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RESUMO 
 
Preceitos da Nova Promoção da Saúde (NPS) apresentam 
distinções em relação aos princípios da Reforma Sanitária 
Brasileira (RSB), expressando distintas concepções sobre a 
Promoção da Saúde (PS). A pesquisa que embasa este artigo 
buscou analisar concepções e práticas de PS de profissionais 
dos NASF de Campina Grande/PB. A coleta dos dados foi 
realizada através de pesquisa documental e entrevistas, 
analisadas mediante análise de conteúdo. A maioria dos 
profissionais concebe PS como Prevenção e/ou Educação em 
Saúde, relatando práticas pautadas nos estilos de vida. As 
concepções e práticas identificadas indicam fragilidades nas 
discussões sobre a PS na perspectiva da RSB. 
 
Palavras-chave:Promoção da Saúde (PS). Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família (NASF). AtençãoPrimária à Saúde (APS). 
 
ABSTRACT 
 
Precepts of the new health promotion (NPS) present awards to 
the principles of the Brazilian Health Reform (RSB), expressing 
different views on the Promotion of Health (PS). The research 
that underlies this paper aims to analyze the concepts and 
practices of PS professionals NASF of Campina Grande / PB. 
Data collection was conducted through desk research and 
interviews, analyzed using content analysis. Most professional 
designs PS as prevention and / or Health Education, reporting 
practices based on lifestyles. The concepts and practices 
identified indicate weaknesses in discussions of PS in view of 
the RSB. 
 
Keywords: Health Promotion (PS). Support Center for Family 
Health (NASF). Primary  Health Care (PHC). 
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1 INTRODUÇÃO 

O debate em torno da Promoção da Saúde (PS) tem adquirido relevo nas 

discussões e políticas em todo o globo, nos últimos decênios, através do “movimento” 

nomeado de Nova Promoção da Saúde (NPS) tendo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) grande influência para sua implementação nas políticas sociais de vários países 

(VASCONCELOS; SCHMALLER, 2014).  

As discussões em torno da PS, porém não são recentes. Conforme Westphal 

(2007), o termo Promoção da Saúde foi usado pela primeira vez por Henry Sigerist, ainda 

em 1945, ao defini-la como uma das quatro tarefas da medicina, as demais seriam a 

prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Com o passar dos anos, seu 

significado foi sendo moldado por outros precursores como Leavell e Clarck que, na década 

de 1960, passam a divulgar amplamente o termo Promoção da Saúde, qualificando-a como 

um nível de atenção da Medicina Preventiva (LEAVELL; CLARK, 1965 apud BUSS, 2003). 

O Informe Lalonde4, de 1974, é um importante marco neste debate em torno da PS, em um 

período de crescente interesse social e político pela saúde pública. Porém, apesar de 

realizarem críticas ao modelo hegemônico, as análises empreendidas por estes últimos 

pioneiros apresentam uma concepção de PS pautada na ausência de doenças, associando-

a à medidas preventivas sobre o ambiente e estilos de vida não remetendo a saúde às 

condições objetivas de vida e trabalho da população. 

Estas discussões em torno da PS foram adensadas, sendo importantes para o 

surgimento, no final dos anos de 1970, do movimento internacional de NPS, que passa a 

contar com forte apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) em sua disseminação por 

todo globo. Para Vasconcelos e Schmaller (2014), neste período, marcado pela crise 

capitalista, as políticas sociais que haviam sido ampliadas sob o ideário do Estado de Bem-

Estar Social, passam a sofrer uma grande retração devido às pressões da ideologia 

neoliberal. Na análise de Westphal (2007), com a necessidade de cortes econômicos por 

parte do Estado, no campo da saúde impõe-se a necessidade de redução dos altos gastos 

com o modelo biomédico, que também não demonstrava resultados positivos na qualidade 

de vida da população. Neste contexto, se fortalecem as proposições em torno da APS5 e da 

NPS. 

