
 
 

1 
 

 

 

CAFÉ COM IDEIAS  

Tema: Intersetorialidade para a Promoção da Saúde 

Público Alvo: Coordenadores das CAPs ou seus representantes 

Data: 18 de outubro de 2012, 10h, Auditório Meri Baran 

Coordenação: Viviane Manso Castello Branco 

(CPAI/SPS/SUBPAV/SMSDC) 

Elaboração do Relatório: Denise Jardim e Roberta Araújo 

(CPAI/SPS/SUBPAV/SMSDC) 

O objetivo deste relatório é compartilhar  a síntese do debate ocorrido nesta 

oficina, disparado através  da seguinte pergunta: Como a CAP pode 

qualificar as ações intersetoriais nos territórios?  

Pontos destacados pelo grupo:  

A Intersetorialidade é  um processo de construção necessário para a 

promoção da saúde. Envolve diferentes interesses, com “pedras no 

caminho” a serem ultrapassadas, mas pode ser muito prazeroso.  

A intersetorialidade proporciona:  

 Renovação de ideias, atualização de conhecimentos e 

compartilhamento dos saberes,  
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 Quando os interesses são comuns, a intersetorialidade propicia 

maior resolutividade e facilita o alcance das metas, 

  Potencialização de alguns espaços (por exemplo: Estratégia de 

Saúde da Família que impulsiona e colabora com a 

intersetorialidade), 

 Ampliação das possibilidades, olhares, integração e pluralidade de 

ações. 

Para praticar a intersetorialidade é necessário: 

 A disponibilidade e o interesse das pessoas, 

 A presença de um elemento mobilizador, alguém para nortear e 

organizar o processo intersetorial, para que as atividades envolvendo 

diversos setores possam realmente ser consolidadas.   

  O compartilhamento dos saberes, 

 O reconhecimento dos papéis e responsabilidades dos que participam 

das atividades intersetoriais, 

 A construção de rede de articulação local com participação do 

coletivo,  

 O compartilhamento das ações com outros setores não só apenas da 

saúde 

 Ter competências claras e definidas dos diferentes atores para 

planejar e executar, 

 Manter o foco nos objetivos comuns, 

 Integração com o nível central, 

 Revisão dos próprios conceitos, hábitos, atitudes, valores que 

possam influenciar positiva ou negativamente no processo 

intersetorial,  

 Criação de espaços mais humanos para propiciar a aproximação e 

colaboração, diminuir a competição e fortalecer vínculos,  

 A construção de um processo de comunicação claro e bem definido, 

 O entendimento de que a intersetorialidade é um estratégia 

sustentável para alcançar a atual concepção de saúde,  

 Buscar maior resolutividade as parcerias existentes,  

 Articulações intersetoriais não centradas apenas nas pessoas que 

ocupam a gestão hoje, mas sim inseridas nas rotinas institucionais  e 

nas  atribuições da gerência.   
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Sugestões apontadas pelas CAPs: 

 Resgatar iniciativas facilitadoras das ações intersetoriais como a 

antiga  “Macrofunção”, (que promovia a integração  nos dois níveis:  

regional e central)  

 Que o nível central priorize a promoção da saúde e determine a 

prática intersetorial como algo a ser valorizado e implementado pela 

ponta,  

 Utilizar reuniões do Conselho Gestor para a discussão e 

implementação de ações intersetoriais, 

 Qualificar os profissionais da ponta para facilitar as ações 

intersetoriais, 

 Valorizar e legitimar as ações intersetoriais locais já realizadas, 

 Praticar uma escuta ativa junto às gestões locais (inclusive em 

relação ao planejamento das ações intersetoriais), 

 Auxiliar na identificação de potenciais parceiros locais e possíveis 

ações integrativas nas unidades de saúde,  

 Desenvolver uma estrutura política que favoreça a intersetorialidade 

e rompa com os pontos negativos da fragmentação existente,  

 Utilizar a intersetorialidade como estratégia sustentável para 

alcançar a atual concepção de saúde, 

  Pensar estratégias de aproximação das gestões locais com as 

comunidades, ampliando o foco das ações para a Promoção da 

Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 


