de políticas sociais construídas em décadas anteriores. Observa-se 
que os contrastes e os problemas crônicos da sociedade brasileira em todos 
os níveis (econômico, social, político e cultural) tornaram-se mais complexos, 
como resultado da forma de crescimento econômico, do desenvolvimento 
social do país e da globalização. Se os anos 80 tinham sido considerados por 

81 Saúde coletiva implica pré-requisito essencial da inclusão das ideias de diversidade e heterogeneidade 
para a abordagem dos grupos populacionais e das individualidades com seus modos singulares de adoecer 
e/ou representarem tal processo (Castiel, 1994). Termo aplicado à saúde pública no Brasil.

82 Ver Pereira (1996).
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grande parte dos economistas, sociólogos, cientistas políticos, como perdidos 
do ponto de vista socioeconômico, a década de 1990 (Noronha & Soares, 
2001; Levcovitz, Lima & Machado, 2001) foi vista como ‘década perdida’ tanto 
para a questão social quanto para a economia (Luz, 2000). A concentração  
de riqueza, aliada ao crescente desemprego, piorou com a política econômica 
de ajuste fiscal adotada pelos governos, passando a economia brasileira, como 
várias outras do continente, a ser monitorada por organismos financeiros 
mundiais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial 
(Bird). Foram implantadas políticas econômicas internacionais monetaristas 
centradas no setor externo, para as quais a expansão interna da produção e 
do emprego nos países tem pouca significação frente ao controle da dívida 
externa, do equilíbrio fiscal, da balança de pagamentos e da força da moeda.

Esses fatos atingem a população, motivando uma verdadeira crise na 
estrutura de atendimento da saúde pública. Ocorrem cortes de verbas para 
as políticas públicas. Dentre elas, a da previdência, da saúde, da educação e 
a da área social em geral, incluindo-se a precariedade de financiamento das 
pesquisas (Guimarães, 2006) científicas e tecnológicas, com vistas à conten-
ção de gastos. O Estado neoliberal tem governado e dominado o cenário 
entre nós nos últimos dez anos, fazendo apelos constantes de participação e 
parceria com o setor privado para atividades sociais definidas como funções 
públicas essenciais. Do ponto de vista da concentração do poder, esse tipo de 
centralização enseja formas de manipulação e corrupção políticas de modo 
mais sistemático (Luz, 2000).

Comparando-se a atuação dos atores sociais dos anos iniciais do movi-
mento da Reforma Sanitária – marcada por uma ‘visão corporativa estrita, 
portanto particularista, dos anos 60’–, estes transitaram para uma ‘visão mais 
democratizante, portanto mais universalista. Isso levou a uma interlocução 
mais igualitária com a sociedade civil organizada (associações, organizações, 
sindicatos, setores de partidos entre outros) e à aceitação da participação no 
planejamento e na gestão, como possibilidade de controle social, dos servi-
ços de atenção primária à saúde, através dos conselhos (estadual, municipal) 
integradores de sua representação. 

Profissionais em geral e técnicos e gestores do SUS, são, portanto, uma 
força política atuante nas instituições estatais de saúde e/ou nas instituições 
corporativas de saúde, produzindo a desconcentração do poder estatal em 
um processo de descentralização através da cogestão institucional em todos 
os níveis do SUS: local, municipal, estadual e federal. Nesse sentido, esses 
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profissionais (Pierantoni, 2001) e burocratas da área de saúde têm colaborado 
na descentralização e desconcentração do poder estatal no interior das polí-
ticas públicas brasileiras, sobretudo nos últimos 15 anos. Sua estratégia tem 
servido de modelo para outras áreas sociais, como por exemplo, a educação 
e a agricultura.

Cabe também ressaltar o avanço de movimentos populares e de organizações 
da sociedade civil, desde a segunda metade da década de 1980 (Mattos, 1990; 
Luz, 2000), buscando reivindicar participação no planejamento, na gestão e 
no controle social dos serviços de saúde. Organizações e associações locais 
comunitárias, atuantes desde o início dos anos 80, seguidas, na década de 
1990, do surgimento e do desenvolvimento participativo das organizações não 
governamentais (ONGs) e dos agentes comunitários de saúde, têm impacto 
na movimentação política civil envolvendo a questão da saúde. 

As conferências de saúde, até o início dos anos 80, ocorreram apenas no 
âmbito nacional, depois envolveram os âmbitos, municipal e estadual, quando 
da VIII Conferência Nacional de Saúde, chegando, nos anos 90 (Pinheiro, 
2003), a uma movimentação local e municipal, com grande participação de 
delegados das esferas institucionais ou eleitos nas comunidades locais, repre-
sentando organizações civis, muitas vezes partidárias e/ou religiosas, entre 
outras. Essa pressão encontra reação mais ou menos positiva, com maior ou 
menor intensidade, da parte do poder público.

A política de saúde inscrita no projeto original do SUS não reflete as 
políticas neoliberais. Ainda que ao Estado neoliberal interesse também a 
descentralização, a questão da descentralização/desconcentração na última 
década assiste aos atores institucionais atuarem conforme seus interesses cor-
porativos ou seus compromissos com o aparato estatal ou a sociedade civil, 
emanando decisões e normas com maior ou menor grau de centralização ou 
concentração nas políticas de saúde (Luz, 2000). 

No que concerne ao Estado, é preciso assinalar sua grande diversificação 
interna em direção ao âmbito local, operada na década de 1990, com a expansão 
dos municípios e o crescimento do peso dos governos municipais, através da 
expansão das prefeituras e suas secretarias. Um dado significativo desse cres-
cimento é a organização dos prefeitos em associação nacional, bem como das 
câmaras legislativas, dando origem ao que Luz (2000) denomina ‘associativismo 
público’, antes inexistente. Os municípios necessitam unir-se para fazer face 
ao poder do âmbito federal, a fim de obter recursos orçamentários para suas 
atividades e evitar a crise fiscal por endividamento.
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Além da própria estrutura do Estado e das políticas que dela decorrem, 
existem os interesses de privatização, organizados desde os anos 70 (Luz, 1979, 
2000), transformados em lobbies, nos anos 80 (Luz, 1991, 2000), e em atores 
sociais de peso nos anos 90 (Luz, 1994, 2000): grandes laboratórios farmacêu-
ticos, corporações médico-hospitalares e serviços privados de saúde transfor-
mados em atividade financeira, ou organizados em geral sob forma de cartéis. 
Essas forças sociais têm presença em todos os níveis e esferas governamentais 
e pressionam o Estado no sentido de seus interesses. O Estado, por sua vez, 
na área de atenção à saúde, tende a privatizar seus serviços e a se limitar a ser 
apenas um regulador do mercado em relação a preços e qualidades de serviços 
e produtos oferecidos à população.

Foram criadas regulamentações, com vistas à descentralização das funções e 
dos serviços, que permitissem sua efetiva transferência para o âmbito municipal, 
inclusive em plano financeiro: as Normas Operacionais Básicas (NOBs), editadas 
durante a década de 1990, são os instrumentos normativos mais significativos. 
A regulamentação de conselhos de integração de gestão institucional, em ní-
veis municipal e estadual, iniciada nos anos 80 sem grande adesão, também se 
desenvolveu neste período, superando aos poucos o isolamento institucional 
no plano da gestão e do desenvolvimento de programas. Na década de 1990, 
portanto, houve descentralização na política de saúde brasileira. 

No entanto, considerando-se a concentração dos recursos no governo 
federal, o controle contábil exercido sobre essas esferas de governo e a priori-
zação de determinados programas verticais, não necessariamente coincidentes 
com as prioridades municipais, pode-se dizer que se trata de uma ‘descentra-
lização incompleta’. Dessa forma, chega a inviabilizar, por insuficiência de 
recursos, parcial ou integralmente, o funcionamento de programas e serviços 
locais, sobrecarregando de maneira sobre-humana os profissionais de saúde 
e responsabilizando-os pelas falhas resultantes da ineficácia do sistema de 
atenção à saúde (Luz, 2000). 

É em torno do SUS e de seus desdobramentos mais recentes que o debate 
acerca da política de saúde pública tem-se desenvolvido, e a promoção da saú-
de tem sido uma decorrência do seu funcionamento. Importante considerar 
que atualmente não há muito espaço para a discussão sobre o processo de 
implantação do SUS, seus dilemas e sucessos, nem pelo Ministério da Saúde, 
nem pelos demais atores sociais interessados. 

A Constituição de 1988 estatui que a saúde é um direito do cidadão e um 
dever do Estado. No entanto, há a necessidade de uma reflexão crítica sobre a 
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relação entre teoria e prática, pois ainda existe um grande descompasso (Elias, 
2004) entre as conquistas legislativas e seu cumprimento efetivo (Giovanella & 
Fleury, 1996), que implicaria mudanças substanciais na realidade, pois segundo 
Schramm83 (apud Luz, 2000), a Constituição de 1988 afirma direitos quanto 
à saúde do indivíduo que durante muitos anos só tiveram reconhecimento 
formal. Contou ainda com respaldo para seu não cumprimento, o que termi-
nou por levar ao estabelecimento de direitos relativos; apesar do crescimento 
e da consolidação da noção de direito sanitário e das relações existentes entre 
saúde pública, direitos humanos, direitos privados e coletivos e o papel do 
Estado neste novo contexto (Dallari & Fortes84 apud Luz, 2000).

Não é suficiente apenas o reconhecimento jurídico, ainda que tenha sido 
uma grande conquista, é necessário encontrar formas capazes de possibilitar 
sua efetiva concretização. Mudanças fundamentais ocorreram ao longo desses 
vinte anos: transformações tecnológicas e seu impacto nas diferentes áreas 
da saúde. A forte ênfase ideológica que acompanhou o movimento sanitário 
prejudicou a elaboração de propostas mais específicas e objetivas, que até então 
se concentravam no âmbito federal do Estado. Como avaliar a complexa rede 
que se estrutura no campo da saúde, amparada no crescimento do setor priva-
do, e redefinir o papel do Ministério da Saúde como regulador e fiscalizador?

O país mudou ao longo desses vinte anos, os atores sociais envolvidos 
com a saúde pública também, e pari passu às transformações acontecidas 
ao longo desse período, aspirações iniciais ainda permanecem inalcançá-
veis. Defrontam-se com os desdobramentos que a implementação do SUS 
trouxe e a diversidade de respostas nas mais diferentes regiões brasileiras. 
De todo modo, a importância do Estado e da necessidade de avaliar o seu 
papel diante das atuais características da saúde pública, com o campo da 
promoção da saúde, persiste como sendo de suma importância: as relações 
entre democracia e saúde, valorizando as conquistas obtidas e buscando 
nos erros e problemas em enfrentamento novos caminhos para os desafios 
contemporâneos.

