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Introdução: A educação em saúde é um dos principais dispositivos para viabilizar a 

promoção da saúde na Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil. A APS tem como foco as 

necessidades de saúde da população/usuários e busca se organizar na perspectiva da 

integralidade com a possibilidade do desenvolvimento de espaços de interação nos processos 

de trabalho em saúde. A APS é concebida como uma construção coletiva, que ganha forma e 

expressão no encontro com os diferentes sujeitos implicados na produção dos cuidados à 

saúde [1]. No que diz respeito à organização da APS, a declaração de Alma-Ata propõe a 

instituição de serviços locais de saúde centrados nas necessidades de saúde da população e 

fundados numa perspectiva interdisciplinar envolvendo médicos, enfermeiros, parteiras, 

auxiliares e agentes comunitários, bem como a participação social na gestão e controle de suas 

atividades. O documento descreve as seguintes ações mínimas, necessárias para o 

desenvolvimento da APS nos diversos países: educação em saúde voltada para a prevenção e 

proteção; distribuição de alimentos e nutrição apropriada; tratamento da água e saneamento; 

saúde materno-infantil; planejamento familiar; imunização; prevenção e controle de doenças 

endêmicas; tratamento de doenças e lesões comuns; fornecimento de medicamentos essenciais 

[2]. O reconhecimento de que a saúde tem um caráter multidimensional e de que o usuário é 

um sujeito da educação em busca de autonomia são condições essenciais à prática neste 

âmbito da atenção. Essa premissa vai ao encontro das discussões sobre a promoção da saúde 

que ganharam força no Brasil a partir da década de 1980, em consonância com a realização 

das conferências internacionais de promoção da saúde, que definiram como princípios do 

campo a multicausalidade do processo saúde doença, a intersetorialidade e a sustentabilidade 

[3]. Atualmente, observa-se, nas unidades básicas de saúde (UBS), uma profusão de novas 

propostas de educação em saúde, que atestam a inquietação e a necessidade de revisão dos 

discursos mais genéricos no campo da saúde. Para fazer frente às mudanças, a atenção 

primária à saúde vem sendo reorganizada, tendo como modalidade estruturante a Estratégia 

Saúde da Família (ESF), mediante a ampliação do acesso, a qualificação e a reorientação das 

práticas de saúde. Sua ênfase está direcionada para as práticas de promoção da saúde, por 

meio de um trabalho crítico e contextualizado, a fim de fortalecer a capacidade de escolha dos 

indivíduos. Utilizando metodologias ativas de aprendizagem que ajudam as pessoas a 

promover em si mesmas as mudanças necessárias para obter uma melhor qualidade de vida e 

modificar os modos de viver. Tais práticas são geralmente resultantes da sensibilidade, da 

criatividade e da percepção dos profissionais quanto à necessidade de ampliar as ações de 

promoção da saúde para além das atividades de criação de grupos e palestras. Questiona-se, 

dessa forma, se o novo paradigma da promoção da saúde -- da autonomia do sujeito, condição 

indispensável para a efetiva promoção da saúde -- vem sendo apropriado pelos profissionais 

nas práticas de educação em saúde. Entendendo que a atenção primária é um cenário 

favorável ao desenvolvimento de ações intersetoriais, de participação social e de 

empoderamento do indivíduo e da coletividade [3]. Nesse sentido, a educação em saúde 

representa uma possibilidade de resgate da ação comunicativa intersubjetiva em espaços do 
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trabalho nos quais predominam a racionalidade instrumental e a educação continuada (EC) 

direcionada para o desenvolvimento da racionalidade técnico- científica em espaços de 

atualização profissional para manter a normatividade das ações de saúde [1]. Objetivos: 

Fomentar debates acerca da suma importância da educação em saúde no contexto da APS, 

onde são espaços potencializadores e multiplicadores de conhecimentos, o que favorece o 

processo de fortalecimento do vínculo entre profissionais e a comunidade, além de propiciar à 

equipe uma atuação que traz resultados positivos. Métodos: Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica qualitativa realizada nas bases de dados: Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) utilizando-se as seguintes palavras chaves: Educação em Saúde, 

Atenção Primária à Saúde, Fortalecimento Institucional, assim foram encontrados sete artigos, 

onde foi efetuada uma leitura minuciosa para o levantamento das informações, após isso 

foram selecionados quatro artigos para o embasamento da presente pesquisa. Resultados e 

Discussão: Segundo [4] a educação em saúde representa um importante instrumento 

facilitador para a capacitação da comunidade, contribuindo para a promoção da saúde. Assim, 

trabalhadores de saúde e usuários precisam estabelecer uma relação dialógica pautada na 

escuta terapêutica, no respeito e na valorização das experiências, das histórias de vida e da 

visão de mundo. Para desenvolver estas ações, é necessário o conhecimento destas práticas 

educativas por parte destes trabalhadores, considerando que é essencial conhecer o olhar do 

outro, interagir com ele e reconstruir coletivamente saberes e práticas cotidianas. Sendo este o 

principal papel da educação em saúde na APS, fortalecer a autonomia do sujeito, auxiliar no 

processo do autocuidado, além de trazer a comunidade para os seios da porta de entrada dos 

serviços, sendo assim, uma interferência positiva na prevenção de doenças e agravos, assim 

como na promoção da saúde, através do olhar cuidativo. Conclusão/Considerações Finais: 

A pesquisa nos permite concluir que o processo de educar junto ao cuidar, ou seja, o processo 

cuidativo, traz benefícios impares para o sujeito e à coletividade, pois além de promover 

saúde e prevenir a incidência de agravos, leva à multiplicação de conhecimentos, de forma a 

disponibilizar ao indivíduo a autonomia, demonstrando-o a importância do autocuidado, por 

meio de ações com didáticas simples que remetam as suas atividades cotidianas. 
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