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RESUMO
INTRODUÇÃO: A Educação em Saúde (ES) é uma atividade essencial para a promoção da
saúde das populações. A atenção básica é o nível de atenção à saúde mais profícua para o
desenvolvimento de uma atenção integral que impacte na situação de saúde, autonomia das
pessoas e condicionantes de saúde das coletividades. OBJETIVO: Conhecer a percepção dos
usuários em unidades de ESF (Estratégia Saúde da Família) sobre educação em saúde,
compreendendo a realidade, os temas, as formas de abordagem e as ações desenvolvidas.
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa descritiva de campo com utilização de métodos
de abordagem quantitativa para amostragem dos dados. Os sujeitos da pesquisa foram os
usuários maiores de idade que passaram por atendimento na unidade durante o período da
coleta de dados. O questionário foi aplicado uma única vez diretamente com o participante e o
entrevistador, na sala de espera. Considerando que no município de Santa Fé do Sul/SP, tem
nove unidades de ESF e foi aplicado dez questionários em cada ESF. RESULTADO: Dentre
os usuários entrevistados apenas 37% já participaram de alguma atividade educativa onde
22% foram através de palestras, na sua maioria em 22% sobre doenças crônicas e 10% DST.
De acordo com a população questionada, 40% da população, disseram que deveria haver mais
ações educativas. CONCLUSÃO: Conclui-se que o foco não se adapta conforme o que é
proposto pelo SUS. Quando entrevistados sobre a importância de atividades educativas, 99%
responderam ser importante para a comunidade. Sugere-se que futuras pesquisas devem ser
realizadas relacionadas ao preparo da equipe nesta perspectiva, possibilitando maior discussão
do assunto.
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