O debate brasileiro em torno do exercício da cidadania (Medeiros & Gui-
marães, 2002) no setor saúde configurou-se como regulado, concedido, em 
detrimento da correspondência real dos direitos dos diversos segmentos da 
sociedade, especialmente dos menos favorecidos. Estudos nacionais afirmam 
que o exercício dos direitos civis, políticos e sociais constituem, ainda hoje, 

83  Ver Schramm (1997).
84  Ver Dallari e Fortes (1997).
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privilégio dos países de democracias modernas ocidentais sob a experiência 
do Welfare State. A luta pela cidadania no Brasil adquire visibilidade social a 
partir do Estado autoritário de Vargas (1930-1945), estabelecendo-se assim os 
limites e as condições de funcionamento da força de trabalho. 

As transformações recentes nas relações tradicionais entre Estado e sociedade 
civil (Luz, 2003) na sociedade brasileira a partir das políticas e instituições de 
saúde da última década passam da referência anterior do vínculo de trabalho 
para a de mercado e consumo, onde interessam os grupos de renda, como núcleo 
básico do dinamismo e/ou da estagnação da vida social. Dessa forma, surgem 
novos atores sociais que demandam políticas sociais específicas ou focais.

A diversidade política que caracteriza a conjuntura atual no Brasil, com 
traços da ordem patrimonialista e clientelista, que marcaram durante séculos 
a ordem sociopolítica brasileira, convivendo com as formas mais avançadas 
de participação cidadã do mundo atual, impede a generalização de efeitos ou 
características deste ou daquele traço institucional do SUS. Segundo Cohn 
(2003b), os conselhos de saúde podem se tornar instrumentos burocráticos 
e superados de participação na política de saúde, transformando o controle 
social em uma forma de reprodução da concentração do poder institucional 
(Krüger, 2000); no entanto, é também possível os conselhos serem formas de 
inclusão política e cultural da sociedade civil, no sentido de efetiva participação 
no Estado e afirmação de cidadania (Cohn, 2003b). Tudo depende de onde 
e em que governo se dá o exercício dessa participação institucional, uma vez 
que o sistema é descentralizado e o poder municipal ou mesmo local pode 
decidir politicamente. Em contrapartida, os movimentos civis, que reúnem 
grupos sociais ou coletividades atingidas por situações semelhantes em relação à 
saúde, reivindicam ao Estado, através dos conselhos gestores em diversos níveis 
(estadual, federal), com possibilidades de modificar conteúdos de propostas. 

Essa cultura política, de todo modo, enseja o diálogo entre sociedade civil 
e Estado, com perspectivas mais ativas da parte da sociedade que, pelos seus 
movimentos associativos, passa a se ver como parte interessada nas políticas 
institucionais, diminuindo o tradicional fosso entre ordem política e ordem 
social na sociedade brasileira: “O projeto da Reforma Sanitária é então uma 
realidade política em movimento” (Luz, 2000: 307).

A implantação do SUS85 representou a mudança de um modelo de as-
sistência à saúde baseado no princípio contributivo e centralizado para um 

85 Há muitos documentos publicados sobre o SUS, as Normas Operacionais Básicas, entre outros conceitos 
relacionados, assim não abordaremos com aprofundamento. 
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modelo em que o direito legal de acesso gratuito a ações e serviços de saúde, 
em todos os níveis de complexidade, é universal e com a prestação de serviços 
organizada de modo hierarquizado e descentralizado. Pode-se afirmar, lato sensu, 
que a proposta ‘constitucional’ do SUS preenche, por parte do setor saúde, 
os requisitos da promoção da saúde, conforme proposta na Carta de Ottawa, 
ao mesmo tempo que o campo da saúde coletiva também trata dos princípios 
da promoção da saúde (Carvalho, 2005).

Ainda que características do modelo anterior tenham permanecido, tais 
como a articulação público versus privado na provisão de serviços; a natureza 
do contrato de trabalho dos médicos que prestam serviços ao setor público; 
e o crescimento significativo do setor de saúde suplementar, entre outros, a 
concepção anterior de cidadania foi modificada, pois deixou de ser estrutu-
rada no vínculo de direitos sociais gerados a partir da inserção no mercado 
formal de trabalho.

No Brasil, atualmente, a promoção da saúde faz-se presente (Carvalho, 
2004) na proposta da vigilância à saúde (Mendes, 1993; Teixeira, 2002), em 
termos do Ministério da Saúde; sustenta o projeto de Cidades Saudáveis 
(Westfall, 2000), em municípios especificados; influencia práticas de educação 
à saúde (Hills, 2000) e, não menos importante, suas diretrizes são parte da 
estruturação de muitos dos projetos de reorganização da rede básica, vinculados 
ao Programa Saúde da Família (PSF).

Acredita-se que a adoção da ótica da Promoção da Saúde, na concepção 
dos sistemas de vigilância aqui proposta, pode contribuir sobremaneira 
para a reestruturação do conhecimento dos determinantes da saúde e 
da indicação de caminhos de ação que permitam envolver outros setores 
governamentais e a sociedade na solução dos problemas. (Gonçalves et al. 
apud Rocha, 2001: 8)

A incorporação dos princípios e estratégias de promoção da saúde ao SUS 
pode variar desde ‘significar tudo para todos’ (Carvalho, 2004) até incluir 
propostas socialmente transformadoras. Para que esta tendência se consoli-
de, torna-se fundamental reafirmar, na concretude dos serviços de saúde, ‘a 
saúde como um direito do cidadão e um dever do Estado’, propondo, como 
caminho para a efetivação de uma promoção da saúde verificável, a utilização 
do conceito de empowerment junto à população, por meio de cada indivíduo, 
desse modo refletindo-se também socialmente. 

Não houve, no Brasil, a construção de um Estado de Bem-Estar Social 
(Draibe, 1993) que pudesse servir de base para ações de superação dele e nem 
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de análises comparadas de políticas sociais dentro de um contexto assisten-
cialista geral. Está ocorrendo um movimento paradoxal (Cohn, 2003b) em 
que apesar da existência, com distintos graus de efetividade, dos conselhos 
de saúde, tal como as demais áreas das políticas sociais, a saúde vem sofrendo 
o fenômeno de crescente tecnicidade nos processos de tomada de decisões. 
No outro extremo, o que se tem é a formulação de políticas e programas com 
base em parâmetros definidos por indicadores selecionados e que qualificam 
determinados segmentos e grupos sociais como socialmente mais vulneráveis. 
Em consequência, esses sujeitos sociais não se apresentam com suas identidades 
e/ou subjetividades. 

No Brasil, a promoção da saúde (Canesqui, 2001) não se restringe à mera 
formulação de políticas saudáveis, paralelas à construção do SUS, mas serve 
de referência para reforçar a saúde como bem público. No âmbito das inter-
venções específicas de saúde, requer a ampliação e renovação dos modelos de 
atenção, cuidado, prevenção/reabilitação, cuja implementação geralmente está 
circunscrita à assistência médica, com baixa qualidade da atenção. 

A promoção da saúde, como proposta desde a Carta de Ottawa, sugere o 
repensar dos modelos e dos pressupostos das intervenções em saúde pública 
e tecnologias adequadas, comunicacionais, educativas e relacionais, embora 
estas sempre estejam vinculadas a valores, desde que não se fundem apenas 
nos saberes técnicos, mas se incluam nas práticas sociais, sendo por elas in-
fluenciadas. 

No Brasil, a análise crítica das políticas públicas (Bodstein, 2001) e de 
saúde, sob o marco da saúde coletiva, lidera tanto o movimento sanitário de 
defesa do direito à saúde, quanto a reflexão sobre a ampliação da cidadania, da 
liberdade e da democracia. Sem desqualificar os avanços conseguidos (Almeida, 
2003) e a complexidade desse empreendimento, em um país continental, com 
enorme heterogeneidade e imensas desigualdades, até o momento, o resultado 
do processo de reforma não tem apontado para a construção do SUS tal como 
formulado na Constituição e nas leis que o instituíram. A fragmentação e a 
dualidade do sistema têm sido confirmadas; a heterogeneidade e as desigual-
dades não têm sido superadas, o que torna o SUS, na prática, o ‘subsetor’ 
público para os pobres, e a promoção da saúde um conjunto de programas 
verticais de controle de doenças e/ou agravos. 

No início da discussão sobre promoção da saúde no Brasil, o termo, 
considerado como algo novo, foi incorporado nos discursos de técnicos e em 
documentos de diversos órgãos governamentais, e, no caso do Ministério da 
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Saúde, através da Secretaria de Políticas de Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz; 
da Assessoria de Comunicação do Ministério da Saúde, com o Programa de 
Informação, Educação e Comunicação; e do documento da Fundação Nacional 
de Saúde – o Plano de Ações de Promoção da Saúde (Gonçalves et al.86 apud 
Rocha, 2001), apresentado em dezembro de 1997. 

Durante a X Conferência Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde distri-
buiu 5.000 exemplares das declarações das quatro ‘conferências de Promoção 
da Saúde’ realizadas até então. A coletânea trazia uma afirmação: “é necessário 
avançar na democratização das informações e propiciar a um número cada vez 
maior de pessoas o contato com os documentos que expressam os momentos-
chave da evolução desse conceito” (Buss & Ignarra, 1996: 6). A retomada da 
promoção da saúde deu-se em duas vertentes: a busca do enfrentamento dos 
determinantes da saúde (Málaga, Arango & Paredes, 2000) e não somente 
as consequências dos problemas da área; e a vertente associada a práticas 
educativas, dirigidas a mudar comportamentos danosos à saúde, com foco 
em estilos de vida.Outra iniciativa foi a elaboração do projeto BRA 98/006 
(Brasil/MS, 1998), “Promoção da Saúde: um novo modelo de atenção”, que 
estabelecia um projeto de cooperação entre o Fundo das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (Pnud) e o Ministério da Saúde, sob responsabilidade 
da Secretaria de Políticas de Saúde, com a proposta de modificar a ênfase na 
prestação de serviços médico-hospitalares, enfoque curativo, via demanda 
espontânea dos serviços, para ter vigência até 2003.

