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RESUMO: O presente artigo traz uma reflexão sobre os desafios enfrentados pelos profissionais da
ESF em desenvolver ações de promoção da saúde no território de dois CSCs no município de Palmas
– TO. Os dados foram coletados por meio de questionário semiestruturado. Com os resultados
constatou-se que os desafios estão desde a integração da equipe básica à interferência nas agendas das
equipes pela gestão local, materiais pedagógicos e espaços inadequados nos CSCs para realizar tais
ações.
PALAVRAS-CHAVE: Promoção da saúde. Estratégia em Saúde da Família. Apoio Matricial.

ABSTRACT: The article presents a reflection on the challenges faced by the professionals of the ESF
in developing actions of health promotion in the area of two CSCs at the city of Palmas-TO. The data
were collected through a semi-structured questionnaire. The results show that the challenges start from
integrating the basic team until the need to interfere with the teams' schedule by the local
administration, the lack of pedagogical resources and spaces in the CSCs not suitable to carry out such
actions.
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INTRODUÇÃO
Este artigo reflete sobre a importância das ações de promoção da saúde e seus
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