                                                           
4
 Documento elaborado por Marc Lalonde, ex-ministro da saúde do Canadá. Foi o primeiro a usar o 

termo Promoção da Saúde num documento oficial. Segundo Buss (2003), o Informe aborda os 
determinantes da saúde, que contempla: biologia humana, ambiente, estilos de vida e organização da 
assistência à saúde, todos com conotações individualizantes dos problemas de saúde. 
5
 É fundamental explicitar que, desde o seu nascedouro, há fortes vinculações entre a NPS e Atenção 

Primária à Saúde (APS), conforme se pode conferir em Vasconcelos (2013). 
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Segundo Westphal (2007) a concepção “moderna” de PS teve seu marco 

inaugural definido em 1978, na Conferência Internacional de Cuidados Primários em Saúde, 

realizada pela OMS em Alma-Ata (WESTPHAL, idem). Neste evento, foram discutidas a 

APS e a PS, passando a primeira a ser considerada como uma estratégia para a superação 

das desigualdades presentes nos países “subdesenvolvidos” 6 . Em Alma-Ata a saúde é 

concebida como direito humano, devendo ser afirmado pelo trabalho conjunto entre a saúde 

e outros setores, cabendo aos gestores, profissionais de saúde e a comunidade interferir 

sobre os Determinantes Sociais da Saúde (DSS)7 e modificar as condições sanitárias da 

população (BUSS, 2003). A saúde passa a ser vista em suas multideterminações e está 

associada à condições adequadas de alimentação, moradia, educação, trabalho e cuidados 

de saúde (BUSS, 2003), fatores que estão diretamente relacionados à qualidade de vida.  

No tocante à APS, segundo Vasconcelos e Schmaller (2014), é durante os anos 

de 1980 e 1990 que a concepção seletiva dos organismos multilaterais em torno desta 

assume, predominantemente, o direcionamento dos debates e políticas em todo globo.  

É importante situar que, apesar da importância de Alma-Ata para a tessitura do 

movimento em torno da NPS, foi durante a I Conferência Internacional sobre PS, realizada 

em 1986 em Ottawa/Canadá8, pelo Ministério da Saúde e a OMS (BUSS, 2003), que seus 

princípios tomaram forma sob a nova roupagem das ações político-intersetoriais tendo como 

centro a necessidade de capacitação dos indivíduos para terem saúde.  

Vale assinalar que a NPS ainda que defenda o questionamento ao modelo 

sanitário hegemônico (o Biomédico), é palco de grandes tensões teóricas e filosóficas 

(CZERESNIA, 2003), contradições ligadas a distintos interesses políticos9. Vejamos agora 

como a APS e a NPS influenciam na política de saúde no Brasil. 

                                                           
6
 Na análise de Vasconcelos (2001, apud VASCONCELOS; SCHMALLER, 2014), a partir de Alma-

Ata delineia-se uma disputa entre três propostas de APS: a) Assistência médica primária – 
transposição para os serviços locais do modelo dominante nos consultórios privados, centrado na 
consulta médica, com as demais atividades entrando de maneira subalterna; b) atenção primária 
seletiva à saúde – como não haveria recursos materiais e humanos disponíveis para atender 
necessidades globais de toda população, as atividades sanitárias deveriam ser restritas a um 
pequeno número de problemas de saúde que abrange grande número de pessoas (ações pouco 
onerosas e que possam obter eficácia); c) atenção primária integral (p.98).  
7
 O discurso dos organismos multilaterais em torno da NPS dissemina a ideia DSS que, apesar de 

associarem à saúde não só os fatores biológicos, não aludem à verdadeira determinação dos níveis 
de saúde das populações e não são fundamentadas em uma teoria da sociedade de caráter crítico ou 
que as explique (CEBES, 2009). Já a produção social da saúde discutida pela RSB abrange, “por 
exemplo, o estudo de como as necessidades e práticas de saúde são socialmente criadas e 
reforçadas pelo capitalismo avançado” (CEBES, 2009 p. 3).  
8
 A mencionada Conferência define cinco campos da NPS: a) políticas públicas saudáveis; b) criação 