A proposta de transformação do modelo, já em prática com o PSF, seria 
ampliada através do desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas e do seu 
meio ambiente, ocasião em que a atenção individualizada entre profissional 
de saúde e o paciente mudaria para equipe de saúde e comunidade, identifi-
cando os outros setores relacionados com a saúde, contatando-os e propondo 
as necessárias inter-relações na consecução das ações.

Destaca-se ainda que a promoção da saúde é uma necessidade sentida nos 
programas de desenvolvimento, tanto pelo Ministério da Saúde como por ou-
tras organizações governamentais preocupadas com o setor. No entanto, entre 
1999 e 2002, ocorreram muitas dificuldades devido às diferentes concepções 
teórico-conceituais e políticas em torno da promoção da saúde, não permi-
tindo a ‘pactuação e implementação de uma política nacional de promoção 
da saúde’ (Castro, 2005) naquele momento. 

86  Ver Gonçalves et al. (1997).
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Para Buss,87 a promoção da saúde é: “a reafirmação da saúde como direito 
humano fundamental; que as desigualdades são inaceitáveis; que os governos 
têm responsabilidade pela saúde dos cidadãos e que a população tem o direito 
de participar das decisões no campo da saúde” (Buss apud Rocha, 2001: 23).

Atualmente, o ritmo ou crescimento do movimento da promoção da 
saúde está muito lento, restrito a técnicos. Os encontros acontecem, mas não 
se tornam realidades; a discussão está mais localizada nos meios acadêmicos. 
Existe, no Ministério da Saúde, uma estrutura de promoção da saúde, que se 
relaciona com as questões de municípios saudáveis e escolas saudáveis, entre 
outros. Em 2000, ocorreu uma conferência, o I Fórum de Promoção da Saúde 
no Sistema Único da Saúde, realizado pelo Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems), em parceria com o Ministério da Saúde, 
no dia 17 de maio de 2000, em Brasília. Desde então começam a se organizar 
um pouco mais, nos níveis políticos e acadêmicos e de serviços, os aspectos 
da promoção da saúde (Serrano & Lemos, 2003b). Mas ainda há muito a 
aprofundar. Em 2002, foi escrito o documento sobre política de promoção 
da saúde do Ministério da Saúde, no qual se afirmava que

a Promoção da Saúde (...) deve ser composta por estratégias que se movem 
transversalmente em todas as políticas, programas e ações do setor saúde, 
numa tentativa de trazer o olhar, a perspectiva da saúde e do desafio do 
construir a integralidade em toda a sua complexidade e singularidade 
social e individual. Significa ousar na busca de tecnologias (indicadores, 
planejamento, processos avaliativos) que dêem conta do desafio da não-
fragmentação destas mesmas políticas, programas e ações. Mais do que 
isto, a definição de ações voltadas para a Promoção da Saúde, embora 
tenha um componente regulatório, deve ser mais indutora e estar a serviço 
do desenvolvimento humano e do processo de emancipação da nação. 
(Brasil/MS, 2002: 16)

A mudança do atual modelo de atenção à saúde (Teixeira, 2003), de modo a 
se criar equilíbrio entre as ações de assistência médica, as ações de prevenção de 
riscos e agravos (vigilância epidemiológica e sanitária) e as ações de promoção da 
saúde ainda é o maior desafio enfrentado no processo de construção do SUS, 
em que pesem os esforços que vêm sendo desencadeados com a implantação 
do PSF e a descentralização das ações de vigilância à saúde. 

87 Então diretor da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz) do Mi-
nistério da Saúde e presidente da Associação Latino-americana das Escolas de Saúde Pública (Alaesp), 
em entrevista citada na tese de Rocha (2001).
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A gestão do SUS (Ferla & Jaeger, 2003), segundo as disposições legais, deve 
ter como objetivo principal a garantia do acesso equânime e universal às ações 
e serviços que proporcionem a atenção integral à saúde. Como a integralidade 
da atenção é um conceito associado à vida das pessoas, é na dimensão local, 
com configurações tão heterogêneas quanto é a realidade, que tem melhores 
condições de ser auferida e planejada, devendo, portanto, ser expressa com 
particular intensidade no âmbito municipal (Righi88 apud Ferla & Jaeger, 2003). 

Dessa premissa partiu a disposição constitucional de que os estados e a 
União caracterizem sua atuação como de cooperação técnica e financeira com 
os municípios. O desafio é, todavia, vencer a cultura instituída, que reforça os 
controles burocráticos, a indução administrativa, a gestão fragmentada e a su-
bordinação da participação da população à formalidade dos ritos tecnocráticos.

 Após a extinção da Secretaria de Políticas de Saúde, em 2003, a Secretaria 
Executiva passa a gerir a promoção da saúde, e, entre agosto de 2003 a dezembro 
de 2004, participou de eventos a ela relacionados. Analisou o estado da arte e 
propôs a construção da proposta de Política Nacional de Promoção da Saúde 
junto a instituições de ensino e pesquisa e aos gestores da saúde, constituindo 
o Grupo Redator da Política. No final de 2004, a gestão do processo passa à 
Coordenação Geral de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis (CGDANT), 
da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). 

Foi publicada a portaria n. 1190/2005 GM/MS (Castro, 2005), que 
instituiu o Comitê Gestor da Política Nacional de Promoção da Saúde, com 
a atribuição de consolidar a política respectiva, coordenar a implantação e 
articulação com vistas à sua concretização. O Ministério da Saúde, em setem-
bro de 2005, definiu a Agenda de Compromisso pela Saúde que agrega três 
eixos: o Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde, o Pacto em Defesa da 
Vida e o Pacto de Gestão. Em 31 de março de 2006, foi publicada a portaria 
n. 687/2006 (Brasil/MS/Gabinete do Ministro de Estado da Saúde, 2006), 
que aprova a Política Nacional de Promoção da Saúde para o Brasil. Destaca-se 
aqui o Pacto pela Vida que constitui um conjunto de compromissos sanitários 
que deverão se tornar prioridades dos três entes federativos, com definição 
das responsabilidades de cada um. 

Dentre as macroprioridades do Pacto em Defesa da Vida, destaca-se o acesso 
e a qualidade dos serviços prestados no SUS, com ênfase no fortalecimento e na 
qualificação estratégica da Saúde da Família; a promoção, informação e educa-

88 Ver Righi (2002).
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ção em saúde, focando a promoção de atividade física, a promoção de hábitos 
saudáveis de alimentação e vida, o controle do tabagismo; o controle do uso 
abusivo de bebida alcoólica; e os cuidados especiais voltados ao envelhecimento. 

Na base da criação do SUS encontram-se: o conceito ampliado de saúde, 
a necessidade de criar políticas públicas para promovê-la, o imperativo da 
participação social na construção do sistema e das políticas de saúde e a 
impossibilidade de o setor saúde ser responsável solitariamente pelo enfren-
tamento dos determinantes e condicionantes com vistas a opções saudáveis 
para a população, haja vista que eles cruzam vários âmbitos da realidade social. 
Nesse sentido, o SUS, como política do Estado brasileiro pela melhoria da 
qualidade de vida e pela afirmação do direito à vida e à saúde, dialoga com as 
reflexões e os movimentos no âmbito da promoção da saúde. 

E o ordenamento do Plano de Ação nas três esferas de governo contempla 
oito componentes, a saber: 

1. Divulgar, sensibilizar e mobilizar para a promoção da saúde;

2. Alimentação saudável;

3. Prática corporal, atividade física; 

4. Prevenção e controle do tabagismo;

5. Redução da morbi-mortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool 
e outras drogas; 

6. Redução da morbi-mortalidade por acidentes de trânsito; 

7. Prevenção da violência e estímulo à cultura de paz; 

8. Promoção do desenvolvimento sustentável.

A Saúde Pública e a Promoção da Saúde no Canadá

O Canadá é um país com grande dimensão territorial (Pederson, O’Neill 
& Rootman, 1994) e uma pequena população concentrada no terço sul de sua 
extensão. Seu sistema político é federal, com 10 províncias e dois territórios, 
cada um com seu próprio governo, além do governo nacional. Esta estrutura 
vem desde a Confederação instituída em 1867, tendo integrado um terceiro 
território no norte, Nunavut, em 1999. A sociedade canadense é multicultural, 
com dois povos fundadores, os franceses e os ingleses, com maioria, em muitas 
áreas do país, de população com contextos étnicos diferentes dos fundadores. 

A jurisdição formal da saúde divide-se entre os vários níveis de governo. A 
maior responsabilidade é constitucionalmente definida como das províncias 
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e territórios, mas o governo federal tem um papel significativo. Este papel 
relaciona-se à sua grande capacidade de gerar receita; consequentemente, o 
envolvimento federal no campo da saúde é indireto, a partir dos primeiros 
dias da Nação (Renaud, 1981; Pederson, O’Neill & Rootman, 1994). 

Desde o advento do seguro médico-hospitalar, com cobertura total, nos anos 
50 e 60, todos os níveis de governo preocupam-se com o custo dos serviços de 
atenção à saúde, particularmente a taxa de aumento desses custos (Mahtre & 
Deber, 1992; Pederson, O’Neill & Rootman, 1994). Este contexto jurisdicional 
e fiscal é importante para situar o desenvolvimento da promoção da saúde no 
Canadá nos anos 70 e 80. A reforma do sistema de saúde no país, em todas 
as jurisdições está mudando as formas organizacionais, institucionais e fiscais. 

A comunidade internacional89 está mais familiarizada com as iniciativas 
de promoção da saúde do governo federal, tais como o “Relatório Lalonde” 
e “Adquirindo Saúde para Todos: uma estrutura para a promoção da saúde” 
(Epp, 1986), ou a Carta de Ottawa, na qual o Ministério da Saúde e Bem-Estar 
do Canadá colaborou com a OMS e com a Associação de Saúde Pública Cana-
dense. Mas a maioria das pessoas conhece pouco o papel das províncias e dos 
territórios na promoção da saúde, pelo menos tão importante quanto aquele 
do governo federal,90 dadas suas responsabilidades com a atenção à saúde.

