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Introdução: O câncer tem se destacado atualmente como um dos maiores males que 

acometem a humanidade ao redor do mundo, sendo responsável por aproximadamente de 

13% de óbitos no planeta. Sabe-se que o câncer tem causas multivariadas que envolvem 

fatores genéticos e ambientais, os quais estão ligados, sobretudo, ao estilo de vida das 

populações, como por exemplo, alimentação, hábitos de vida adotada e exposição a agentes 

carcinogênicos no ambiente que causam alterações genéticas culminando no desenvolvimento 

do câncer (1). É notório que o conhecimento desses fatores associados juntamente com a 

identificação do tumor no estágio inicial favorece o prognóstico e aumenta a probabilidade de 

cura. A palavra câncer ainda está associada a sofrimento e morte, onde pouco ou nada se pode 

fazer, mesmo em termos de prevenção. Diante disso, enquanto a doença oncológica não for 

encarada de outra forma pelos profissionais de saúde, também não o será pela população em 

geral. Assim, é indispensável conhecer as representações dos profissionais de saúde, mas 

também de elementos da população, para posterior intervenção, tendo em vista uma mudança 

efetiva de mentalidades que permita, de fato, uma eficaz educação em saúde, de forma a 

prevenir e diagnosticar precocemente o câncer (2). A educação em saúde é um processo 

educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa à apropriação pela população de 

assuntos direcionados à prevenção de doenças e promoção da saúde. (3). Além disso, a 

educação em saúde estimula a busca de soluções e a organização de ações individuais e 

coletivas. É considerada um recurso por meio do qual o conhecimento científico na área de 

saúde atinge a vida cotidiana das pessoas, uma vez que a compreensão dos condicionantes do 

processo saúde-doença oferece subsídios para a adoção de novos hábitos e condutas de saúde. 

Assim, a educação em saúde é forte aliada no objetivo de despertar mudanças de 

comportamento, pela qual os usuários do sistema de saúde podem adquirir informação, refletir 

sobre suas práticas, bem como sobre a importância de exames (3). No que tange à assistência, 

vale enfatizar que o atendimento oferecido aos pacientes oncológicos, não deve permanecer 

centrado apenas nos serviços de alta complexidade, mas deve permear em todos os níveis de 

atenção à saúde. Desta forma, a atuação dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), na busca de casos suspeitos de neoplasia, é primordial para a detecção precoce, 

reduzindo o tempo de espera para o início do tratamento oncológico (4). Por outro lado, sendo 

o câncer considerado uma condição crônica, a educação em saúde, sob o olhar da prevenção, 

não pode consistir na simples transmissão de informação, mas terá que ter por base o contexto 

sociocultural dos indivíduos, seus valores, crenças, conhecimentos e comportamentos. 

Ademais, entendendo que a maior porcentagem dos cânceres são provocados por fatores 

externos, relacionados com o ambiente e estilo de vida, a doença pode ser percebida como um 

fenômeno não apenas biológico, mas também, psicológico e social. Diante disso, os hábitos e 

as crenças, à medida que se repetem e se reforçam, podem levar os indivíduos às percepções 

mais simplórias, dicotômicas, do bom ou mau, do certo ou errado, inclusive no que concerne à 
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maneira de viver e à adoção de determinados estilos de vida. Neste sentido, vale enfatizar que 

quando os hábitos e as crenças não se harmonizam com a sua cultura surgem resistências à 

mudança, o que justifica a complexidade de alteração de comportamentos. Então, para que o 

processo de educação em saúde evidencie determinada eficácia, é fundamental a compreensão 

do sujeito e o desenvolvimento do autoconhecimento, levando em consideração a 

singularidade e as características de cada indivíduo (2). Objetivos: Orientar uma determinada 

população acerca dos mitos e verdades sobre os principais tipos de câncer que acometem a 

população local. Métodos: Trata-se de ações desenvolvidas na sala de espera de seis unidades 

básicas de saúde do Município de Belém nos meses de Março a Maio. Para a efetivação das 

atividades foram confeccionados materiais em forma de questionários aplicados antes e 

depois das palestras, os quais consistiram em um conjunto de perguntas para identificação do 

universo vocabular dos participantes e conhecimento dos mesmos sobre mitos e verdades 

sobre o câncer mama, próstata e colo do útero. Participaram das atividades educativas 

mulheres e homens (diferentes faixas etárias) enquanto aguardavam a consulta médica suas ou 

de parentes. As ações desenvolvidas são partes da carga horária de extensão curricular 

desempenhada por alunos bolsistas do curso de medicina da UFPA. Resultados e Discussão: 

Participaram dos encontros uma média de 225 pessoas, que foram instigadas a respeito de 

seus conhecimentos quanto aos temas propostos. Notou-se que os participantes possuíam 

razoável conhecimento acerca do assunto (câncer mama, próstata e colo do útero) dessa forma 

aumentando na população a insegurança e medo do diagnóstico precoce. Observou-se que 

algumas participantes demonstraram timidez, tendo a necessidade de estimular mais 

questionamentos favorecendo o diálogo, porém a metodologia utilizada favoreceu uma maior 

interação minimizando tais sentimentos e facilitando a participação. Notou-se que houve um 

aumento significativo no número de homens interessados no assunto (próstata) assim como na 

procura em consultas nas unidades. Também, foi bem sedimentado o aspecto do conceito e 

biologia do câncer; epidemiologia (incidência, prevalência e mortalidade dos principais tipos 

de cânceres que acomete a população local e regional); diagnóstico, instigou-se a população 

para o reconhecimento de sinais de alerta da doença e tratamento. Conclusão/Considerações 

Finais: Dentre os pontos positivos da educação em saúde, destaca-se como uma estratégia 

muito importante na formação de comportamentos que promovam a boa saúde, por meio do 

desenvolvimento da consciência crítica da população a respeito de seus problemas de saúde, 

levando em consideração sua realidade de vida, além de estimular a procura de soluções e 

organizações de ações quer sejam individuais ou coletivas. Além disso, a educação em saúde 

tem o intuito de motivar a população para a adoção de estilos de vida saudáveis, dando-lhes o 

conhecimento dos sinais de alerta do câncer, assim como instigá-la para a participação em 

rastreios oncológicos, e torna-la ativa nos esforços conjuntos junto das autoridades 

competentes para a eliminação de agentes cancerígenos no ambiente. 
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