de ambientes favoráveis; c) reforço da ação comunitária; d) desenvolvimento de habilidades 
pessoais; e) reorientação dos serviços de saúde (BRASIL, 2002).  São também definidos como 
princípios da NPS: a concepção “holística” de saúde; a equidade; a intersetorialidade; o 
empowerment; a participação social; as ações multi-estratégicas; a sustentabilidade (OMS, 1998).  
9
Ultrapassa os objetivos desse artigo aprofundamento dessa discussão. Para tanto, cf. Vasconcelos 

(2013). 
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2 A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E A NOVA PROMOÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL 

 

Inicialmente é pertinente indicar que, por conta das contradições no interior da 

NPS, segundo Campos (2006 apud VASCONCELOS; SCHMALLER, 2014), no Brasil suas 

propostas não foram recebidas sem dissonâncias. Na análise destas autoras, houve uma 

inicial resistência – política – à incorporação dos princípios da NPS por parte de alguns 

profissionais ligados à RSB por enxergarem neles controvérsias como o enfoque da NPS 

nos estilos de vida. Porém, dentro de algumas tendências da RSB, a PS foi associada à 

produção social da saúde10 compondo a defesa ao Sistema Único de Saúde (SUS).  

No entanto, segundo Vasconcelos (2013), a partir da década de 1990 – contexto 

em que a influência de teorias críticas na Saúde Coletiva diminui – passa a acontecer uma 

crescente incorporação de propostas internacionais da NPS por parte de profissionais 

ligados à RSB, inclusive através de diversos documentos e iniciativas do Ministério da 

Saúde (MS). Conforme a autora, como expressão desse processo, temos a adoção da APS 

como estratégia oficialmente central na política de saúde, bem como a edição de duas 

Políticas Nacionais de Promoção da Saúde, uma em 2006 e a mais recente em 2014. 

As discussões em torno da APS se delineiam ainda nos anos 1970, 

principalmente com o surgimento da Saúde Coletiva (SC) no país como um “campo de 

conhecimento que se construía a partir de uma crítica à saúde pública tradicional, à 

medicina preventiva” (MATTOS, 2006). No contexto da luta pela redemocratização do país, 

os intelectuais da SC, juntamente com novos sujeitos sociais que surgiram nas lutas contra 

a ditadura (PAIM, 2008), se aglutinam no movimento de Reforma Sanitária Brasileira (RSB). 

Não obstante as reivindicações deste movimento, apenas nos anos 1990 

começam a ser implementadas estratégias de APS no país, através do Programa Saúde da 

Família (PSF), que passa a ser reconhecido como Estratégia Saúde da Família (ESF) a 

partir dos anos 2000. Conforme propõe o MS, a ESF tem como objetivo contribuir para que 

a APS seja implementada levando em consideração os princípios e diretrizes do SUS. 

A APS é definida pelo Ministério da Saúde (MS) como contato primeiro do 

usuário com a rede de atenção composta pelos diversos serviços de saúde (BRASIL, 2012). 

De acordo com o citado Ministério, a ESF deve ser desenvolvida por meio de práticas 

gerenciais e sanitárias participativas e do trabalho em equipe voltados à população de um 

território delimitado, utilizando de tecnologias complexas, mas de baixa densidade, para 

resolver os problemas em saúde que se apresentarem.  
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 Ver nota 6. 
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Dentro do escopo dos princípios que devem nortear a APS, são criados os 

NASF, por meio da Portaria GM nº 154, de 24 de Janeiro de 2008, com o objetivo de “[...] 

apoiar a inserção da Estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e ampliar a 

abrangência, a resolutividade, a territorialização, a regionalização, bem como a ampliação 

das ações da APS no Brasil” (BRASIL, 2010, p.7). A proposta central do NASF é atuar a 

partir do Matriciamento 11 . Desta forma, cada equipe NASF deve oferecer apoio a 

determinado número de equipes da ESF12. A Promoção da Saúde enquanto estratégia de 

produção da saúde é adotada como uma das diretrizes do trabalho dos NASF para fomentar 

ações intersetoriais que atendam as necessidades de saúde da população (BRASIL, 2012). 

