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Promover a saúde é compartilhar possibilidades para que
todos possam viver seus potenciais de forma plena. É perceber
a interdependência entre indivíduos, organizações e grupos
populacionais e os conflitos decorrentes desta interação. Além
disso, e também reconhecer que a cooperação e a solidariedade,
como práticas sociais correntes entre sujeitos, precisam ser
urgentemente resgatadas (Akerman et al., 2004).
Neste livro os autores apontam a articulação intersetorial e a
integralidade de ações entre a atenção básica em saúde, escolas,
universidades, conselhos, associações, comunidade como
estratégia fundamental para o desenvolvimento da promoção da
saúde.
Os profissionais de saúde e áreas afins, professores, educadores,
pesquisadores e estudantes poderão usufruir desse material para
qualificar a atenção às pessoas, para ampliar a qualidade de vida,
transformar comportamentos saudáveis, promover saúde para a
população além de desenvolver novos estudos a partir de lacunas
neste conhecimento.
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Promoção da Saúde na Integralidade
do Cuidado congrega conhecimento
interdisciplinar e multiprofissional
nos diferentes contextos da sociedade
o qual envolve os aspectos sociais,
políticos, ambientais, econômicos,
éticos e educacionais.
Neste livro os pesquisadores
nacionais e internacionais apresentam
análise fundamentada na política
de promoção da saúde, na política
de saúde dos países (Brasil, França,
Chile, Estados Unidos), na ciência e
arte, sociologia, comunicação e na
tecnologia e inovação.
Todos os trabalhos desta coletânea
foram apresentados em um seminário
internacional sobre promoção da
saúde realizado em Fortaleza, Ceará,
Brasil em 2014, e alguns desses
capítulos receberam premiação neste
evento. Participaram estudantes,
professores, pesquisadores e
profissionais de serviço de saúde de
vários estados do Brasil e do exterior.
O tema em estudo está inserido
na linha de pesquisa “política e
práticas na promoção da saúde” e
“humanização em saúde” as quais
contemplam uma área de estudo em
Promoção da saúde.

