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Introdução: O Serviço Único de Saúde (SUS) com as crescentes complexidades da atenção à 

saúde das populações, requerem mudanças no que tange às relações entre os profissionais de 

saúde, condizendo com os conceitos da interprofissionalidade[1]. É essencial, então, a 

qualidade da comunicação entre os profissionais de diversas áreas para aumentar a 

resolubilidade dos atuais problemas. Cria-se, assim, um modelo de Educação Interprofissional 

(EIP), objetivando alcançar as necessidades de cuidado, transformar a fragmentação do 

cuidado prestado pelas diferentes especialidades profissionais e superar os esquemas 

tradicionais de ensino. O Programa de Educação pelo Trabalho (PET) saúde 

interprofissionalidade reitera esses conceitos para serem alcançados na prática, desde a 

formação dos acadêmicos [2]. Desse modo, é possível perceber a importância da cooperação 

do PET saúde interprofissionalidade com as necessidades das populações. O câncer do colo 

de útero (CCU) é a terceira neoplasia maligna mais predominante na população feminina [3]. 

Aliada a essa necessidade, o movimento “Outubro Rosa” representa a oportunidade para que 

os gestores em saúde e suas equipes deem para seu serviço a incumbência de elaborar projetos 

de prevenção e redução da morbimortalidade das principais patologias que acometem a 

população feminina, principalmente [4]. Assim, vê-se que o mesmo precisa estar entre as 

medidas de educação em saúde que visem a sua prevenção desde a atenção primária, pois a 

sua principal medida para detecção precoce é pelo exame colpocitopatológico, devendo a 

realização deste ser estimulada pela rede de atenção básica do SUS [5]. Contudo,os fatores de 

risco em relação à essa patologia devem sempre possuir um destaque, uma vez que quando há 

propagação de informações para as populações, os mesmos podemrealizar comportamento 

preventivo e/ou procurar assistência mais precocemente, bem como disseminar as 

informações recebidas para os seus próximos. Objetivos: Descrever experiência de educação 

em saúde sobre o CCU, por meio do PET saúde interprofissionalidade com o uso de 

estratégias de interação, em uma população abrangida pela Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) Parque Amazônia I e NASF Terra Firme, formada por um grupo de idosos do devido 

local, no qual compartilhou-se informações por parte dos acadêmicos em relação aos fatores 

de risco da devida patologia e também, sobre a prevenção da mesma. Descrição da 

Experiência: Esse relato foi vivenciado por meio do PET-saúde interprofissionalidade da 

Universidade Federal do Pará(UFPA), com diversos acadêmicos e preceptores da área da 

saúde, no qual pequenas ações foram criadas para acontecer durante cinco dias,com a temática 

do “Outubro Rosa”. Na penúltima ação, realizada no dia 02 de outubro de 2019, formulada 

por acadêmicos do PET saúde interprofissionalidade de nutrição, fisioterapia, farmácia e 

medicina, com apoio dos seus preceptores, sendo um docente médico e a outra docente 

fisioterapeuta, e a coordenadora docente fisioterapeuta. A comunidade atendida foi um grupo 
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de idosos,constituído, em média, por 20 mulheres e 5 homens, atendidos pelo NASF-saúde 

Terra Firme, com a duração em torno de quarenta minutos. A interação com a comunidade 

ocorreu por meio de uma pequena palestra direcionada para abordar a prevenção, o 

diagnóstico e o tratamento de CCU. Durante a explicação, cada acadêmico de respectiva área 

da saúde buscou resgatar seus conhecimentos do curso para contextualizar a temática do 

“Outubro Rosa” e instruir o grupo de idosos sobre a importância da saúde de forma geral, 

abordaram também a importância da realização do PCCU mesmo em mulheres que não 

possuem vida sexual ativa e também as que não tem mais útero, além desta temática foi a 

bordado também hábitos saudáveis como a prática de exercícios físicos e alimentação 

saudável. Resultados: A partir dessas experiências, o grupo de idosos relatou acerca da 

importância de interações como a ação exposta, pois, segundo os mesmos, o serviço de saúde 

possui fator fundamental de manter a saúde da população. Contudo, houve também relatos de 

alguns idosos em relação à negligência de alguns serviços do SUS, como a demora para a 

realização do exame colpocitopatológico e do seu resultado. De acordo com os mesmos, esse 

processo dificulta a real prevenção e detecção do CCU. Ademais, a ação produziu, além de 

reflexões acerca da eficiência das atenções de saúde, aquisição de conhecimentos para os 

idosos presentes nos momentos e para os participantes do PET saúde interprofissionalidade. 

Além disso, a interprofissionalidade praticada nessa interação reforçou, tanto na educação 

acadêmica quanto nos serviços de saúde, a necessidade dos diversos profissionais, de distintas 

áreas, as suas interdependências e, portanto, a imprescindibilidade da EIP. Outrossim, a ação 

produziu também reforço de hábitos de vida saudáveis, uma vez que houveram vários 

comentários no que se refere ao retorno das atividades físicas e a prática de uma dieta 

nutricional equilibrada, além de atividades de lazer, como dança, yoga e oficinas de 

artesanato. Conclusão: Vê-se que a EIP, exercida pelo PET saúde interprofissionalidade, 

reforçando a relação entre o Ministério da Educação e o Serviço Único de Saúde, pode 

construir profissionais integrados à atenção básica, às interdependências desses com toda a 

equipe de saúde e às diversas necessidades de cuidado para a saúde populacional. Trabalhar a 

importância da interprofissionalidade desde a academia é essencial. Assim como o CCU é um 

desafio para os índices de morbimortalidade brasileira e precisa ser fonte de projetos de 

educação em saúde, as outras condições clínicas que agravam o bem-estar populacional 

também necessitam de permanentes ações voltadas para a atenção básica. 

 

Descritores: Educação em saúde, Câncer de colo do útero, Interprofissionalidade. 
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