Tendo tais considerações como horizonte, o presente artigo apresenta as linhas 

gerais dos resultados da pesquisa de Iniciação Científica13 intitulada "Promoção da Saúde: 

uma análise das concepções e práticas das equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF)", que e buscou analisar as concepções e práticas de PS adotadas por 

equipes dos NASF do município de Campina Grande/PB14. 

3 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 

(NASF) EM CAMPINA GRANDE/PB 

A priori é necessário situar que Campina Grande/PB está localizada no interior 

da Paraíba, no Nordeste brasileiro, e apresenta uma população de aproximadamente 

400.000 habitantes (abrangendo a zona urbana e rural), distribuídos em seis Distritos 

Sanitários (DS). Como indica Araújo (2011), a ESF foi implantada no município em 1994, de 

forma pioneira em nível nacional, junto com mais 13 municípios. 

                                                           
11

 Vale salientar que o Apoio Matricial é uma ferramenta de suporte assistencial e técnico-pedagógico 
às demandas das equipes da ESF visando ampliar a atenção em saúde conforme preconiza o SUS 
(BRASIL, 2010). É a retaguarda especializada às equipes básicas que são referência para a 
população.  
12

 Existem atualmente três modalidades de NASF. A Portaria GM Nº 154/2008 criou duas 
modalidades, NASF 1 e NASF 2, já a modalidade NASF 3 surge através da Portaria Nº 3.124/2012 
para atuar em municípios que tenham no mínimo 1 (uma) e no máximo 2 (duas) equipes SF. Esta 
última Portaria define ainda que o NASF modalidade1, como é o caso das equipes NASF de Campina 
Grande/PB, este deverá estar vinculado a no mínimo 5 (cinco) e a no máximo 9 (nove) equipes SF. 
13

Tal estudo possui financiamentodo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPQ) e da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). 
14

É imprescindível informar que o trabalho de campo que embasou o estudo foi desenvolvido durante 
os meses de Junho a Agosto de 2014 junto às nove (9) equipes dos NASF do referido município. 
Adotou-se para coleta dos dados a pesquisa documental e a entrevista com roteiro semiestruturado. 
Definiu-se como amostra dois (2) profissionais de cada uma das 06 categorias inseridas no 
NASF(Serviço Social, Farmácia, Nutrição, Psicologia, Educação Física e Fisioterapia), totalizando 12 
entrevistas. Houve ainda a preocupação em assegurar a representação de cada um dos Distritos 
Sanitários do município em tela. Para a transcrição das entrevistas, foram seguidas as orientações de 
Duarte (2004) quanto à fidelidade das falas.  O tratamento dos dados coletados foi realizado através 
da análise de conteúdo, seguindo as indicações de Bardin (1977). 
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Em agosto de 2008, logo em seguida à publicação da Portaria de criação dos 

NASF, também de forma pioneira, nove equipes NASF foram formadas pela gestão 

municipal (TRINDADE, 2010 apud ARAUJO, idem). Atualmente este mesmo número de 

equipes NASF15 apoia 66 equipes da ESF (de um total de 94 existentes), o que significa 

mais de 70% de equipes de saúde da família cobertas pelos Núcleos. 

Segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande/PB, 

todas as equipes NASF estão dentro do que preconiza a Portaria Nº 3.124 do MS, que 

estabelece o número de equipes básicas a ser cobertas por cada NASF, conforme já 

mencionamos. No entanto, é adotada a quantidade máxima de equipes básicas por NASF 

(09), o que gera uma sobrecarga de demandas para estes, dificultando efetivamente o 

trabalho. Há problemas até mesmo na construção do vínculo com as equipes básicas, 

devido à impossibilidade  de realizar mais de uma visita semanal a cada UBSF.  

