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INTRODUÇÃO

O Ministério da Saúde entende educação em saúde como um processo educativo de

construção de conhecimentos em saúde que visa à apropriação temática pela população. Nesse

sentido, o processo de educação em saúde compreende um conjunto de práticas e ações que

visam promover a alfabetização em saúde da população (VALENTE et al, 2019). Na realidade

do Sistema Único de Saúde (SUS), a atenção primária tem grandes potencialidades para

promoção da educação em saúde devido ao contato contínuo com a comunidade local, ao

caráter longitudinal da Atenção Primária Saúde (APS) e à presença de equipes

multiprofissionais para promoção de saúde (BARRETO et al, 2019). Na realidade brasileira,

esse movimento de alfabetização em saúde é complexo, principalmente devido à falta de

preparo dos profissionais para adotarem práticas pedagógicas adequadas para a comunidade

com que dialogam (OLIVEIRA, WENDHAUSEN, 2014). Nesse contexto, a diversidade de

gênero, o grau de educação formal da população, a variação de faixa etária e a diversidade

cultural configuram-se desafios para as equipes de saúde promoverem ações eficientes de

letramento em saúde. Para que uma educação em saúde popular seja efetiva em seu papel de

promover autonomia do indivíduo no processo de promoção de saúde é preciso que se adote

ferramentas e tecnologias pedagógicas que garantam a reflexão crítica sobre a saúde

individual e coletiva e bem estar biopsicossocial (FERNANDES; BACKES, 2010). Desse
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modo, surgiu o interesse de produzir um relato de experiência sobre uma ação extensionista

de educação em saúde em um centro de saúde em Belo Horizonte, como ferramenta de debate

com a comunidade local sobre saúde da mulher e a importância do Exame de Papanicolaou

para rastreamento do câncer de colo de útero a partir de metodologias populares.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Na Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, o curso de medicina tem como

disciplina do 2º período Práticas de Saúde Coletiva I que oportuniza o acadêmico se inserir no

território de uma unidade de saúde da família, compreendendo a saúde coletiva em três

pilares: a educação, a promoção e a prevenção em saúde. Dentro dessa dimensão, encontra-se

o indicador Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS do Programa Previne

Brasil. Esse indicador é um entre sete estabelecidos por esse programa de financiamento da

APS desde 2019. Visto que a avaliação de desempenho dos centros de saúde e o repasse de

verbas para a APS estão diretamente relacionados com o alcance das metas estabelecidas pelo

Previne Brasil, os acadêmicos compreenderam a relevância de desenvolver uma ação

extensionista que atuasse diretamente nesse indicador. A Unidade Básica de Saúde (UBS) na

qual o grupo estava inserido apresentava, de acordo com o gerente, 2% de cobertura do exame

Papanicolaou, muito distante da meta estabelecida de 33% das mulheres (de 25 a 64 anos)

estejam com o exame em dia.

Nessa circunstância, foi preciso avaliar a razão pela qual as mulheres do território

abrangido não estavam fazendo o exame. O agravamento da situação ocorreu em função da

Pandemia do Covid-19. Segundo dados do DATASUS, o número total de exames

citopatológicos realizados ambulatorialmente pelo SUS foi expressivamente mais baixo em

todos os meses de 2020, comparado ao ano anterior. Com a melhora do cenário pandêmico, os

serviços voltaram a atender demandas que estavam suprimidas, entretanto, muitas mulheres

ainda não estavam cientes desse retorno e de que poderiam agendar o preventivo. A partir

dessa percepção, os acadêmicos optaram por realizar uma intervenção na sala de espera da

UBS, a fim de captar essas mulheres para o agendamento do exame Papanicolaou. Essa ação

precisava ser elaborada no viés da educação em saúde, visto que mesmo as mulheres que

estão em dia com o exame muitas vezes não sabem ou têm dúvidas sobre sua importância e



como ele é feito. Embora a pandemia tenha sido determinante na queda dos indicadores do

citopatológico, as crenças e tabus que existem na sociedade em torno do assunto saúde sexual

são grandes obstáculos quando pensamos em prevenção e, por isso, não poderiam ser

ignorados na elaboração da ação.