A redução da mortalidade infantil (Badgley, 1994), o aumento da longevi-
dade e a ampliação do acesso aos serviços de saúde sob o seguro nacional de 
saúde são ganhos consideráveis nas décadas recentes na saúde dos canadenses, 
no entanto, não se pode relacionar com causas específicas, inclusive com a 
promoção da saúde. Historicamente, cada período na expansão dos serviços 
de saúde canadenses tem se sustentado sobre alguma estratégia diferente de 
intervenção, inicialmente reguladora; depois a extensão dos serviços públicos; 
e nos tempos mais recentes houve uma ênfase sobre a promoção da saúde. Nas 
raízes sociais desses caminhos têm ocorrido mudanças básicas na economia 
nacional e na estrutura da sociedade, os quais são considerados difusos e 
indiretos para terem tido consequências mensuráveis. 

Um tema central para o campo da promoção da saúde no Canadá é se 
e como isso pode ter contribuído para a melhora das condições de vida da 
população,91 ou se evoluiu como um subproduto institucional acompanhando 
mudanças mais estruturadas nas condições de saúde do país. As principais 

89 Ver McQueen (1994).
90 Neste livro, estaremos restritos ao governo federal, devido ao corte de análise proposto em seu desenho.
91 Ver Hoffman (1994).
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premissas do campo são positivas e prescritivas, assumindo que o estado de 
saúde de indivíduos e grupos pode ser alterado. Esta perspectiva é congruente 
com a racionalização crescente dos serviços de saúde pelo governo. 

Como a demanda por atenção à saúde tem aumentado, com consequente 
elevação do gasto público, o Canadá, assim como outros países impuseram 
tetos orçamentários resultando em racionamento dos recursos da atenção à 
saúde. Essas pressões econômicas têm estimulado uma avaliação mais crítica 
no que diz respeito ao modo como tais serviços estão sendo usados, gerando 
a busca por meios mais eficientes e eficazes para os programas existentes, e 
têm esclarecido a natureza da escolha pessoal no uso dos recursos pagos pelo 
setor público (Badgley, 1994).

Até o final do século XIX, a maior ênfase foi em construir e manter os 
hospitais gerais públicos e o decreto de regulamentações sanitárias. Os médicos 
(Anderson, 1992) dedicavam-se à prática privada e cobravam honorários por 
seus serviços. Eram empresários habilitados pelo governo. Os hospitais gerais 
surgiram como lugares para proporcionar certos tipos de serviços médicos, e 
eram financiados por fundos filantrópicos, atendendo pagantes e não pagantes. 
A prestação de serviços médicos gratuitos era a continuação natural do interesse 
público que se esperava dos médicos, e, para eles, além da responsabilidade 
social cumprida, realizavam experimentos médicos empíricos em grande es-
cala, o que propiciou o progresso das ciências médicas, ao mesmo tempo que 
aplicavam os conhecimentos adquiridos na prática privada.

A prática privada já estava bem arraigada no Canadá, quando os hospitais 
gerais tornaram-se indispensáveis para a atenção médica moderna. Em vez 
de converterem-se em especialistas que trabalhavam em hospitais, os mé-
dicos tratavam de conseguir trabalho nos hospitais para que seus pacientes 
pudessem hospitalizar-se, conservando ao mesmo tempo seus consultórios 
privados. Os dentistas e farmacêuticos dedicavam-se à prática privada como 
os médicos.92 Nesse contexto, os serviços não evoluíram de forma planejada, 
mas sim aproveitando-se de recursos e valores sociais que existiam na época em 
que se estabeleceram as bases modernas dos serviços médicos. Os programas 
de saúde pública constituíam-se do controle sanitário do meio ambiente, do 
controle de epidemias e de doenças transmissíveis e da saúde materno-infantil, 
que funcionavam com fundos públicos (Anderson, 1992). 

Nos anos 70 e 80, do século XIX, vários médicos, membros do parlamen-
to, buscaram estabelecer um Bureau Nacional de Estatísticas de Saúde. Esses 

92  Ver Lanier et al. (2003).
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esforços foram interrompidos, devido aos fundamentos constitucionais para 
a saúde. O governo federal então começou um programa que ainda tem con-
tinuidade e provê financiamentos para associações profissionais voluntárias, 
algumas das quais se responsabilizam por atividades de promoção da saúde, 
dando início à participação da sociedade civil na saúde. 

No nível nacional, o governo federal continuou a política de prover finan-
ciamentos às associações voluntárias e profissionais, mas isso não se tornou 
uma ação do trabalho de promoção da saúde, como então era compreendida. 
Na reunião parlamentar de 1904, a assistência direta e a regulamentação para 
controlar o tabagismo foram temas básicos levantados à época. O debate 
voltou-se para a natureza da intervenção do Estado em assuntos de saúde, que 
tipos de temas seriam escolhidos e quem estaria envolvido nesses esforços. 
Um ano depois, um relatório de um Comitê de Articulação Senado-Câmara 
em Tuberculose, que pediu pronta intervenção federal, não resultou em ação, 
devido ao fato de que o governo federal não tinha jurisdição constitucional 
nessas matérias (Badgley, 1994). 

A despeito desses desenvolvimentos consideráveis para um campo peque-
no, a preocupação central pública com a saúde constituiu-se dos assuntos 
relacionados à introdução do seguro saúde nacional. Quando os hospitais 
(Anderson, 1992) atingiram o modelo atual em todos os países ocidentais, 
especialmente nas cidades, e pari passu demonstraram a eficácia crescente da 
atenção médica, surgiu a preocupação desses serviços estarem ao alcance de 
grandes segmentos da população, por meio do seguro médico. A orientação dos 
serviços de saúde dirigidos aos pobres era generalizada, e somente nos anos 60 
a assistência pública engloba também as classes, média e alta do Canadá, pois 
se supunha que pudessem pagar os serviços médico-hospitalares no mercado 
aberto, inclusive sem seguro médico. 

Os primeiros planos de seguro eram patrocinados pelo governo e dirigidos 
aos setores de menores salários; surgiram as sociedades de atendimento mútuo, 
entidades de previdência social e instituições similares, paralelas às medidas 
de governo ou complementares. Para os canadenses, a passagem do seguro 
médico privado ao seguro médico público, que foi observada em muitos países 
desenvolvidos, era um processo histórico inevitável, estivessem contra ou a 
favor da proposta (Anderson, 1992). O plano nacional de seguro hospitalar 
(Pinder, 1994) foi introduzido em 1958, e o programa nacional de cuidados 
médicos em 1968. O governo federal pagava 50% dos custos para cobrir os 
serviços médico-hospitalares sem limites e sem plano de contenção de custos. 
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Nos anos 70, duas abordagens da educação em saúde cristalizaram-se 
nos programas canadenses, uma com a atenção nos valores e atitudes dos 
indivíduos, e a segunda para o desenvolvimento de campanhas nacionais de 
larga escala. As abordagens psicológica e clínica propuseram estudos sobre a 
percepção da saúde e dessa forma como estas podem influenciar os compor-
tamentos subsequentes. Em contraste, os trabalhos de ParticipAção Canadá 
focalizando na educação física, o programa do Hole-in-the-Fence, em 1973, bus-
cando abreviar o uso de drogas, e o Diálogo sobre a Campanha de Bebidas, 
em 1976 (Canada93 apud Badgley, 1994), foram sustentados por informação 
via mass media. A prioridade dada para esta proposição foi ressaltada em 1974 
pelo Jornal Verde Federal, A New Perspective on the Health of Canadians (O’Neill 
& Pederson, 1994), que chamou a atenção para uma expansão de técnicas 
de marketing social na educação em saúde (Canada, 1974). O documento 
sublinhou uma estratégia para a promoção da saúde “dirigida a informar, 
influenciar e assistir, a ambos, indivíduos e organizações, de tal modo que eles 
aceitem mais responsabilidades e sejam mais ativos em matérias que afetem a 
saúde física e mental” (Canada94 apud Badgley, 1994). 

Este documento discutiu os determinantes da saúde, a natureza de seu 
campo e estratégias para melhorá-la e reduzir o adoecimento. Mais especifi-
camente, o Relatório Lalonde argumentou que a assistência médica não foi 
o determinante mais significativo para a saúde (Hancock, 1986; Kickbusch, 
1986; O’Neill & Pederson, 1994), fato reconhecido pelo então ministro da 
Saúde e Bem-Estar, Marc Lalonde. Sugeriu também que as grandes melhoras 
em saúde e no futuro viriam das mudanças nos estilos de vida e da qualidade 
do meio ambiente. 

Promoção da saúde foi o termo usado para referir-se à estratégia de educação 
e comunicação de massa, para explicar às pessoas como seus estilos de vida os 
colocam sob risco de problemas de saúde pública. Ainda que o termo estivesse 
em circulação antes de 1974, esse relatório foi um dos primeiros documentos 
públicos a usá-lo (Pederson, 1989; O’Neill & Pederson, 1994). No entanto, a 
motivação para a publicação desse documento, deveu-se aos custos crescentes 
da assistência à saúde e à não correlação proporcional entre o aumento de 
gastos e a melhora da situação de saúde da população (Lalonde, 2002). 

Muito foi cumprido pelo campo da promoção da saúde desde a publicação 
do Jornal Verde em 1974. Milhares de canadenses têm tomado parte em um 

93  Ver Canada (1978b).
94  Ver Canada (1976).
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inventário autoadministrado de seus estados de saúde; uma pesquisa nacio-
nal de saúde foi iniciada (e descontinuada em 1978); e o país organizou uma 
conferência internacional sobre o assunto, conforme discutido. Durante este 
período, momentum acelerado para a montagem de programas de treinamen-
to acadêmico, um comitê de Promoção da Saúde federal/provincial buscou 
desenvolver o lado de pesquisa do campo, e séries de conferências federais/
provinciais sobre educação em saúde foram convergentes para desenvolver 
diretrizes e identificar métodos de avaliação (Canada95 apud Badgley, 1994). 

No encontro de 1973, estas conferências endossaram uma definição do 
campo, defendendo uma revisão detalhada de pesquisa96 a ser realizada para 
identificar ‘os mais efetivos métodos de promoção da saúde’, e recomendaram 
a elaboração de materiais de promoção da saúde. A reorganização federal, 
em 1978, do Departamento Nacional de Saúde e Bem-Estar designou uma 
Direção de Promoção e Prevenção cujos objetivos incluíram “o fortalecimento 
da pesquisa intra e extra-muros requerida para estabelecer a base científica 
para os programas bem como as estratégias apropriadas e técnicas a serem 
empregadas” (Badgley, 1994: 26).

