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A regulamentação do Sistema Único de Saúde pela Constituição de 1988, assegurou o acesso 

integral, universal e gratuito para toda população visando romper o modelo médico-

hospitalocêntrico. A Estratégia de Saúde da Família surgiu como modelo prioritário de 

atendimento tendo como princípio a assistência a família através da promoção, prevenção e 

ações de vigilância em saúde sendo constituída por equipes multiprofissionais, responsáveis 

por área geográfica delimitada. Nesse sentido, as práticas de Educação em Saúde 

desenvolvida pelo Enfermeiro são fundamentais para melhoria da qualidade de vida e saúde 

da comunidade. A sala de espera configura-se como uma excelente oportunidade para o 

Enfermeiro desenvolver ações para o fortalecimento de Educação e Promoção de Saúde, pois 

as atividades desenvolvidas no momento da sala de espera possibilitam a troca de 

experiências e informações com os usuários em uma dimensão que não é possível de ser 

realizada no momento da consulta regular. Diante disso, o presente trabalho propõe como 

principal objetivo conhecer a concepção do Enfermeiro quanto a Sala de Espera como 

estratégia de Educação em Saúde na Estratégia de Saúde da Família; e como objetivos 

específicos, verificar as estratégias utilizadas pelo Enfermeiro na prática de Educação em 

Saúde; identificar a compreensão de Sala de Espera do Enfermeiro. Trata-se de um estudo 

descritivo, de abordagem qualitativa, como instrumento de coleta de dados será realizada 

entrevistas semiestruturada, agendada previamente com os participantes. Como técnica de 

análise dos dados será utilizada a análise de conteúdo segundo Minayo. A realização da 

pesquisa poderá contribuir para ampliação do debate acerca da temática, bem como auxiliar 

nas práticas educativas do Enfermeiro na ESF. Além disso, possibilitará fazer uma reflexão 

crítica sobre a utilização da Sala de Espera como mecanismo viável de Educação em Saúde.  
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