Certamente, trabalhos que envolvem assuntos socialmente estigmatizados requerem

maior tato e criatividade para atingir o público. Nesse sentido, os acadêmicos buscaram

abordar o exame Papanicolaou de forma leve e lúdica com as mulheres. Para isso, foi

montado um estande com diferentes objetos como úteros em crochê e em tecido, um quadro

artístico de um bebê dentro do útero, uma mama em tecido, um abacate e os materiais

utilizados para a realização do exame. Todos esses itens contribuíram para instigar a

curiosidade das pessoas na sala de espera em relação à intervenção. Foi perceptível o interesse

das mulheres ao parar em frente aos objetos, a princípio considerados curiosos e até

inusitados. O objetivo do abacate foi realizar analogias por meio várias representações de

órgãos do sistema reprodutor feminino, especialmente do útero. Essa curiosidade oportunizou

e deu abertura para a conversa sobre o exame citopatológico e a captação das mulheres para o

agendamento. Além disso, esses materiais permitiam ilustrar e simular o exame. O abacate,

além de ser uma fruta mais acessível e conhecida pela comunidade, tem um formato similar

ao útero, e era usado para explicar a localização do útero e a realização do exame, trabalhando

alguns mitos e tabus. Muitas mulheres relataram que, apesar de já terem se submetido ao

preventivo, não conheciam o material utilizado. O conhecimento do procedimento e dos

materiais contribuíram muito para suavizar a visão amedrontadora a respeito do Papanicolaou

que é comum entre algumas pessoas e, assim, aumentar a adesão a essa forma de prevenção.

Logo, ficou elucidado que os recursos lúdicos são instrumentos competentes para criar

vínculos e dar abertura aos usuários e para o processo da educação em saúde.

Somado à intervenção na sala de espera, os acadêmicos propuseram uma atividade

com as Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) e com os Agentes de Combate a Endemias

(ACE). Esses agentes são fundamentais na integração do centro de saúde com a comunidade e

podem ser importantes promotores da educação em saúde, já que estão inseridos nas casas

daquele território. Por esse motivo, os acadêmicos de medicina, orientados e acompanhados

pela professora, realizaram com esses agentes oficinas de sensibilização sobre o assunto, para



que eles fossem aliados na divulgação da informação. Nas conversas, os acadêmicos

relataram a experiência do grupo com as mulheres na sala de espera e compartilharam com as

ACS e ACEs como o lúdico foi utilizado para alcançar o público. Essa foi uma troca muito

rica, pois existem recursos simples e eficazes que poderiam ser utilizados no dia a dia

profissional. O abacate foi a ferramenta que mais pessoas se interessaram e é algo fácil de ser

incluído no processo da alfabetização em saúde. Assim, reconhecemos a importância não só

de estudar e promover formas mais eficazes de educação em saúde, mas também de trocar

experiências com outros profissionais que são agentes ativos nesse movimento.

CONCLUSÃO

As ações de educação em saúde desenvolvidas no contexto da atenção primária

oportunizam a conscientização coletiva da população. Contudo, ainda faltam estudos que

comprovem que as intervenções de educação em saúde possam de fato aprimorar o índice de

rastreamento do câncer de colo de útero e, em caso afirmativo, qual a melhor abordagem para

essas intervenções. É visível que, no Brasil, essas práticas não se utilizam de tecnologias

pedagógicas que se adequam à realidade sociocultural das comunidades envolvidas, o que

impede a consolidação do processo de alfabetização em saúde. Sendo assim, é preciso que os

profissionais entrem em contato, desde a formação universitária, com a reflexão crítica sobre

a educação em saúde popular e suas demandas em contextos variados, abordando a

importância da escuta ativa, da alteridade e da acessibilidade comunicativa. Além disso, a

extensão universitária concretiza a função social da academia ao propor diálogos com a

comunidade na construção coletiva do saber e oportuniza ao acadêmico o desafio de pensar

formas de abordagem e métodos que o aproxima da comunidade, de forma a criar um elo com

o serviço e com o usuário.
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