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JUSTIFICATIVA - PL 0474/2019 
De acordo com a Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, da 

Organização Mundial de Saúde, realizada em Ottawa, Canadá, em 1986, a noção de 
"promoção da saúde" consiste no processo de "capacitação da comunidade para atuar na 
melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste 
processo". 

A saúde pode ser compreendida enquanto recurso para o desenvolvimento social, 
econômico e pessoal. Fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, 
comportamentais e biológicos podem tanto favorecer quanto prejudicar a saúde. Por isso, as 
ações de promoção da saúde têm por objetivo tornar essas condições cada vez mais 
favoráveis. Nessa perspectiva, os trabalhos com grupos de promoção de saúde ganharam 
destaque e passaram a ser amplamente divulgados. 

Em um primeiro momento, esses grupos, na maioria dos casos, se situavam no campo 
da educação em saúde, baseados na informação e esclarecimento sobre determinada doença. 
O próprio Ministério da Saúde chegou a elaborar, em 2016, um guia de instruções sobre 
"metodologia de trabalhos em grupo", no caso, voltado para alimentação e nutrição na atenção 
básica. 

Entretanto, diferentes dimensões da saúde pública se fazem presentes no quotidiano e 
são enfrentadas pelos profissionais e usuários do sistema. Ou seja, a dimensão patológica não 
é - e nem deve ser - a única que circula nas informações e nos debates dos encontros dos 
grupos educativos, de modo que todas essas dimensões precisam ser pensadas como um 
processo único em cada comunidade, ou grupo de indivíduos. 

Os Grupos de Promoção de Saúde, de que trata o presente projeto, por sua vez, tem 
por objetivo a atuação na atenção básica sob essa perspectiva de intervenção coletiva, 
interdisciplinar e que leva em conta essas diversas dimensões que compõem o quadro de 
saúde individual ou coletiva, para além da mera prevenção e tratamento de patologias, já que a 
saúde deve ser entendida como um todo que compreende não apenas a ausência de doenças, 
mas o bem estar do indivíduo e da coletividade. 

A dinâmica empregada deve variar de acordo com as necessidades da grupalidade em 
foco. Isso significa que uso e emprego das técnicas utilizadas deve se adaptar às 
especificidades de cada grupo. Isso permite que nesse espaço de escuta e compartilhamento 
surjam questões próximas, que circulam na mesma grupalidade. Assim o enfoque não fica 
atrelado à discussão da doença, mas permite que questões brotem no decorrer da roda de 
conversa, identificando novos modos de cuidar em saúde a partir da potencialização das 
capacidades dos sujeitos, mudanças de comportamentos e atitudes direcionados ao 
desenvolvimento da autonomia e enfrentamento das condições (políticas, sociais, culturais, 
etc.) que possam estar contribuindo para prejudicar a saúde do indivíduo. 

Os Grupos de Promoção de Saúde podem ser oportunamente aplicados à população 
em geral e, estrategicamente, aos indivíduos expostos à situação de exclusão e vulnerabilidade 
social, e sem autonomia. 

Portanto, as ações de promoção da saúde são resultantes de um complexo processo 
que envolve o fortalecimento das capacidades individuais e coletivas atuando sobre múltiplas 
dimensões: por um lado, intervenções de âmbito global do Estado e sociedade e, por outro, a 
singularidade e autonomia dos sujeitos. 



Nesse sentido, o Programa de Saúde do Adolescente, da Secretaria de Estado da 
Saúde do Governo de São Paulo, coordenado pela Profª Drª Albertina Duarte Takiuti, ciente 
dessa realidade, sempre estimulou as atividades grupais como instrumento de promoção da 
saúde, prevenção e cidadania. O que se pretende com o presente projeto é a implementação 
de política pública similar em âmbito municipal, não se restringindo a nenhum público 
específico, mas aberta para atender a todos, principalmente os grupos em situação de 
vulnerabilidade social. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/08/2019, p. 92 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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