O crescimento do campo pode ser comprovado em face da existência dos 
programas de promoção da saúde em todos os ministérios provinciais e do 
grande número de associações voluntárias de saúde que empregam esses espe-
cialistas. À educação em saúde foi designado um papel de defesa para alcançar 
tais objetivos, mas onde a regulação foi considerada inoportuna ou de impacto 
limitado, como na doença mental, planejamento familiar e educação física, 
as responsabilidades para o campo foram expandidas. 

A experiência com a proposta de antitabagismo em Toronto, por meio de 
lei, ilustra o dilema entre o decreto e a coação de estatutos, como também o 
impacto que o estabelecimento de interesses, garantidos legalmente, pode ter 
neste assunto. Multas por violação dessa regulamentação foram cobradas em 
1978 contra o Hospital Geral de Toronto, um grande centro universitário de 
ensino, e contra o Edifício Médico Ocidental de Toronto (Mahood97 apud 
Badgley, 1994). 

O crescente apoio do setor público para a promoção da saúde não vem 
sempre acompanhado de correspondente alocação de recursos para seus 
propósitos. No âmbito do governo federal, por exemplo, enquanto os fundos 

95  Ver Canada (1973).
96  Ver Rootman e O’Neill (1994).
97  Ver Mahood (1978).
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designados para a disseminação de informação, publicidade e educação em 
saúde cresceram substancialmente entre 1929-1970, declinaram ao longo do 
tempo, em termos da proporção dos gastos gerais do departamento (Canada98 
apud Badgley, 1994). Em 1940-1941, 1,40% dos gastos em saúde foram feitos 
lado a lado, para promoção da saúde e publicidade. Esta proporção foi de 
0,53% em 1955-1956; 0,30% em 1960-1961; 0,52% em 1965-1966; e 0,80% 
em 1970-1971. Incluindo o total de gastos do governo federal, a quantidade 
de fundos gasta em atividades designadas como promoção da saúde decresceu 
de 0,04% em 1970-1971 para 0,02 em 1975-1976. 

A despeito do fato de que há, no Canadá, um grande número de estatutos 
de saúde que determinam normas a serem cumpridas e a existência de um 
considerável corpo legal que tem influência na saúde, não tem havido revisão 
de seus efeitos coletivos e acumulativos no que diz respeito à sua influência no 
comportamento de saúde, ou de sua utilidade comparativa relativa a outros 
meios usados no trabalho da promoção. Há uma vasta literatura sobre vários 
campos (Badgley, 1994) de pesquisa99 que lidam com o comportamento hu-
mano e a organização social relacionada diretamente com o trabalho feito na 
promoção da saúde.

Para a maior parte dos países, as agências do governo têm adotado cam-
panhas de larga escala, evitando os dilemas processuais e éticos envolvidos 
em investigações mais detalhadas, contando com iniciativas menores e mais 
diretas em comunidades locais, com modificação de comportamento. Tais 
campanhas têm se tornado uma característica estabilizada do trabalho recente 
da promoção da saúde no Canadá, e menos esforço tem sido focalizado sobre 
avaliações do que de fato pode ter sido alcançado. 

A abordagem que pode ser chamada ‘Modelo Comportamental de Saúde’ 
(Health Behaviour Model) assume que são os atributos de indivíduos e a natureza 
de suas filiações a grupos e organizações que contam para diferentes padrões 
de comportamento de saúde. Essa abordagem tem sido popular no Canadá, 
mas tais estudos não explicam para que as mudanças ocorrem, apenas docu-
mentam a existência de diferentes resultados envolvendo um limitado número 
de variáveis associadas. 

Outro estudo constatou que grupos com alta renda e pessoas com 
crenças religiosas fortes, em contraste com aqueles que não tinham esses 
atributos, foram mais positivos sobre a necessidade de exercício físico e 

98  Ver Canada (s.d.).
99  Ver Rootman e O’ Neill (1994) e também McQueen (1994).
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mais negativos sobre tabagismo (Mackie100 apud Badgley, 1994). Não foi 
analisado como o padrão de vida do pobre ou as crenças religiosas das 
pessoas não convertidas poderiam ser modificados para alterar o compor-
tamento em saúde. 

Na década de 1980, foram realizados cinquenta estudos sobre promoção 
da saúde no Canadá e estes variaram muito entre si. Poucas pessoas partici-
param, e diferentes métodos de pesquisa foram usados, o que permite apenas 
poucas generalizações sobre o curso geral ou sucesso dos programas de pro-
moção da saúde. Algumas conclusões foram o que os efeitos a longo prazo 
destes programas poderiam ter sido ou até que ponto a mudança precedeu 
a intervenção foi usualmente desconhecido ou não documentado; alguns 
observadores concluíram que as taxas de mortalidade infantil e mortalidade 
materna foram substantivamente reduzidas após a introdução do seguro na-
cional hospitalar (Armstrong, 1975; Leclair, 1975; Badgley, 1994). A evidência 
aqui não é convincente. Enquanto melhoras significativas foram feitas nos 
14 anos seguintes à inserção do programa, os ganhos foram maiores durante 
um período similar, antes de seu início. Considerável trabalho continua a ser 
feito para determinar quanto mais esforço será necessário para adquirirmos 
mudanças significativas e a que custo. 

O papel federal tem primariamente lidado com o apoio a programas consi-
derados relevantes aos interesses do bem-estar nacional e com o financiamento 
de iniciativas selecionadas de pesquisas. Com a exceção do documento de 1974, 
“Novas Perspectivas na Saúde dos Canadenses”, não houve uma definição 
clara das prioridades nacionais para os serviços de saúde em geral e a promo-
ção da saúde em particular. Este fato é evidente no foco de pesquisas que têm 
sido realizadas. Acidentes, por exemplo, responderam por 14,5% de mortes e 
30,8% de anos potenciais de vida perdidos em 1974 (Canada101 apud Badgley, 
1994). Naquele ano, o documento federal sobre estilos de vida conclamou 
maior esforço para controlar o tabagismo e para limitar danos resultantes 
de acidentes de carro, no entanto menos de 2% dos estudos apoiados pelo 
âmbito federal abordaram tais assuntos (Canada102 apud Badgley, 1994). O 
papel das indústrias responsáveis pela fabricação de produtos potencialmente 
danosos à saúde, como tabaco, álcool, entre outros, que influenciam o com-
portamento em saúde, não tem sido investigado, nem a extensão do quanto 

100  Ver Mackie (1975).
101  Ver Canada (1976).
102  Ver Canada (1978a).
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podem constituir uma forte contrapartida de interesses garantidos legalmente 
nos esforços da promoção da saúde (Badgley, 1994). 

A égide sob a qual a pesquisa em promoção da saúde é feita, quais temas 
são estudados e quais medidas de resultados são usadas levanta questões que 
requerem considerações críticas. A extensão com a qual as agências públicas 
são capazes de responsabilizar-se por avaliações imparciais e independentes 
da utilidade de seus próprios programas, particularmente quando muito está 
em jogo em termos dos recursos institucionais ou interesses profissionais, não 
tem sido considerada na pesquisa da promoção da saúde. É visível em outros 
estudos de organizações ou grupos que influências sem propósito podem limi-
tar o escopo de uma investigação ou determinar os tipos de medidas usadas. 
Isso é feito mais comumente enfocando uma investigação sobre o papel dos 
recebedores, com insignificante atenção sendo dada para o impacto potencial 
de como os serviços são organizados ou providos (Badgley, 1994). 

A pesquisa de promoção da saúde implica uma comparação discriminatória 
de programas para saber quais não alcançam seus objetivos. Para demonstrar 
isso, se requer coragem e independência institucional que podem ser difíceis 
de conseguir. Em face de tal dilema, ou temas periféricos podem ser escolhidos 
para a investigação ou medidas de avaliação usadas têm limitado a validade 
de longo prazo (Badgley, 1994). 

Os elementos que seguem são importantes para um conceito canadense 
de promoção da saúde (Rootman & Raeburn, 1994):

1. Há um forte elemento social, comunitário e de autoconfiança, dado que o 
modelo global de promoção da saúde está centrado em torno de conceitos 
de autoajuda, ajuda mútua e participação cidadã.

2. A história da promoção da saúde no Canadá tem início a partir da pu-
blicação do Relatório Lalonde, assim há reflexos de estilo de vida e com-
portamento. Entretanto esta ênfase tem, nos tempos mais recentes, sido 
equilibrada pela influência do modelo social da Carta de Ottawa.

3. A promoção da saúde canadense é muldimensional, envolvendo os com-
ponentes subjetivos e objetivos; os individuais e os de meio ambiente; os 
da política pública, incluindo os aspectos humanísticos e estatísticos, e os 
aspectos qualitativos e quantitativos do ponto de vista da pesquisa.

4. As publicações relacionadas à promoção da saúde que vêm de todo o Canadá 
refletem um tom comum, mas também revelam a considerável diversidade 
advinda das diferentes regiões e grupos populacionais: oeste e leste; francês 
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e inglês, urbano e rural; indígena e não-indígena, entre outros. Portanto, 
a promoção da saúde tem um aspecto cultural e equitativo e reconhece a 
contribuição significativa dos diversos grupos e comunidades que consti-
tuem o Canadá. 

5. Prioridades na promoção da saúde têm frequentemente sido focalizadas 
sobre setores da população, como os idosos, mulheres, os incapacitados, 
as crianças e outros. Em cada caso, uma contrapartida tem sido o poder 
da população vis-à-vis o resto da sociedade. Portanto, há um forte elemento 
implícito de empowerment na promoção da saúde.

6. Um maior centro filosófico da promoção da saúde tem sido Ottawa, e a 
visão a partir de lá não é somente da diversidade e equidade através do país, 
mas  de compromissos intersetoriais, envolvendo moradia, saúde mental, 
educação, políticas antidrogas, entre outros.

7. Relativamente poucos médicos trabalham na promoção da saúde, ou têm 
sido influenciados em seu desenvolvimento conceitual no Canadá. Então, 
o conceito de promoção da saúde tem um tom fortemente não-médico, o 
qual tende a removê-lo de sua estreita dimensão conceitual. 

8. Por causa de tantos aspectos e dimensões estarem envolvidos com a promoção 
da saúde, o conceito de qualidade de vida é crescentemente invocado. Este 
amplo conceito abrange os objetivos positivos da promoção da saúde, em 
comparação com os objetivos estreitos de estatísticas percebidas no caso dos 
componentes do campo da saúde. Ele também inclui uma visão da saúde 
em termos de seus determinantes como também de seu produto final. 

