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Editorial

ENFERMAGEM E PRÁTICAS DE EDUCAt;:AO EM SAÚDE

oS?!:práticas educativas cm saúde no contexto da cnfermagcm vém sondo urna rcalidade cada vez mais

efetivada devido amudanca de paradigmas de atencáo asaúde, partindo do modelo biomédico para a implementacáo

do conceíto da promocáo da saúde humana.

A promocáo da saúde e a educacáo em saúde encontram-se íntimamente vinculadas e prornovem a qualida

de de vida no cotidiano das pessoas (1) . O processo pedagógico da enfermagem, com é nfase na educacáo em saúde,

encontra-se em evidéncia, já que atualmente é reconhecido como urna estrategia para o enfrentamento dos múltiplos

problemas de saúde que afetam as populacócs e seus contextos sociais,

A educacáo ern saúde se ínsere no contexto da atuacáo da enfermagem como meio para o estabelecimento de

urna relacáo dialógico-reflexiva entre enfermeiro e diente, em que este busque refletir sobre sua situacáo de saúde

-doenca e perceba-se como sujeito de transformacáo de sua própria vida.

Dessa forma, a cducacáo em saúde visa a conduzír nao apenas conhecimentos cognitivos lineares, mas corn

portamentos e atitudes, incluindo a estimulacáo da partictpacáo cornunitária em decisóes de saúde, a fím de exercer

o controle social indispensável adcrnocracíal-J. Assím, constituí-se em instrumento para a promocáo da qualidade de

vida de indivíduos, famílias e comunidades e abrange multídetermínantes do processo saúde-enfermidade-cuidado.

Compreende-se, portanto, que a educacáo em saúde atinge dimensóes alérn do biológico, considerando, também, a

necessidade de mobilizar fatores políticos, ambientais, culturais, entre outros.

Tendo em vista que a educacáo envolve a responsabilidade da populacáo sobre seus hábitos de vida, destaca

-se a importancia da enfermagem corno profissáo de compromisso social, sensível aos problemas e direitos humanos,

e como cíéncia que propóe novas metodologias e íntervencóes, Ao sistematizar e individualizar o cuidado e voltar

-se náo semente para a doenca, o enfermeiro pode exercer influéncia sobre o estilo de vida das pessoas, fazendo-as

sujcitos de suas próprías decisóes e mobilízando toda sociedade para a ímplantacáo de políticas públicas saudáveis.

Prof". Dra. Ana Karina Bezerra Pinheiro
Vice-Cocrdenadora do Programa de Pós-Graduacác em Enfermagem da Uníver'sidade Federal do CearájUFC
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