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Introdução: As ações de saúde prestadas a população ainda são caracterizadas por
ações curativas. A promoção a saúde necessita da participação ativa de todos os
sujeitos envolvidos neste processo como os trabalhadores da saúde, os movimentos
sociais, os usuários dos serviços e outros profissionais do setor sanitário, ambiental,
entre outros, onde as ações realizadas resultam em melhorias na qualidade de vida da
população.  As ações de promoção da saúde têm como meta educar a população a
adquirir hábitos de vida saudáveis e reduzir a vulnerabilidade de exposição a fatores de
risco que podem provocar agravos à saúde.

 Objetivo: O objetivo do projeto desenvolvido no estágio supervisionado III foi de
orientar e promover ações que favoreçam e estimule a comunidade ao autocuidado e
ao protagonismo da saúde. Metodologia: Este projeto Chá na comunidade: Bate papo
sobre Saúde foi realizado como atividade no estágio supervisionado III do sétimo
período do Curso de Enfermagem do Unileste-MG no segundo semestre de 2009 na
Unidade Básica de Saúde  do Centro no município de Coronel Fabriciano. As
atividades de educação em saúde foram realizadas nos Bairros Dom Helvécio e
Manoel Domingos duas vezes na semana durante todo o estágio. Foram formados
grupos operativos para troca de experiências abordando diversos temas pertinentes
para a população sobre prevenção de doenças e promoção da saúde. Resultados: A
necessidade de realizar este projeto na comunidade veio através de visitas domiciliares
feitas pelas acadêmicas, pois trata-se de uma população carente onde os problemas
sociais, econômicos e culturais são  fatores que condicionam o processo de
saúde-doença desta população. Foram abordados temas como Verminoses, diabetes,
Hipertensão, Gravidez na adolescência, Doenças Sexualmente Transmissíveis
DST/AIDS, Menopausa, Andropausa, entre outros assuntos sugeridos pela
comunidade. Como resultado as ações de educação em saúde nesta comunidade
proporcionou momentos de interação entre profissionais de saúde e população,
promoveu aprendizado, troca de informações, idéias e experiências que garantiram o
acesso às medidas de prevenção de doenças e promoção da saúde, além de promover a
cidadania e qualidade de vida e formar em elo entre a população e os profissionais da
Unidade Básica de saúde. Conclusão: O projeto Chá na Comunidade: Bate Papo sobre
Saúde contribuiu para o crescimento profissional e estimular a população a cuidados
integrais capazes de promover a saúde. Conclui-se que a educação em saúde é a
melhor ferramenta para promover qualidade de vida e o enfermeiro é o profissional
capacitado para realizá-la.
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