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Introdução: A Educação em Saúde (ES) visa contemplar os princípios do Sistema Único de 

Saúde (SUS) por intermédio da promoção da saúde e da conscientização do indivíduo e da 

comunidade a fim de garantir o entendimento do mesmo (1). Tendo em vista que a educação 

em saúde envolve a responsabilidade da população sobre seus hábitos e estilos de vida, 

destaca-se a importância dos profissionais da saúde como profissão de compromisso social, 

sensível aos problemas e direitos humanos, e como ciência que busca novas metodologias 

para o alcance da melhoria da qualidade de vida e da assistência, mediante atividades 

educativas em saúde(2). Na saúde pública, são comuns as ações de intervenção social para 

promover a saúde e prevenir doenças, oferecendo informação sobre saúde às comunidades, de 

maneira clara e acessível para gerar mudança de comportamento e para proporcionar a 

transferência da informação (3). Sendo de extrema importância a explicação das informações 

para a população, alertando sobre as doenças estão aumentando na sociedade, como: câncer 

(CA) de mama, CA de colo de útero e as doenças crônicas não transmissíveis, como Diabetes 

Mellitus (DM), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e outras. Com isso, a promoção da 

saúde visa assegurar a igualdade e proporcionar meios para que os indivíduos e as 

comunidades tenham oportunidades de conhecer e controlar os fatores determinantes da sua 

saúde. Entre seus principais campos estão ambientes favoráveis a escolhas por hábitos de vida 

mais saudáveis, acesso à informação e educação em saúde, desenvolvimento de habilidades 

para uma vida saudável, bem como a reorganização dos serviços de saúde (4). Objetivos: 

Relatar as experiências vivenciadas em uma ação de educação em saúde, descrevendo a 

vivencia dos acadêmicos no que que diz respeito a promoção da saúde, e os procedimentos 

que foram realizados pelas equipe multidisciplinar para a pessoas que estiveram presente, 

pontuando a importância dessa ação. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo 

descritivo de natureza relato de experiência, realizado por acadêmicos dos cursos de 

enfermagem e terapia ocupacional, do 4º semestre da Universidade da Amazônia (UNAMA) e 

Universidade Federal do Pará (UFPA), sendo a ação organizada pela igreja evangélica 

Assembleia de Deus do bairro do Marco, em parceria com a Universidade da Amazônia 

(UNAMA), a ação foi realizada no dia 13 de abril de 2019, no período da manhã. Resultados: 

No decorrer da realização da ação em saúde, foram ofertados a comunidade ações educativas 

sobre câncer (CA) de mama e de pele, onde foram expostos conhecimentos científicos prévios 

sobre essas doenças para a população presente, como mitos e verdades relacionadas ao CA de 

mama, alertando sobre o autoexame, como realiza-lo e evidenciando a sua importância para o 

diagnóstico precoce, pois possibilita seu rastreamento e consequentemente torna o tratamento 

mais eficaz (maior chance de cura), dúvidas expostas pela comunidade sobre a mamografia 

foram sanadas pelos discentes. No que diz respeito ao CA de pele, forma realizadas 

orientações sobre o uso adequado do protetor solar, sendo esse fator essencial na prevenção 

desta patologia. Esclarecimentos sobre diabetes melittus (DM) e hipertensão arterial sistêmica 
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(HAS) foram abordados de forma lúdica, utilizando tecnologias leves como cartazes, que 

descreviam como as patologias poderiam ser prevenidas adotando hábitos saudáveis de vida, 

uma boa alimentação e atividade física, e assim levamos as pessoas presentes de forma 

dinâmica um melhor entendimento em relação a essas doenças. No decorrer da atividade 

foram ofertados serviços como: aferição da pressão arterial, verificação da glicemia capilar, 

onde nos deparamos com uma quantidade relevante de pessoas que alegavam desconhecer 

serem hipertensos ou diabéticos, mas que estavam com os níveis pressóricos e glicêmicos 

alterados, sendo logo em seguida orientados quanto a importância de marcarem uma consulta 

com o clinico geral da Unidade básica de saúde (UBS) mais próxima de sua residência. 

Durante os atendimentos, evidenciou-se que a maioria das pessoas estavam em uma faixa 

etária acima de 50 anos, pouco notou-se a presença de jovens com a faixa etária entre 20 a 35 

anos, usufruindo dos serviços que foram ofertados, ao final mais de 150 atendimentos foram 

realizados, sendo que cerca de 60% foram em idoso, que tinham HAS e/ou DM e faziam o 

controle medicamentoso e alimentar dessas patologias, cerca de 25% desconheciam serem 

acometidos por essas doenças e 15% estavam dentro dos valores de normalidade, para pressão 

arterial 110x90 mmHg e glicemia entre 70 e 110mg/dl. Conclusão: A experiência desta ação 

de educação em saúde, foi de suma importância para nós discentes, tanto no âmbito 

acadêmico como no profissional. Pois, possibilitou a troca de conhecimento entre os 

acadêmicos e a comunidade, possibilitando pontuar a importância do atendimento inicial a 

esses indivíduos. A educação em saúde possibilitou melhor conhecimento da comunidade 

acerca das patologias abordadas, tornando-se uma excelente estratégia de promoção a saúde. 

Visto que, estimula à adesão ao tratamento e adoção de hábitos saudáveis de vida. Com isso, 

os estudantes promovem atividades dirigidas à transformação dos comportamentos dos 

indivíduos, com enfoque nos seus hábitos, estilos de vida e modificação na sua maneira de 

pensar e agir. 
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