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RESUMO 
 
A Constituição Federal de 1988 (CF-88), a “Saúde é direito de todos e dever do Estado”. Assim foi 
criado o Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda 
a população do país. A Falta de Empoderamento das Famílias da ESF do Bairro de Flores, quanto á 
promoção e prevenção de agravos á saúde, situação recorrente do processo de trabalho, tem se 
destacado como Tema deste projeto de intervenção. Frente a este quadro o objetivo deste trabalho 
de intervenção é diminuir os casos de agravos á Saúde das Famílias do bairro de flores do município 
de Campo Maior, através das ações de promoção da saúde.  Sendo desenvolvida com a participação 
de diversos profissionais alertando a comunidade sobre a importância do cuidado através da 
promoção e prevenção da saúde; orientando as famílias sobre a importância da participação das 
atividades; discutindo na rotina do trabalho com os demais profissionais da estratégia ações que 
possam contribuir para a assiduidade das Famílias na participação dos grupos. Esperamos com este 
projeto conseguir alcançar os objetivos que foram delineados, contribuindo para a melhora da 
qualidade de vida das famílias, através do aumento da prevenção e promoção da saúde. 
 
Palavras-chave: Promoção. Prevenção. Empoderamento. Estratégia de Saúde da Família. Agravos 

à Saúde. 
 
ABSTRACT 
 

The Federal Constitution of 1988 (CF-88), "Health is everyone's right and duty of the State". Thus, the 
Unified Health System (SUS) was created, guaranteeing integral, universal and free access for all the 
population of the country. The Lack of Empowerment of Families of the ESF of Bairro de Flores, as to 
the promotion and prevention of health problems, recurrent situation of the work process, has been 
highlighted as the theme of this intervention project. Against this background, the objective of this work 
of intervention is to reduce the cases of diseases to the Health of the Families of the neighborhood of 
flowers of the municipality of Campo Maior, through the actions of health promotion. Being developed 
with the participation of several professionals alerting the community about the importance of care 
through health promotion and prevention; guiding families about the importance of participation in 
activities; discussing in the routine of the work with the other professionals of the strategy actions that 
can contribute to the assiduity of the Families in the participation of the groups. We hope with this 
project to achieve the objectives that were outlined, contributing to the improvement of the quality of 
life of families, through the increase of prevention and health promotion. 
 
Keywords: Promotion. Prevention. Empowerment. Family Health Strategy. Health Problems 
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INTRODUÇÃO 

 

Conforme a Constituição Federal de 1988 (CF-88), a “Saúde é direito de todos e dever do 

Estado”. Assim foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), um dos maiores sistemas públicos de 

saúde do mundo, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. No 

período anterior a CF-88, o sistema público de saúde prestava assistência apenas aos 

trabalhadores vinculados à Previdência Social, aproximadamente 30 milhões de pessoas com 

acesso aos serviços hospitalares, cabendo o atendimento aos demais cidadãos às entidades 

filantrópicas. Com a sua criação o SUS proporcionou o acesso universal ao sistema público de 

saúde, sem discriminação
 
(Brasil, 1990). 

A Atenção Básica(AB) é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um 

conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção 

da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e 

a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte 

positivamente na situação de saúde das coletividades
 
(Brasil, 2012). Este trabalho é realizado nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

A AB no Município de Campo Maior, conta com 21 Equipes de Saúde da Família, que são 

matriciadas por quatro equipes de Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). As atividades são 

realizadas na maioria das vezes com os encaminhamentos dos Agentes Comunitários de saúde ou 

enfermeiros. Realizamos Atendimentos Individuais e Compartilhados com outros profissionais, visitas 

domiciliares e atividades coletivas. Os locais geralmente são nas Estratégias de Saúde da Família 

(ESF), em praças, nas academias de saúde, em igrejas, escolas e outros locais quando São 

solicitados.  

Salienta-se que apesar da AB do município trabalhar com a educação em saúde, a situação 

problema que observa e que a comunidade, não participa ativamente das ações de promoção da 

saúde ofertadas pela ESF. 

E necessário informar que, a falta de empoderamento das famílias da ESF do Bairro de Flores, 

quanto á promoção e prevenção de agravos á saúde, situação recorrente do processo de trabalho, se 

destaca como tema deste projeto de intervenção. 

