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NÚCLEOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
Definição e Objetivo geral
Espaço de articulação, discussão e reflexão sobre a área da
promoção da saúde, a partir da realidade local, visando ao
planejamento e à execução de estratégias para a implantação
e/ou qualificação das ações de promoção da saúde nos
municípios. Deve ser composto por diferentes atores do
município, e liderado pela secretaria municipal de saúde.
Objetivo Geral: estimular a adoção de estilos e modos de
vida saudáveis, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida da população e redução das doenças e agravos não
transmissíveis (DANT)
 Diagnóstico do território

NÚCLEOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
Fundamentos da proposta
• Princípios norteadores do Sistema Único de Saúde (SUS);
• Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e
Violências (Portaria MS/GM n.º 737/2001);

• Política Nacional de Promoção da Saúde (Portarias MS/GM nº 687/2006,
2446/2014) e seus fundamentos:
Autonomia, Empoderamento, Participação Social, Governança, Território,
Equidade, Intersetorialidade, Redes Sociais, Sustentabilidade e Integralidade.

• Plano de Ações Estratégicas para Enfrentamento das Doenças Crônicas
Não Transmissíveis (DCNT) em Pernambuco, 2013-2017/2018-2021;

• Portaria SES-PE nº 662, de 07 de novembro de 2013.

NÚCLEOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
Perspectiva de atuação
Município
Introdução, renovação e fortalecimento de
experiências em Promoção da Saúde nos municípios
concepção holística da saúde
DIMENSÕES

interrelações com
o processo saúdeadoecimento

Indivíduo
Coletividade
Sociedade

NÚCLEOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
Composição
• Deve ser composto por um (01) representante e um (suplente) de cada
setor/área de atuação que o município considerar importante para a
proposta de atuação em promoção da saúde.
• Representações fundamentais: saúde, educação, assistência social e
serviços públicos (secretaria de obras) + representante da comunidade/
controle social.
 O município é livre para adequar a composição do NPS à sua
realidade;
 O representante do setor saúde deverá ser o coordenador do
NPS.

NÚCLEOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
Atribuições
• Coordenar o planejamento e a execução de ações que contemplem de
forma transversal os eixos da PNPS, direcionadas para todos os ciclos de
vida, envolvendo setores governamentais e não governamentais,
contemplando a participação popular;
• Integrar as ações de PS existentes no município;
• Implantar/qualificar Programas relacionados à PS já instituídos pelo MS ou
criados pelo município;
• Elaborar e operacionalizar o plano de ação em promoção da saúde;

• Incluir ações relacionadas à PS nos Planos Municipais de Saúde;
• Buscar recursos
(sustentabilidade)

municipais

para

implantar

as

ações

• Desenvolver estratégias de monitoramento e avaliação do NPS.

de

PS

NÚCLEOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
Histórico
2013
Portaria SES nº 662/2013: prevê a
implantação dos NPS em municípios
com até 20.000 habitantes)
 37 municípios enviaram propostas
de plano de ação

2014
 Formação: apoiadores de VS das GERES;
representantes dos 37 municípios e residentes
de saúde coletiva;
 Diagnóstico territorial;
 Monitoramento mensal dos planos/registros

NÚCLEOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
Histórico
2015
2016

2017

2018

 Ampliação da proposta: todos os municípios
de PE;
 Plano de ação para um tema prioritário;
 Estruturação da planilha de Monitoramento

Evolução do nº de municípios com adesão
ao NPS. Pernambuco, 2014-2018
88
62
36

 Encontros trimestrais de
monitoramento e fortalecimento por
Macrorregião

2014

2015

41

43

2016

2017

2018

ATUAÇÃO ESTADUAL
APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS PARA ADESÃO E
IMPLANTAÇÃO AO NPS

• EIXO FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE: Encontros

presenciais por Macrorregiões de Saúde para alinhamento da
proposta de atuação e elaboração dos planos de ação
• EIXO MONITORAMENTO: online (mensal)
presencial (trimestral)
• EIXO DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO:
Elaboração de fanzine e materiais educativos  foco no NPS
Realização da Mostra de vigilância de DANT e PS

CONCLUSÃO
A ESTRATÉGIA DOS NPS PERMITIU:
 A inclusão da PS como prioridade na gestão estadual

 Maior visibilidade às ações de PS a nível municipal e estadual
 Estabelecimento de rotina de planejamento, monitoramento

e disseminação da

informação das ações de PS
 Qualificação para profissionais de saúde, gestores e estudantes no campo da PS
 O reconhecimento de entraves para a sustentabilidade das ações em PS, como:

distorções quanto ao significado da PS e sua operacionalização, rotatividade e baixo
quantitativo de profissionais para atuação em PS, pouca valorização/priorização das
ações de PS pelos gestores e profissionais de saúde.
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