Além disso, quatro das equipes NASF possuem apenas o mínimo exigido de 

categorias profissionais (três)16, o que dificulta a interdisciplinaridade e limita a efetivação 

das diretrizes propostas pelo MS, especialmente no tocante ao matriciamento, ao 

desenvolvimento de Projetos de Saúde no Território, entre outros. Diante dessas 

características do NASF no município, há relatos de que vem ocorrendo priorização de 

atendimentos individuais, o que é previsto entre as atribuições do NASF apenas em 

situações excepcionais. Porém, como o restante da rede de atenção à saúde não tem 

oferecido uma retaguarda de serviços, muitas vezes os profissionais dos Núcleos acabam 

sendo remetidos a realizar predominantemente esses atendimentos individualizados. 

 

4 CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS 

DOS NASF DE CAMPINA GRANDE/PB 

Especificamente sobre as concepções de PS, enquanto um dos princípios que 

deve nortear as ações dos profissionais inseridos nos NASF, o estudo demonstrou que parte 

dos/as profissionais entrevistados/as concebe a Promoção da Saúde como sinônimo de 

prevenção, entendida como a antecipação aos agravos. 

                                                           
15

 Em 2013 foi elaborado um Projeto de Remapeamento e Implantação dos NASF, solicitando mais 
cinco Núcleos. Entretanto, o Conselho Municipal de Saúde (CMS) emitiu parecer contrário à 
aprovação do projeto, segundo informações contidas no Parecer do CMS de Campina Grande/PB 
(CMS-CG), expedido em 30 de Julho de 2013. 
16

 Conforme a Portaria GM nº 154/2008, o NASF 2 deverá ser composto por no mínimo três 
profissionais de nível superior de ocupações não coincidentes. Podem compor os NASF 2 as 
seguintes ocupações do Código Brasileiro de Ocupações - CBO: Assistente Social; Profissional da 
Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Psicólogo; e Terapeuta 
Ocupacional. 
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Promoção de saúde a gente vem trabalhando numa perspectiva de 
prevenção, né? [...] Então a gente trabalha na perspectiva não de esperar o 
paciente vir na unidade porque está com o sintoma, mas a gente chegar a 
ele antes do sintoma aparecer pra que a gente possa prevenir [...] 
(E9/Psicólogo(a) 2

17
 – grifos nossos). 

 

 
 Nessa direção, os/as profissionais entrevistados/as tratam comumente a 

prevenção, a PS e a Educação em Saúde (ES), notadamente as atividades coletivas de ES, 

como sinônimos. Destaca-se também que a visão de intersetorialidade preponderante 

esteve ligada no máximo aos equipamentos sociais do território não abrangendo a relação – 

necessária – entre a saúde e as demais políticas econômicas e sociais (COSTA, 2014). 

 
Promoção entendo como uma estratégia que a gente utiliza através de 
práticas educativas em prol do usuário e da própria equipe, é uma forma 
de estar orientando esses usuários e de promover a saúde deles em 
vários setores, não só na unidade mas também na escola, nos clubes de 
mães que agente realiza atividades, na própria casa do usuário através de 
algumas orientações[...](E7/Psicólogo(a) 1 – grifos nossos). 

 
Como se pode perceber, a tríade PS, prevenção e ES é concebida como o 

repasse de informações e orientações, geralmente com foco nas mudanças nos estilos de 

vida dos usuários. 

 
Nas palestras a gente bate muito nessa tecla, pra fazer alimentações 
saudáveis, cotidiano de atividades física regular, o trabalho contra o 
tabagismo, é esse tripé, a gente bate sempre nessa tecla. Antes de 
começarmos qualquer atividade a gente sempre faz uma sala de espera 
justamente falando sobre o cotidiano dos temas mais variados. A ação 
educativa é mais difícil. Aí eu tento fazer com que prenda um pouco eles 
na questão da passar essas informações e depois tentar fazer eles 
adquirirem esses hábitos. (E3/Educador(a) físico(a) 1 – grifos nossos). 
 