Segundo a “Carta de Ottawa”
 
(OTAWWA, 1986); a promoção de saúde, consiste em fornecer 

às pessoas os meios necessários para melhorar sua saúde e exercer maior controle sobre ela. O 

conceito de prevenção de doenças, por sua vez, é usado para designar estratégias para reduzir os 

fatores de risco de doenças específicas, ou para fortalecer fatores pessoais que diminuem a 

suscetibilidade a sofrer deles
 

(Brasil, 2012). Sendo assim, há a necessidade urgente de se 

conscientizar a população em relação ao auto cuidado, fazendo com que doenças que podem ser 

evitadas através da prevenção.     

Desta forma, pretende-se com este projeto de intervenção, empoderar as famílias da ESF do 

Bairro de Flores, através da Educação em Saúde, nas ações de promoção da saúde e prevenção de 

doenças, utilizando-se de oficinas de capacitação para a comunidade. Tentando, com este trabalho 
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fazer com que o empoderamento das famílias, seja peça chave para melhorar o processo de trabalho 

da equipe, e principalmente a saúde da comunidade do bairro de flores.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização, 

ocorrendo no local mais próximo da vida das pessoas. Ela deve ser o contato preferencial dos 

usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à 

Saúde. Por isso, é fundamental que ela se oriente pelos princípios da universalidade, da 

acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social
 
(BRASIL, 2012). 

As Estratégias de saúde da Família trabalham de forma a realizar Promoção de Saúde, onde 

as atividades executadas estão voltadas para o atendimento individual do sujeito assim também com 

a extensão familiar e a comunidade de forma geral. As Estratégias Saúde da família considerada 

como objeto de educação em saúde, tem a prática Educativa como Alvo Central para promoção da 

saúde melhorando condições de bem-estar e a ampliação do acesso aos serviços sociais para a 

comunidade. A proposta é que profissionais e comunidade trabalhem de forma harmoniosa no intuito 

de promover saúde, abrangendo ações de proporção intersetoriais (RONCOLLETA, 2003; DA 

ROS,2006; BRASIL 1997)
 
. 

As ações de educação em Saúde estão voltadas com o objetivo de promoção da saúde, o que 

faz com que ocorra um crescente aumento da qualidade de vida da população, pois os mesmos 

passam a se inteirar de diversos temas discutidos durante a formação de grupos, havendo uma 

transformação da realidade social e política. Percebe-se que com a interação entre os indivíduos que 

compõe a comunidade, a prevenção de agravos em saúde seja trabalhada e exposta de uma forma 

mais complexa e não isoladamente, contribuindo em si para a melhoria
 
(VALLA, 200; STOTZ, 1993). 

O conceito de Empoderamento associado às definições de saúde e promoção da saúde, onde 

pode ser trabalhado de forma a aperfeiçoar todo o processo através de práticas educativas de 

educação em saúde através da participação comunitária. Logo o controle sobre o processo saúde-

doença começa a se tornar mais efetiva. Trabalhar o Empoderamento é como se fosse uma peça 

chave para promover saúde. Os envolvidos no processo passam a trabalhar individualmente através 

da participação coletiva as suas limitações que geralmente são impostas por alguma enfermidade. A 

proposta é que para isto ocorra às ações devem ser realizadas em vários meios, etapas e em 

diversos locais; como os locais de trabalho, as residências, escolas, associações comunitárias dentre 

outros
 
(POLAND, 2000). 

Empoderar  de acordo com Freire, o indivíduo passa a ter controle sobre sua própria vida, onde 

através das práticas do empoderamento fortalece as ações de promoção da saúde, tanto 

individualmente quanto coletivamente, passam a ter aumento das informações, possibilitando 

determinar ações que possam contribuir para sua vida, através da participação em grupos sociais, 

integrando com a comunidade e influenciando em alguns fatores, podendo ocorrer mudanças na 
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qualidade de vida, pois através do mesmo passam a haver mudanças na condição de vida  e por 

consequência sua saúde( FREIRE, 1983). 

 

PLANO OPERATIVO 

 

No quadro abaixo está descrito o plano operativo da proposta de intervenção 

 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVOS AÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

METAS/PRAZOS RESPONSÁVEIS 

Falta de 

Empoderame

nto das 

Famílias da 

Estratégia 

Saúde da 

Família do 

Bairro de 

Flores, em 

relação a 

Promoção e 

Prevenção de 

agravos á 

saúde 

Orientar as 

famílias, sobre a 

importância da 

participação das 

atividades, 

realizadas com 

a finalidade de 

promover a 

ausência 

agravos á 

saúde. 

