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Introdução: As atividades de educação em saúde têm sido utilizadas na Estratégia Saúde da 

Família (ESF) como uma ferramenta de fortalecimento das ações de promoção da saúde e de 

aproximação entre a prática profissional e a realidade de cada população [1]. Incorporar novas 

práticas saudáveis que possam trazer benefícios à população é um dos desafios impostos a 

toda a estrutura da ESF. Compreende-se educação em saúde como um meio de produzir e 

trocar conhecimentos, de modo que as informações absorvidas tenham um poder 

transformador na comunidade, atribuindo aos indivíduos a capacidade de desenvolver uma 

visão crítica dos problemas de saúde e agir junto com os profissionais para saná-los[2]. Diante 

de tal realidade, a educação em saúde tem papel fundamental para a afirmação e o 

fortalecimento dos princípios do SUS, pelo seu contato direto com a população, 

proporcionando um mecanismo de interlocução entre gestão de saúde, profissionais de saúde 

e usuários de saúde [3,4,5]. Objetivos: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem 

em uma Estratégia Saúde da Família em Belém do Pará, enfatizando a educação em saúde 

desenvolvida com a população atendida. Descrição da Experiência: A princípio, foi 

realizado o reconhecimento da ESF, setores, salas e suas peculiaridades. Em seguida a equipe 

multidisciplinar composta por: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas e os 

agentes comunitário de saúde, foram apresentados aos acadêmicos, destacando as principais 

atividades profissionais desenvolvidas por eles dentro da unidade. Durante as semanas de 

estágio, procurou-se seguir o planejamento, para conseguir desenvolver ações e atividades 

dentro dos diversos programas da atenção básica. Tendo em foco a educação em saúde, a 

equipe traçava maneiras de como promover a saúde, de tal forma que a comunidade pudesse 

entender e estimular comportamentos preventivos. Todas as terças e quintas feiras, enquanto 

os pacientes aguardavam as consultas agendadas, as mulheres para a coleta do exame 

preventivo do câncer de colo uterino (Papanicolau), consultas de pré-natal, vacinas e entre 

outros serviços, eram realizadas palestras com banner, cartazes, cartilhas e por outras 

metodologias ativas, sobre vários temas diferentes, sempre sendo baseadas nos cadernos de 

atenção básica de cada programa atendido na Atenção Primaria do Ministério da Saúde. As 

atividades de educação em saúde, também ocorreram em escolas dentro da comunidade 

abrangente. Ao realizar as ações educativas a equipe esperava atingir os objetivos 

programados, que as pessoas valorizem o trabalho, participassem ativamente das ações e 

compreendessem as orientações realizadas, identificassem a importância de cuidar da própria 

saúde e da comunidade em geral, e com isso reduzir o índice de doenças, bem como, 

proporcionar efeitos positivos e relevantes na vida da população por meio das ações 

educativas. Resultados: As ações de educação em saúde, a partir da ampliação dos espaços 

de debate e reflexão, e do acesso ao conhecimento, podem contribuir para o desenvolvimento 

da autonomia; da emancipação; e do compromisso do usuário com o cuidado com a sua 

saúde; de sua família; e de sua comunidade. É uma estratégia de promoção de saúde, não se 

limitando a eliminar a doença, mas assegurar o controle dos riscos, tornando-a um processo 

constante visando sempre melhorar as condições atuais. Uma educação em saúde ampliada 
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inclui políticas públicas, ambientes apropriados e reorientação dos serviços de saúde para 

além dos tratamentos clínicos e curativos, assim como ações cuja essência está na melhoria da 

qualidade de vida e na promoção da saúde. Conclusão: Conclui-se que o estágio na Estratégia 

Saúde da Família permitiu aos acadêmicos de enfermagem observar a atuação da equipe 

multiprofissional e como esses profissionais fazem uso de seus conhecimentos técnico-

científico, frisando a importância do desenvolvendo de atividades de educação em saúde com 

a população. Destacaram-se entre as práticas encontradas o uso de métodos tradicionais de 

educação em saúde como palestras, ações em eventos festivos, dinâmica com perguntas e 

respostas, criação de grupos de convivência e práticas corporais, orientações sobre cuidados 

em geral e prevenção das patologias. Os pacientes na maioria das ações/palestras mostraram-

se a vontade com a conversa e troca de informações. Com o avanço tecnológico e a facilidade 

no acesso à informação, faz-se necessária uma renovação constante nos meios de promover a 

educação em saúde, para despertar o interesse da comunidade e fazer com que a mesma 

interaja de volta, para que os profissionais possam avaliar como as informações dadas estão 

sendo absorvidas pela população, criando um vínculo cada vez maior com os indivíduos, que 

irão por sua vez, se sentir parte fundamental do sistema de saúde, participando de maneira 

cada vez mais ativa dos eventos promovidos pela ESF, melhorando assim a produtividade da 

equipe e aumentando a qualidade de vida dos indivíduos participantes dos programas de 

educação em saúde e formando um novo conceito de qualidade de vida. 
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