 

Dessa forma, a PS seria concebida como ações que objetivam ampliar a saúde e 

o bem-estar gerais (BUSS, 2003) e se constituiria no repasse de informações e orientação 

para que os usuários pudessem fazer a “prevenção” e cuidar de sua própria saúde 

(TESSER et al, 2010).  Na avaliação deste autor, esse tipo de compreensão faz a PS estar 

subsumida à ES.  

Nesse sentido, a maior parte dos entrevistados, ainda que afirmando defender o 

novo modelo de atenção à saúde proposto pelo SUS, termina por se aproximar de 

tendências que a RSB busca superar, como é o caso do preventivismo, com destaque para 

as concepções de Leavell e Clark (1977) que subordinam a PS à prevenção de doenças, 

relacionando os problemas de saúde ao ambiente e aos estilos de vida. 

                                                           
17

Salienta-se que os nomes dos/as entrevistados/as foram devidamente resguardados, sendo as falas 
identificadas apenas com o número da entrevista e a categoria profissional, resguardando o sigilo 
sobre identidade dos/as profissionais. 
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É relevante situar que, embora os depoimentos indiquem uma íntima relação 

entre prevenção e PS, encontrou-se também uma fala que se aproxima da NPS, 

especialmente ao enfatizar a busca da “capacitação” dos indivíduos para terem sua própria 

saúde. Segundo Rodrigues e Ribeiro (2012, p.242), na Carta de Ottawa, o centro do 

processo de NPS está no “incremento do poder”, associado à necessidade do “[...] 

desenvolvimento das habilidades pessoais18 , e isso requer acesso a informações e 

oportunidades de aprendizado para assuntos da saúde” (grifos nossos).  

 
Promover eu acho que é muito focado em melhoria da qualidade de vida 
dos usuários, então a gente está sempre visando isso, com orientações, 
com exemplos, com participação deles, mostrando como fazer pra ter 
uma vida melhor, como ter uma qualidade de vida. E aí onde entra a 
prevenção também né? Onde ele tem que fazer o antes pra ele não 
chegar a adoecer, de que forma? Vamos evitar fumo, álcool, tomar 
medicação correta.Também tem a questão da infraestrutura né? Você 
tem que levar em consideração também as condições deles né? 
Porque são pessoas carentes, mas assim é promovida essa parte de 
melhoria de qualidade de vida. Você está sempre querendo levantar o 
astral da pessoa, entendeu? E é feito essa promoção da saúde, é feito acho 
que mais visando isso, fazer na verdade eles aprenderem a ter saúde. 
Com melhoria de vida, com infraestrutura e tudo mais faz com eles tenham 
uma melhor qualidade de vida, que eu acho que a promoção da saúde entra 
aí né? (E6/Farmacêutico(a) 2 – grifos nossos). 

 
Este depoimento, como alguns outros, se distancia de princípios como a 

Educação Popular em Saúde, ao reproduzir a tradição normatizadora e impositiva na 

relação entre os profissionais de saúde e a população (VASCONCELOS, 2011). 

Além disso, como na pesquisa de Tesser (et al, 2010) sobre a PS junto a 

profissionais das equipes básicas da ESF, as falas apenas fazem referência à infraestrutura 

do bairro, bem como à melhoria da qualidade de vida de forma abstrata, sem discutir a 

produção e reprodução da vida social, abordando questões de um bairro ou território, como 

se isolados da totalidade da vida social.  Assim,  

 
[...] questões gerais dos determinantes sociais e econômicos do processo 
saúde-doença-atenção, se foram mencionadas teoricamente por alguns 
poucos profissionais, estava, ausentes nas respostas sobre a prática, 
mesmo enquanto projeto ou percepção de sua falta ou de sua necessidade 
(TESSER et al, 2010 p.53).  
 