9. A saúde como percebida no contexto da promoção da saúde no Canadá 
refere-se à qualidade de vida física, mental e social das pessoas, determinada 
pelas dimensões psicológicas, sociais, culturais e políticas.

A promoção da saúde é mais um espaço cultural (Labonté, 1994), um 
novo desafio do conhecimento, e sua cronologia no Canadá foi a que segue:

· O ‘Relatório Lalonde’, 1974, que instituiu o marketing social dos estilos 
de vida. Esta abordagem para a promoção da saúde essencialmente se esten-
deu aos programas comportamentais de educação à saúde, que se originaram 
nos programas das escolas de saúde, dentro da educação à saúde popular via 
mídia de massa. Foi muito criticado por atribuir culpa à vítima (victim blaming). 
Constituiu uma resposta a três crises que caracterizavam o sistema de atenção 
à saúde à época: a intervenção médica ultrapassara sua margem de utilidade na 
produção da saúde da população. O crescimento nos gastos com as doenças 
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não corresponderam a ganhos na expectativa de vida; muitas intervenções 
eram cientificamente não comprovadas e/ou iatrogênicas; e a mudança dos 
gastos com doenças para outros programas ou áreas de políticas públicas (como 
educação em saúde, proteção ambiental, manutenção de renda, entre outros) 
renderia, proporcionalmente, maiores ganhos para a saúde da população.

Sob outra vertente de análise, o Relatório foi uma retirada da responsabili-
dade, pela escalada dos custos de cuidados à saúde, dos provedores de serviços 
(hospitais e doutores) e seus corretores (o Estado) de seguro para indivíduos 
e seus estilos de vida insalubres (Labonté & Penfold, 1981a, 1981b; Vayda, 
1977; Labonté, 1994). Não há nada neutro no que diz respeito à promoção 
da saúde, ela é sobre o poder: quem o tem, quem não o tem, como aquele 
poder foi reforçado em certas ideologias, incluindo crenças de saúde, e como 
podem ser mudadas. 

· A ‘Conferência de Mudança do Paradigma Médico’, que ocorreu em 
1980 e que aumentou a crítica canadense aos estilos de vida. Duas perspec-
tivas opostas emergiram desta conferência, uma enfatizando a autorrespon-
sabilidade sobre a saúde, a outra reivindicando que saúde é primariamente 
fundamentada nas estruturas sociais e em suas condições. Esta conferência foi 
importante para legitimar os movimentos alternativos de saúde, suas ênfases em 
diferentes modalidades de cura, espiritualidade, e o papel dos indivíduos em 
mover-se do estado de mal-estar para o de bem-estar. Introduziu o paradigma 
do bem-estar no qual as experiências das pessoas são mais significativas que 
as estruturas dos diagnósticos médicos. Além disso, os estilos de vida pessoais 
não foram livremente determinados por escolhas individuais, mas existentes 
dentro das estruturas sociais e culturais que condicionaram e constrangeram 
comportamentos. 

· Além da ‘Conferência de Atenção à Saúde’, em 1984. A política da 
promoção da saúde torna-se prioritária. Uma promoção da saúde politizada 
inclui o desenvolvimento comunitário e o empowerment das próprias pessoas 
e das organizações do Estado em relação a elas. Nessa conferência, duas das 
muitas ideias discutidas neste ‘tanque’ internacional de cérebros, tornaram-se 
sinônimas da ‘nova’ promoção da saúde: políticas públicas saudáveis e cidades 
e/ou comunidades saudáveis. Ambas as ideias geraram considerável discus-
são acadêmica e profissional, muitas das quais ignorando sua essência, que 
é uma nova linguagem a partir da qual a análise estruturalista politizada da 
promoção da saúde e os determinantes de saúde podem adentrar no debate 
político burocrático dominante, possibilitando, dessa forma, a participação 
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cidadã e o planejamento e desenvolvimento de políticas públicas no nível 
local (Labonté, 1994). 

· A ‘Carta e a Estrutura’, em 1986. A promoção da saúde política tornou-se 
a corrente principal. Tanto a Carta de Ottawa como a Estrutura são conhecidas 
internacional e nacionalmente pelos promotores da saúde (Kickbusch, 1994). 
Tornaram-se ‘os gritos ouvidos’ ao redor do mundo, muito mais do que os 
promotores de saúde pensariam. A busca por identificação de estratégias para 
o empowerment comunitário levou-os a encontrar, em 1988, a educação popular 
de Paulo Freire, propondo um método para desenvolver o crescimento da 
consciência crítica. O desenvolvimento comunitário de 1989, o empowerment 
em 1990 e a autoestima em 1991 (Labonté, 1994) fizeram com que as estruturas 
organizacionais adotassem a retórica dos que as criticavam, usando palavras 
como equidade, justiça social e empowerment. Posteriormente, esta discussão 
levou a uma série de conflitos estruturais, contradições e tensões. São cinco 
as estratégias propostas: criar ambientes sustentáveis, desenvolver habilidades 
pessoais, reorientar serviços de saúde, construir políticas públicas saudáveis e 
fortalecer a ação comunitária. 

· A ‘proposta de Saúde da População’ (Raphael & Bryant, 2002) surge em 
1990, com a publicação do documento ‘Social science and medicine, producing 
health, consuming health care’, de Evans e Stoddart, em 1990. Esta proposta 
é a adotada pelo governo federal, e são propostos dez determinantes de saúde 
a serem trabalhados: renda e status social; redes de suporte social; educação; 
emprego e condições de trabalho; contribuição da biologia e da genética; prá-
ticas pessoais de saúde e manejo de habilidades; desenvolvimento das crianças 
e dos serviços de saúde (Raphael & Bryant, 2002).

O Canadian Institute for Advanced Research (Ciar), Instituto Canadense para 
Pesquisas Avançadas, considera que a proposta de saúde da população (O’Neill, 
Pederson & Rootman, 2000; Coburn et al., 2003) apresenta um arcabouço 
conceitual para pensar saúde; um método de decisão baseado em evidência; 
um arcabouço para a ação, sendo uma abordagem que requer colaboração entre 
os setores para a ação efetiva. A epidemiologia utilizada é a quantitativa, como 
uma disciplina empírica, de abordagem positivista. Nesse sentido, os princípios 
determinantes da saúde são: a importância relativa da genética, o estilo de vida 
e os fatores estruturais, englobando conceitos biomédicos.

O Canadian Institute for Health Information (CIHI), criado em 1993, 
foi e é uma instituição independente, não lucrativa, que tem o mandato de 
coordenar o desenvolvimento e a manutenção de um sistema nacional inte-
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grado de informações de saúde, além de coletar dados sobre serviços, recursos 
humanos e gastos em saúde. O sistema preocupa-se com o desenvolvimento 
de padrões em nível nacional em associação com duas outras instituições: o 
Health Canada, responsável pela área de vigilância, e o Statistics Canada, que 
responde pelas estatísticas vitais, pelo inquérito nacional de saúde, registro 
de câncer e outras pesquisas geradoras de informação sobre estado de saúde 
e determinantes de saúde (Zelmer, Virani & Alvarez103 apud Viacava, 2002). 
O National Population Health Survey (NPHS), cujos dados foram coletados 
no biênio 1994-1995 e posteriormente em 1998-1999, é um inquérito que, 
com uma amostra longitudinal, vai a campo a cada dois anos, cobrindo cerca 
de 17 mil domicílios. Além desse inquérito de abrangência nacional, existem 
também diversas iniciativas desenvolvidas em nível das províncias (Canadá/ 
CIHI, 2001).

Há uma crescente aceitação de uma estrutura de ação baseada na advocacy 
que explicitamente reconhece que grupos comunitários prioritários são aqueles 
cujas rendas, nível educacional, oportunidades ocupacionais e posicionamento 
geral de classe social os colocam abaixo na hierarquia do poder econômico 
e político (Canada/City of Toronto, 1991; Watt & Rodmell, 1988; Labonté, 
1994). Argumentar é fácil, difícil é agir sobre isso. Os recursos disponíveis para 
trabalhos comunitários104 também têm declinado em todos os setores, assim 
persiste a discussão sobre que grupos devem ser escolhidos, que critérios devem 
ser usados e como se deve atuar em uma era de predomínio do mercado e de 
conservadorismo político. 

Apesar de o Canadá ter iniciado a mobilização em prol da promoção da 
saúde (Terris, 1996) com foco na diminuição dos gastos do setor, certamente 
havia uma preocupação com os fatores sociais, no entanto, esta apropriação não 
traz em si a carga política desses fatores, considerando que são denominadas 
causas gerais, o que não deixa de esvaziar, de certa forma, o comprometimento 
governamental com estes determinantes de saúde. 

No Canadá (Carvalho, 2005), apesar dos discursos oficiais que apoiam a 
promoção da saúde, a força motriz da reforma sanitária continua a ser a da 

103 Ver Zelmer, Virani e Alvarez (1999).
104 Manson-Singer (1994). O Ato de Restrição de Despesas do Governo, de 1991, diminuiu o repasse 

federal para as províncias e demandou que elas encontrassem novas fontes de recursos através do 
aumento de impostos ou cortando gastos. Soluções alternativas que envolviam municípios e cidadãos 
em programas de autoajuda e ajuda mútua ajudaram a resolver problemas locais. Em consequência 
disso alguns viram as ‘Cidades Saudáveis’ como um indicador de uma agenda neoinstitucionalista. 
Ver também Hoffman (1994).
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redução de custos, conforme já verificado por Terris (1996). Isso tem levado 
ao fechamento de leitos hospitalares e à diminuição relativa da mão-de-obra 
em saúde. Não está claro que esta economia esteja sendo redirecionada para 
programas comunitários de saúde.

Outra ambiguidade observável é a que se manifesta na distância entre os 
enunciados da promoção da saúde, que destacam o papel dos fatores sociais 
e ambientais na determinação da saúde, e parte das estratégias da nova pro-
moção da saúde,105 que priorizam a intervenção sobre a ‘doença ou fatores 
biológicos e comportamentais’ (Baum & Saunders, 1995; Carvalho, 2005). 
Apesar disso, este ideário sintetiza parte importante dos projetos igualitários 
e democráticos em saúde no Canadá. 

Por aproximadamente duas décadas, o Canadá comemorou e em grande 
medida ganhou a reputação de ser o país que introduziu a promoção da saúde 
e ajudou a conformá-la numa escala global (Kickbusch, 1989; Pinder, 1994). 
Durante este período, o governo federal teve um papel central (Pinder, 1994). 
Internacionalmente, foi aplaudido como o responsável pela publicação de 
documentos fundamentais para quebrar o paradigma anterior, o flexeneriano. 