 100% 

 Curto 

prazo 

Visitas Domiciliares; 
Palestras na comunidade; 
PRETENDE-SE 
Informar a comunidade 
sobre o projeto de 
intervenção, solicitando 
assim sua participação; 
 

Pesquisadora; 
Agente 
Comunitário de 
saúde; 
Médico; 
Enfermeiro; 
Técnicos; 
Dentista; 
Profissionais do 
NASF 

 Discutir com os 

Demais 

Profissionais da 

Estratégia, 

ações que 

possam 

contribuir para a 

assiduidade da 

comunidade na 

participação os 

grupos. 

 

 100% 

 Curto 

Prazo 

 

Reunião com a Equipe; 
Roda de Conversa; 
Oficina de Sensibilização. 
 
PRETENDE-SE 
Conscientizar a equipe 
sobre a importância de 
um bom planejamento; 
Fortalecer a interação 
entre os profissionais e 
sobre temas a ser 
apresentados; 
Intensificar a importância 
das reuniões com a 
participação de todos; 
Fazer com que haja a 
promoção de saúde 
sempre que necessário; 
Identificar além da UBS 
os locais sociais onde 
poderemos atuar 
diretamente: escolas, 
associação de moradores 
e comunitária. 
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 Empoderar a 

comunidade 

para que 

entendam sobre 

a importância do 

cuidado, através 

da promoção e 

prevenção da 

Saúde. 

 

 70% 

 Longo 

prazo 

 
 

Rodas de conversa; 
Oficinas de sensibilização 
em Grupos estratificando 
por idade; 
PRETENDE-SE 

Promover ações 
educativas junto à 
população focando na 
importância do retorno ao 
cuidado continuado 
Promover o conhecimento 
sobre a importância da 
prevenção, promoção e 
reabilitação; 
Sensibilizar a população 
da importante, do auto 
cuidado. 

 Pesquisadora; 
Agentes 
comunitários de 
saúde(ACS); 
Enfermeira; 
Fisioterapeuta 
(NASF) 
 

 

 
 
  GERENCIAMENTO DO PLANO  
 

O projeto de intervenção será desenvolvido em um período de doze meses, no município de 

Campo Maior, na Estratégia de Saúde do Bairro de Flores, onde serão realizadas reuniões, rodas de 

conversas e oficinas, conforme o PLANO OPERATIVO, sempre trabalhando com a ESF e a 

comunidade. Discutindo ações que possam contribuir para a presença da comunidade na 

participação dos grupos, assim como orientar as famílias da importância da participação para a 

prevenção de agravos á saúde. De imediato será intensificado a importância dos profissionais 

durante os encontros, bem como fazer com que haja promoção de saúde sempre que necessário; 

Identificar durante duas semanas os locais além das unidades onde poderemos atuar diretamente; 

durante os dois meses será solicitado a participação da comunidade informando sobre o projeto de 

intervenção. durante os encontros uma lista de presença irá circular para com a finalidade de verificar 

se as famílias estão indo, observar se os agravos á saúde estão diminuindo, a través do sistemas de 

informações( ESUS, SINAN e outros), assim poderemos avaliar se houve positividade na intervenção. 

CONSIDERAÇÔES FINAIS 
 

A Atenção Básica principal porta de entrada do SUS, onde estão estabelecidos os princípios 

da Universalidade, da integralidade, da Equidade e da Participação Social.  Oferecendo resposta 

resolutivas para os problemas de saúde da população .  

As ESFs Buscam promover qualidade de vida da população agindo diretamente em fatores 

que colocam em risco á saúde e que provocam agravos a mesma. Os cuidados de saúde a nível de 

promoção e prevenção são considerados os pilares para que ocorra uma diminuição dos agravos á 

saúde (BRASIL,2012). 

Identificou-se uma necessidade de promover um aumento da participação da comunidade 

durante a realizações de atividades proporcionadas pela ESF Bairro de Flores, com a finalidade do 

empoderamento da população e conhecimento sobre diversos temas a ser discutidos pautados em 

educação em saúde, favorecendo a diminuição de agravos á saúde. Pretende-se com este projeto de 
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intervenção, empoderar as famílias da ESF do Bairro de Flores, através da Educação em Saúde, nas 

ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.  

Desta forma, pretende-se com este projeto de intervenção fazer com que o empoderamento 

das famílias, seja peça chave para melhorar o processo de trabalho da equipe, e principalmente a 

saúde da comunidade do bairro de flores,para alcançar os objetivos que foram delineados, 

contribuindo para a melhora da qualidade de vida da população.  
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