Cabe destacar que pensar a saúde de forma ampliada constitui-se em um dos 

pilares do Movimento de Reforma Sanitária Brasileira (MRSB)19 dos anos 1980 e marcou 

                                                           
18

 Vale lembrar que a NPS coloca outros campos que não foram indicados pelos entrevistados: 
políticas públicas saudáveis; criação de ambientes favoráveis; reforço da ação comunitária; 
reorientação dos serviços de saúde (BRASIL, 2002). 
19

 Conforme esclarece Paim (2013), nos anos 1970, o movimento sanitário, composto por diversos 
segmentos populares, entre os quais, profissionais da saúde, implementa uma luta contra-
hegemônica à racionalidade da política de saúde, do Estado brasileiro e do modelo de 
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profundamente a construção do direito à saúde no país. No entanto, poucos profissionais 

que participaram do estudo consideram a importância da RSB para a mudança do modelo 

de atenção, entre estas falas está a seguinte: 

 
Mudou muita coisa depois da Reforma Sanitária, é o marco, pra saúde é o 
marco. Até então você não tinha nada que fosse padronizado, que fosse 
orientado, que fosse garantido. Então fez com que é a saúde despertasse 
para a necessidade de promover saúde, entendeu? Não ver saúde 
como a gente acabou de falar, né? Não só área ambulatorial, não só a 
área curativa. Então hoje em dia, a Reforma Sanitária desperta para a 
parte preventiva, para a qual o SUS está mais voltado, do que pra parte 
curativa entendeu? Até pela questão financeira. É menos gasto pra o 
SUS financiar a prevenção do que as consequências, de curar. Então 
[a Reforma Sanitária] veio muito pra isso, o incentivo veio pra um 
despertar mesmo para a saúde, para que realmente conseguisse 
enxergar a saúde como um todo, como completa. [...] 
(E2/Farmacêutico(a) 1– grifos nossos).   

 
Apenas este(a) mesmo(a) profissional se refere à relevância da participação 

popular (enquanto controle social) para a Promoção da Saúde citando, inclusive, os 

conselhos e as conferências de saúde como espaços importantes para a efetivação do 

direito à saúde. Esse vazio de referências à participação popular na gestão do SUS também 

apareceu na já mencionada pesquisa de Tesser et al (2010).  

 Com base nas concepções de Promoção da Saúde indicadas, as práticas de 

PS apontadas pelos/as entrevistados/as consistem predominantemente em atividades como 

a realização de grupos por patologias e palestras. 

 
[...] a gente faz com palestras, com acompanhamentos, 
aconselhamentos, encaminhamentos, é bem amplo porque se trabalha 
tanto com a unidade quanto com os pacientes. A gente vê a demanda e 
carência para poder iniciar essas ações, trabalhos nas escolas que é o 
Saúde na Escola, então tudo isso é promoção, a gente promove a saúde 
e faz a prevenção também. Temos grupos de gestantes onde fazemos a 
prevenção de DSTs, e os meios são os que temos nas mãos. Um exemplo, 
no grupo de obesidade, sabemos que a pessoa já é obesa, então vamos 
fazer o quê? orientações pra ele, não é só curativo porque mostramos o 
porquê dele ter uma vida saudável e ele vai carregar isso pra sempre, então 
vai evitar várias doenças, então isso é promoção, é o bem estar dele e da 
equipe [...](E11/Assistente Social 1 – grifos nossos). 
 