Nacionalmente, a resposta para o papel federal da promoção da saúde foi 
mista: o governo foi elogiado em alguns locais e criticado em outros. Os de-
tratores dizem que os desafios têm sido enfrentados sem mudanças na política 
pública e na alocação de recursos (Pinder, 1994). Outros têm se impressionado 
com a liderança conceitual dada pelo governo federal, e estão mais conscientes 
das dificuldades para segui-la (Last, 1986; Pinder, 1994). O fato é que o cenário 
do governo federal é complexo para se introduzir e programar novas ideias 
(Pinder, 1994). Para que se consiga, requer uma compreensão do processo 
político e burocrático e um conhecimento do que pode e do que não pode 
ser feito num sistema federal de governo.

Além disso, as mudanças radicais de conceitos e definições que a pro-
moção da saúde assumiu num tempo relativamente curto não tem tornado 
fácil o papel do nível federal. Em contrapartida, a promoção da saúde, como 
a maioria das inovações, tem refletido o compromisso e as habilidades dos 
atores sociais e os tempos nos quais eles vivem. De todo modo, o governo 
federal tem desenvolvido um papel fundamental no desenvolvimento da 
promoção da saúde no Canadá e nos outros lugares apoiados pelo país 
(Pinder, 1994). 

105 Após a crítica à ênfase em estilos de vida, surge a ‘nova saúde pública’, com valores de participação, 
capacitação, empowerment, equidade, justiça social e advocacy.
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Não há propriamente uma política declarada pelo governo federal sobre a 
promoção da saúde conforme mencionado, no entanto, uma ampla rede está 
lançada, e o governo federal adotou uma vigorosa abordagem para a política da 
promoção da saúde (O’Neill & Pederson, 1992; Pinder, 1994). O problema é 
que esta ausência de declaração explícita de uma política para a promoção da 
saúde a torna vulnerável à hierarquia política e burocrática que estiver no poder. 

Parte da resposta pode ser encontrada em tentar lutar contra o fracasso 
do governo federal para liderar o desenvolvimento de uma estratégia global 
de saúde que inclui objetivos de saúde. Objetivos nacionais de saúde deriva-
dos de noções contemporâneas do que cria saúde, poriam a atenção à saúde 
em perspectiva e demandariam uma política pública de promoção da saúde 
abrangente e de longo alcance. A relutância do governo federal pode também 
refletir as limitações do seu mandato em saúde, das relações federal/provincial 
e de sua preocupação prioritária com os custos de saúde (Pinder, 1994). 

A base estatutária para a responsabilidade federal na promoção da saúde está 
no Departamento de Saúde Nacional e no Ato de Bem-Estar, de 1944, cujos de-
veres e funções do ministro incluem todas as “matérias relacionadas à promoção 
ou preservação da saúde (...) do povo do Canadá (...)”. Entretanto, no Ato da 
América do Norte Britânica, de 1867, estão fixados os limites constitucionais do 
poder federal, atribuindo a responsabilidade por saúde e bem-estar social para 
as províncias e municipalidades. Ao mesmo tempo, o Ato não provê recursos, 
mas deu ao governo federal poderes para criar taxação. O resultado deste dilema 
constitucional é que os governos, federal e provincial, gastam muita energia e 
esforço para construir acordos quanto ao uso do poder de gasto do governo 
federal (Charles & Badgley, 1987; Pinder, 1994) e que a influência federal pode 
diminuir quando as transferências para pagamentos estão reduzidas. 

A cooperação entre os âmbitos federal e provincial é difícil de ser obtida, e 
algumas vezes não se obtém de nenhum modo, a despeito de uma variedade de 
mecanismos. A reputação do Canadá por estar na liderança tem diminuído devido 
à ausência de uma estratégia global de saúde e, em particular, de objetivos nacionais. 

O declínio econômico e as mudanças na ideologia estabeleceram como 
prioridades a política fiscal e o controle do déficit público. Amplas respos-
tas políticas aos assuntos sociais e de saúde não são, com poucas exceções, 
as opções dos governantes. Em vez disso, há iniciativas de curto tempo, de 
pequena escala (Splane106 apud Pinder, 1994). Assuntos específicos, como 

106 Ver Splane (s.d.).
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drogas, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) e violência fami-
liar, dominam a agenda de política social junto com a reforma da atenção à 
saúde. A reforma da atenção à saúde não pode somente controlar a agenda 
de política pública para uns poucos anos vindouros, mas poderia, ao fazer 
isso, desenhar a promoção da saúde dentro de sua órbita, primeiro por tirar 
recursos escassos, e segundo por fazer a promoção da saúde uma função da 
contenção de custos (Pinder, 1994).

Dado que a atenção à saúde é vista pelos canadenses como um direito 
fundamental de cidadania, interromper esta confiança através da redução do 
acesso ou serviço para a atenção à saúde é considerado um suicídio político 
(Manson-Singer, 1994). Em termos de desenvolver uma política pública sau-
dável (Hancock, 1994), não tem havido progresso, seja qual for, no âmbito 
federal, nem tem havido nenhuma indicação de qualquer interesse particular 
ou vontade de agir. 

Trabalho real não foi desenvolvido para acompanhar a revisão da política 
pública saudável comissionada pelo Ministério de Saúde e Bem-Estar do Ca-
nadá (Pederson et al., 1988; Hancock, 1994). Isso é o resultado de um governo 
conservador indiferente, e ainda que a retórica seja útil requer vontade e ação 
política para fazer mudanças. Ela é não existente no nível federal, desenvolven-
do-se lentamente no nível provincial e aparentemente com desenvolvimento 
rápido no nível local (Hancock, 1994).

A OMC, segundo Navarro (2004), é de fato responsável pela disseminação 
global das ideias neoliberais que minam o Programa Canadense de Saúde. 
Mesmo que o governo canadense tenha tomado a decisão de não liberalizar a 
provisão de serviços de saúde, o seguro saúde não está coberto por este comu-
nicado, então o Programa de Saúde Canadense não está totalmente protegido. 
As companhias de seguro privado no Canadá, há tempos, viabilizam seguros 
para serviços julgados não necessários pelo setor público, do ponto de vista 
médico, e desejam sua fatia de mercado. 

A realidade é que as companhias privadas de seguro saúde estão comerciali-
zando enfaticamente para os segmentos ricos da população que percebem não 
precisar contar com programas de saúde das províncias, deste modo debilitando 
o suporte para tais programas públicos. Também a liberalização dos provedores 
de atenção especializada facilita a subcontratação de provedores privados. 

Ao invés de investir no setor público, os governos provinciais estão subcon-
tratando o setor privado, o que debilita os programas públicos de atenção à 
saúde. Um Acordo Geral de Comércio e Serviços (GATTS) revisado poderia de 
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fato estender a pressão sobre o Canadá para desmantelar seu sistema de seguro 
de saúde pública, mas a divulgação atual de ideias neoliberais pela OMC já 
está enfraquecendo os modelos de seguro de saúde públicos (Navarro, 2004).

O Canadá desenvolve muitos programas específicos em relação à promoção 
da saúde – controle do alcoolismo, do tabagismo; uso de drogas; nutrição e 
segurança –, atuando sobre grupos etários da população, como crianças, jovens, 
mulheres e idosos, localizando-os de modo definido, em residências, escolas, 
locais de trabalho e comunidade. A literatura apresenta, em abundância, 
avaliações desses tipos de programas nacionais. 

As lições aprendidas foram: desenhar, implantar e implementar uma 
abordagem avaliativa com a participação de todos os atores sociais envolvidos 
com a promoção da saúde; a teoria e as ferramentas usadas para a avaliação 
devem ser do domínio de todos os envolvidos com as ações; trabalhar em 
sistemas de cooperação entre os diferentes atores sociais; planejar as ações a 
serem realizadas e desenhar sistemas de avaliação correspondentes; desenhar 
sistema de divulgação dos resultados averiguados; intercâmbio de conheci-
mentos entre todos os atores envolvidos, em relação a planos específicos de 
ações; elaborar relatórios de gestão; estabelecer processos de discussão de casos 
relevantes ao aprimoramento do conhecimento e divulgá-los; e estabelecer 
critérios qualitativos.

Os sucessivos governos canadenses, sob diferentes partidos políticos 
(O’Neill, Rootman & Pederson, 1994), após o Relatório Lalonde, não rea-
lizaram completamente o potencial dos discursos sobre promoção da saúde 
que eles estiveram sustentando e disseminando. A liderança do Canadá foi 
sentida mais fora do país do que dentro dele, no entanto, o governo federal 
estimulou e apoiou muitas das atividades realizadas nas províncias e territórios, 
e os escritórios regionais da Direção da Promoção da Saúde do Ministério de 
Saúde e Bem-Estar desempenharam um importante papel. 

No entanto, é também claro, que após a Carta de Ottawa, a liderança 
federal vem constantemente declinando. As razões mais importantes são, pro-
vavelmente, crises fiscais e políticas que têm resultado em perda de confiança 
dos canadenses nas instituições nacionais e em necessidade de cortar gastos 
a qualquer preço, deixando pouco espaço para iniciativas como a promoção 
da saúde.

Ao revistar o New Perspectives 28 anos depois, Lalonde (2002: 151) afirma: 
“é importante reafirmar a validade fundamental do conceito de campo de 
saúde e a inter-relação entre seus quatro componentes: biologia humana; meio 
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ambiente; estilos de vida e organização dos serviços de saúde”. Ainda que 
concebido em um contexto de um país economicamente avançado, a força e 
o apelo do conceito de ‘campo de saúde’ são de aplicação universal. Os planos 
específicos de ação necessitariam, obviamente, refletir as condições locais, mas 
as estratégias gerais são aptas para aplicação em países em desenvolvimento, 
tanto quanto nos desenvolvidos. New Perspectives não pode ser liberado como 
um documento de interesse apenas dos países ricos. E continua:

Se nós realmente queremos melhorar a saúde de nossos cidadãos, nós não 
podemos nos concentrar somente na organização dos serviços de saúde. 
Infelizmente, o impacto desses três primeiros elementos do conceito de 
campo de saúde é muito mais difuso e é geral, mas nem sempre, executa-
do no médio e longo prazo. Em comparação, as inadequações do sistema 
de saúde são imediatamente visíveis e compreensíveis pela mídia e pelo 
público em geral. A falta de profissionais de saúde, de instalações adequa-
das ou de equipamentos apropriados, o custo de prescrição de drogas ou 
mesmo algumas anedotas catastróficas no sistema de saúde, fazem mais e 
melhores diretrizes que o impacto negativo da má nutrição, habitação ruim, 
pobreza, poluição do ar ou estradas ruins e alcoolismo no trânsito – a lista 
poderia continuar aumentando facilmente... Ainda é muito justo discutir 
que ações sobre alguns destes fatores mencionados podem ser muito mais 
custo-efetivas que fundos adicionais para o cuidado da saúde por si mesmo. 
(Lalonde, 2002: 151)

Resultados da Comparação Propriamente Dita

As discussões apresentadas sobre o Brasil e o Canadá permitem analisar as 
variáveis mencionadas, bem como os componentes conceituais da promoção 
da saúde; os quadros-síntese comparativos serão apresentados a seguir para a 
imediata visualização sobre os dois países. 

