
 

 

 

 
Resumo

Realizou-se uma revisão integrativa com enfoque qualitativo da literatura científica publicada desde 2005 até o ano 2015 em duas

bases de dados de livre acesso: Redalyc e Scielo. O objetivo foi analisar comparativamente como países da América Latina -

Colômbia, Costa Rica e Cuba- definem a promoção da saúde e identificam as experiências práticas para efetivá-las. Materiais e

Métodos: Os descritores da busca foram Promoción de la Salud e Health Promotion”nos idiomas espanhol, inglês e português;

identificaram-se 536 documentos, dos quais 82 alcançaram os critérios de inclusão. Os artigos foram avaliados teórica e

metodologicamente e os achados sistematizados em matrizes. Resultados: Encontram-se similaridades nos conceitos de

promoção da saúde, em coerência com as declarações da OMS. Enquanto às experiências práticas, elas são diversas em

consonância com o contexto sociopolítico desses países. Essas práticas possuem ênfase no fortalecimento da autonomia e a

aquisição de condutas saudáveis, igualmente, se destacam ações de educação e comunicação em saúde. Existe produção que

leva em conta os determinantes sociais e a sua influência na promoção da saúde, contudo, se dá ênfase a estratégias individuais

e de caráter prescritivo. Conclusões: É preciso consolidar uma agenda comum para América Latina que contemple as

necessidades da região e as particularidades de todos os países, prestando mais atenção aos enfoques coletivos e coerentes

com a estrutura mesma dos sistemas de saúde.
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