Nota-se que, a condução de grupos toma boa parte do tempo dos profissionais 

dos NASF. Entretanto, os grupos não necessariamente indicam práticas de ES num sentido 

emancipador, podendo reproduzir a normatização, enxergando os usuários como carentes 

de informações, necessitando de orientações dos profissionais, numa relação assimétrica, 

com predominância do saber técnico-científico sobre o saber popular (COSTA, 2012).  
                                                                                                                                                                                     
desenvolvimento capitalista. Apesar de heterogêneo, o ponto comum de todo movimento era a luta 
pela emancipação política, não restrita apenas ao direito à saúde. Um projeto de sociedade e de 
Estado bem como uma concepção de saúde não restrita apenas no indivíduo, mas centrada na 
coletividade e na estrutura social, formavam a base do movimento sanitário.  
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Nesta direção, em consonância com as compreensões sobre PS anteriormente 

expressas, os/as entrevistados/as apontam predominantemente para práticas voltadas para 

a busca de mudança nos estilos de vida dos usuários.  

 
[...] O NASF faz sala de espera que você vai passar pra ele (usuários) o 
que é uma qualidade de vida, você vai ter que deixar de ser sedentário, 
fazer caminhadas, estimular caminhadas. Existe um grupo de sãos feito 
nas SABs, um grupo de pessoas que vão fazer atividades físicas certo? 
Existe a questão da alimentação saudável que muitas vezes [...] lá [n]uma 
das unidades de saúde, pra promoção da saúde, pra mostrar como é uma 
alimentação saudável, os grupos estão indo fazer salada dentro da própria 
unidade (E6/Farmacêutico(a) 2 – grifos nossos)  

 
O foco do trabalho educativo na mudança dos estilos de vida, conforme 

Vasconcelos (2013), indica que o adoecimento é percebido como decorrente de atitudes 

individuais, desconsiderando, comumente, as “[...] condições de vida e trabalho que 

obstruem a possibilidade da maior parte da população de “optar” por um estilo de vida mais 

saudável (CARVALHO, 2004 apud VASCONCELOS, 2013, p. 116).  

Enfim, as práticas consideradas como de PS pelos/as entrevistados/assão 

coerentes com a perspectiva de repasse de responsabilidades para os indivíduos e 

coadunam com a visão preventivista de PS. Da mesma forma que no estudo de Tesser et al 

(2010), as atividades classificadas pela maioria como de PS são geralmente “[...] atividades 

de orientações individuais, mais ou menos contextualizadas, realizadas individualmente e 

em grupos ou palestras, e identificadas fortemente com educação dos usuários e pacientes 

em termos de suas condutas individuais e hábitos de vida” (TESSER et al, 2010, p. 53-54). 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Os resultados aqui apresentados indicam que a maioria dos/as profissionais dos 

NASF de Campina Grande/PB apresentam concepções acerca da PS coerentes com o 

referencial preventivista, tomando-a como sinônimo de prevenção ou de Educação em 

Saúde. Alguns/as se aproximam da vertente da NPS apenas no que tange à busca do 

desenvolvimento pessoal. 

Como na investigação de Tesser et al (2010) sobre a PS junto a trabalhadores 

da ESF, constatou-se a ausência de referências ao movimentos da Saúde Coletiva, das 

Ciências Sociais em Saúde, da NPS ou mesmo fragilidades nas indicações sobre o MRSB. 

Nessa perspectiva, segundo os/as entrevistados/as, as práticas em torno da PS, 

majoritariamente voltam-se para orientações, grupos, palestras, enfim, a atividades 

educativas individuais ou coletivas relacionadas à prevenção de doenças ou aos 
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comportamentos dos usuários. Como alerta Tesser et al (2010), as atividades promocionais, 

quando centradas nos comportamento dos indivíduos e em seus estilos de vida são 

insuficientes para uma efetiva Promoção da Saúde. 

Desse modo, o estudo revela fragilidades nas concepções e práticas de PS e a 

forte presença da perspectiva preventivista entre os/as profissionais do NASF, indicando a 

necessidade de investimento em sua formação no tocante aos princípios basilares da 

Reforma Sanitária Brasileira, bem como em discussões relacionadas às proposições 

clássicas da RSB entre os trabalhadores dos Núcleos. Além da Educação Permanente em 

Saúde são necessárias mudanças efetivas no processo de trabalho das equipes para a 

ultrapassagem do preventivismo e efetivação dos princípios do SUS. 
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