Vale ressaltar, como um exemplo bem-sucedido da intersetorialidade no 
Brasil (Risi, 2002), a partir do Ministério da Saúde e da Opas, a experiência 
recente com a atuação da Rede Interagencial de Informações para a Saúde 
(Ripsa), que desde 1996 mostra ser possível organizar um processo de arti-
culação intersetorial. A rede é configurada por aproximadamente 15 impor-
tantes instituições com atuação nacional significativa na produção, análise e 
disseminação de informações de interesse para a saúde e que participam de 
instâncias colegiadas de caráter técnico e/ou deliberativo. Através da rede, 
cerca de cem indicadores básicos para a análise das condições de saúde foram 
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adotados consensualmente e qualificados quanto aos conceitos, interpretação, 
usos, limitações, fontes de dados, método de cálculo e categorias de análise.

O primeiro quadro (Quadro 1), refere-se às variáveis consideradas para o 
estudo: formas de gestão, intersetorialidade, qualidade de vida e participação so-
cial. Ao considerar as definições apresentadas, deve-se ressaltar que em relação 
à qualidade de vida não há informações suficientes para a composição empírica 
do conceito enunciado e aqui utilizado. Nessa perspectiva, apresentam-se tão-
somente os aspectos relacionados à consideração do estado de saúde.

Para expressar a qualidade de vida no Quadro 1, esta estrutura-se em duas 
análises: a primeira, a da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 
realizada em 1998, que encontrou 79,1% da população brasileira avaliando 
sua saúde como boa/muito boa. Em termos das variações regionais, tem-se 
74,4% na região Norte a 81,4% na região Sudeste, significando que “entre 
20 a 25% da população brasileira está insatisfeita com seu estado de saúde, 
ou seja, entre 33 e 42 milhões de pessoas, aproximadamente, apresentam, 
segundo a própria percepção, algum problema de saúde” (Rocha, 2001: 9). 
Tal descoberta levou os autores da pesquisa a afirmarem que 

as aspirações individuais e coletivas de viver mais, com a melhor qualidade 
de vida possível e, ao mesmo tempo, desfrutar do sentimento de segurança 
quanto à possibilidade de acesso aos serviços de saúde sempre que neces-
sário, estão entre os valores mais cultuados na sociedade brasileira. (Viana 
et al.107 apud Rocha, 2001: 8) 

Nesse contexto, está-se incorporando a autoavaliação sobre o estado de 
saúde da população no Brasil. 

A segunda análise, sobre a qualidade de vida em relação ao Canadá, apoia-se 
nos indicadores da situação de saúde dos canadenses que apresentam elevada 
qualidade de vida em termos de saúde, segundo Sérgio Resende Carvalho 
(2005), exceção apresentada pelos grupos populacionais em condições precárias 
de vida (Badgley, 1994). 

O Quadro 2 apresenta componentes importantes do conceito de promoção 
da saúde nos dois países.

107 Ver Viana et al. (2001).
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Quadro 1 – Síntese da comparação das variáveis analisadas. Brasil e Canadá

VARIÁVEIS FORMAS
DE GESTÃO

INTERSETORIALIDADE QUALIDADE  
DE VIDA EM 

SAÚDE

PARTICIPAÇAO

SOCIAL

BRASIL Descentralização

incompleta:
As normas e 
recursos da saúde  
estão concentrados 
no âmbito federal.

incipiente:
Não há demandas do 
Ministério da Saúde para 
outros setores de forma 
sistematizada.

Rede Interagencial de 
Informações para a Saúde 
(Ripsa)

Educação em saúde

Projeto de ação 
intersetorial para a saúde*

De acordo 
com a Pesquisa 
Pnad de 1998, 
os brasileiros 
consideram que
gozam de boa 
saúde.
(Vianna et al. 
apud Rocha, 
2001)

Institucionalizada 
através dos 
conselhos 
de saúde, 
municipais, 
estaduais e 
nacional. 
Participação 
regulada pelo 
Executivo 
correspondente. 
ONGs que 
dependem do 
financiamento 
do Ministério da 
Saúde 

CANADÁ Descentralização: 
desde o início da 
Confederação em 
1867, a saúde é 
responsabilidade 
das províncias e 
territórios.

incipiente:

Movimento de 
comunidades para a saúde 
de Québec.

Projetos de comunidades 
saudáveis nas províncias e 
territórios.

Pelos 
indicadores 
de saúde 
canadenses, 
eles têm alta 
qualidade de 
vida, apesar da 
discrepância em 
alguns grupos 
populacionais.

Desde o 
século XIX 
que o governo 
atua com a 
sociedade civil. 
Participação 
cidadã.

Fonte: Documentos referidos nas análises dos dois países apresentadas neste capítulo.
* Este projeto (Zancan & Adesse, 2004), iniciado somente em 2006, é uma cooperação entre a Associação Canadense 
de Saúde Pública (CHPA), a Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz/MS) e a Associação Brasileira de Saúde 
Coletiva (Abrasco), com o objetivo de intercambiar conhecimento e experiência. Participam as cidades de Campinas, 
Curitiba, Itambé, Sobral e Goiânia, além da experiência da Ensp, em Manguinhos, configurando iniciativas inovadoras de 
desenvolvimento local com protagonismo do setor saúde; têm forte vínculo com a comunidade; exercitam a colaboração 
técnica entre academia e serviços e têm condições de intercâmbio com outras cidades.
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Quadro 2 – Síntese da comparação da apropriação dos componentes conceituais da 
promoção da saúde. Brasil e Canadá. 

PAÍSES
VARIÁVEIS

BRASIL CANADÁ

acesso à saúDe Universal no SUS 

Seguro Saúde privado para 25% 
da população.

Medicina de ponta em hospitais 
públicos para pessoas influentes e 
ou fila para as demais.

Programas verticais de controle 
de doenças transmissíveis e não-
transmissíveis.

Programa de Saúde da Família 
desde 1993, inicialmente com os 
agentes comunitários de saúde, 
posteriormente centrado na 
equipe de saúde. 

Atenção médica universal, sem restrição, 
atualmente em crise pela restrição de 
financiamento.

Programas verticais de controle de doenças 
transmissíveis e não-transmissíveis. 

Programa de Saúde da Família desde 1960, 
inicialmente com agentes de saúde liderados por 
médicos. A orientação deste programa é centrada 
no médico generalista e não na equipe de saúde.

ambiente 
sauDável

Projetos de municípios saudáveis 
Projetos de escolas saudáveis
Projetos de indústrias saudáveis

Projeto de municípios saudáveis em muitas 
cidades, no entanto, a população não tem aceitado 
a perda dos direitos anteriores e há resistência às 
propostas da promoção da saúde. Por parte dos 
médicos há também rejeição à proposta.

reDes sociais Alguns municípios e 
universidades participam da rede 
de municípios saudáveis e de 
escolas saudáveis.

Nos projetos de comunidades saudáveis das 
Províncias e Territórios.

estilos sauDáveis Programas pontuais, como 
controle do alcoolismo, 
tabagismo, antidrogas. 

Programas pontuais como controle de alcoolismo, 
tabagismo, antidrogas, para adolescentes, violência, 
cuidados com o corpo, entre outros.

Difusão 
informação

Pontuais em função de 
propagandas governamentais para 
controle de doenças.

Tradição desde o início do século XX em oferecer 
palestras públicas, jornais, informações sobre 
saúde. 

política pública Assinada a portaria para a 
promoção da saúde somente em 
2006 como política oficial de 
governo.

A proposta do SUS é considerada 
como de promoção da saúde.
Predomínio do modelo biomédico-
flexeneriano na organização dos 
serviços de saúde. 

Inexistência de uma política pública específica para 
a promoção da saúde. 

Alguns documentos direcionam as propostas.
Predomínio do modelo biomédico/flexeneriano 
em sua organização de serviços de saúde.

profissionais De  
saúDe

Trabalho de saúde centrado 
no médico; não há equipes 
produtoras de saúde em atuação, 
em alguns locais funcionam via 
Saúde da Família.

Trabalho de saúde centrado no modelo biomédico. 
Na medicina da família há o médico generalista.

pesquisa A maioria das pesquisas está na 
área médica.

A maioria das pesquisas está na área médica.

Fonte: Documentos referidos nas análises dos dois países apresentadas neste capítulo.
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As discussões contidas neste capítulo sobre o Brasil e o Canadá, respectiva-
mente, e sintetizadas nos Quadros 1 e 2, explicitam que a promoção da saúde 
não se consolidou nem no Brasil, nem no Canadá. Nesse sentido, o paradigma 
flexeneriano, dominante no campo da medicina científica e na saúde pública, 
conforme visto, persiste predominando na atenção à saúde dos dois países. Em 
relação ao novo paradigma, embasado na proposta de qualidade de vida, ainda 
é um processo incipiente em construção. Como ressaltado anteriormente, 
este paradigma inclui o flexeneriano, redimensionando-o, haja vista não ser 
possível prescindir dos cuidados físicos quando necessários.

Os avanços em alguns casos de municípios saudáveis no Brasil e de outros 
tantos municípios no Canadá não estão diretamente relacionados ao Ministério 
da Saúde no Brasil e ao Ministério da Saúde e Bem-Estar do Canadá, razão 
pela qual estão apenas sinalizados e não são discutidos nesta abordagem, pela 
delimitação escolhida para seu escopo ser o âmbito governamental federal. 
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