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RESUMO

O Sistema Único de Saúde é dividido em três níveis de atenção, sendo
estes: primário, secundário e terciário. O SUS pode ser representado
como uma pirâmide, onde a sua base, “porta de entrada”, é a Atenção
Primária à Saúde. A promoção da educação em saúde é fundamental
neste nível de atenção, pois auxilia o preparo dos seus usuários no
controle e prevenção de determinadas doenças. O estudo visa investigar
por meio da produção científica disponível a importância da promoção da
saúde no cenário de Atenção Primária e Saúde. O estudo teve uma
abordagem descritiva do tipo revisão integrativa de literatura, onde foi
realizada uma busca nas bases dados do LILACS e SciELO, e foram
selecionados artigos publicados nos últimos 5 anos. Sabe-se que a
Conferência de Ottawa foi essencial para a visibilidade da necessidade da
educação em saúde e o processo que orienta o indivíduo e coletividade
para o controle dos fatores determinantes para o cuidado com a saúde,
sendo esta seleção de promoção de saúde destacada durante o processo
de reforma sanitária. Atualmente, ainda há a necessidade de
implementação da mesma pelos profissionais da saúde de todos os níveis
de atenção, objetivando mudanças nas formas de olhar para o cuidado
primário. E nessa perspectiva, a instrução de saúde deve ser,
principalmente no contexto da APS, reforçada e intensificada, uma vez
que por meio desta, a população da comunidade se torna informada e
conhecedora da responsabilidade que possui para o seu próprio bem
estar, e inclusive, o da sociedade à sua volta. Conclui-se que os
profissionais de saúde que atuam na APS devem, com frequência,
promover ações que sensibilizem a população, como palestras de
temáticas educativas voltadas para mudanças do modo de vida da
comunidade. Contudo, o profissional deve estar sempre atento se sua
explicação durante seu atendimento foi esclarecedora o suficiente, e
também, deve usar linguagem simples, facilitando assim o poder de
entendimento dos indivíduos e coletividade. Portanto, o estudo traz
grandes contribuições para o futuro médico, acerca de um olhar mais
atentivo para as ações de prevenção, proteção e recuperação da saúde.   
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