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Introdução: O câncer de colo de útero é uma grande preocupação, em nível mundial, sendo o 

quarto tipo mais prevalente na população feminina. Para o Brasil, nas mesmas condições, 

encontra-se como o segundo mais dominante, logo atrás do câncer de mama, excetuando-se os 

tumores de pele não melanoma. Para a região norte do país, esta lógica é invertida, e o mesmo 

acaba por se tornar o mais hegemônico nessa população. Partindo-se dessa premissa, ao 

analisar os indicadores do estado do Pará e de sua capital, é possível perceber que os dados 

corroboram com as estatísticas para a região norte [1]. Para detectar este agravo previamente, 

lança-se mão do exame Preventivo de Câncer de Colo de Útero (PCCU), também conhecido 

como exame de Papanicolau, que consiste na coleta de células do colo uterino, a partir de 

esfregaço, como forma eficiente de coletar as células epiteliais e de uma escovinha ou 

espátula no colo do útero e que chamamos de exame citopatológico. O procedimento tem por 

finalidade identificar lesões que antecedem o câncer, permitindo, assim, o tratamento antes 

que a doença se desenvolva. Este cenário é importante, pois faz parte dos processos de 

rastreamento preventivo desses agravos, os quais são capazes de reduzir a incidência de casos 

de CCU [2]. Nesta perspectiva, a busca ativa se faz cada vez mais necessária, pois a carência 

de recursos, baixa escolaridade, início precoce de atividades sexuais, multiparidade e a baixa 

cobertura do PCCU são fatores de risco para esta população, no contexto amazônico [3]. 

Objetivos: Relatar as ações de promoção de saúde e prevenção ao câncer de colo de útero 

realizadas pela equipe multiprofissional da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Pedreira, 

Barcarena, Pará. Descrição da Experiência: A temática Março Lilás: “Em Busca de Marias”, 

proposta pelo Departamento de Atenção Básica de Barcarena, desde 2017, ofereceu a todas as 

equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) não somente um tema dentro de práticas 

preventivas de doenças, mas uma nova forma de olhar, abordar e cuidar das “Marias”, 

representação de forte apelo cultural e regional. O projeto foi ganhando forma e identidade, 

aos poucos, pois transmitiu algo mais amplo: a busca ativa, apresentar e resgatar, por meio da 

conscientização, a importância da realização do PCCU. Diante de tamanho desafio, a UBS 

Pedreira, constituída de duas equipes de ESFs, porte II, contendo 36 funcionários, 

desenvolveu estratégias para alcançar o maior número possível de mulheres. Iniciou-se com a 

motivação dos colaboradores a partir de reuniões para explicar a grandeza do projeto, a 

integração e suas funções nesse processo. Prezando pela ambiência e acolhimento, a UBS 

admitiu decoração e confecção de camisas temáticas a fim de alinhar os objetivos do projeto e 

que todos os funcionários estivessem aptos a promover atendimentos eficientes à população. 

A divulgação da campanha ao público consistiu na confecção de pequenos lembretes sobre a 

coleta do PCCU e visitas de casa em casa, entregando-os e explicando brevemente sobre a 

importância do exame para a saúde preventiva da mulher, que é realizado na semana que 

antecede o mês de março. Dentro da programação, houve atividades que contaram com a 

parceria de igrejas, escolas, Núcleo Ampliado de Saúde da Família, Secretaria de Assistência 

Social, através do Centro de Referência de Assistência Social, Câmara Municipal dos 

Vereadores e gestores intersetores. Para melhor captação das envolvidas, dividiram-se duas 
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equipes: uma na unidade, adotando estratégias educativas e de promoção de saúde de modos 

coletivos e individualizados; e a outra realizando ações extramuros na comunidade, onde são 

montadas salas de coleta para se aproximar das mulheres com residências distantes da UBS. 

Diariamente e em horário de expediente, foi disponibilizado o PCCU e, como forma de maior 

adesão, foram realizadas explanações e rodas de conversas diárias, na UBS, sobre este agravo 

bem como seus meios de prevenção. Abordaram-se todas as mulheres que se encaixavam no 

perfil para serem orientadas e, nesse momento, descobriram-se muitos casos de mulheres que 

nunca haviam realizado exames na vida, por vários fatores como medo, questões religiosas e 

familiares, traumas e entre outras situações. No planejamento da programação, ocorreu um 

momento-chave com vistas à atração do público-alvo, com atividades como: palestras sobre o 

PCCU e câncer de mama, saúde do cuidador de paciente acometido pelo câncer, Lei Maria da 

Penha e saúde emocional; atendimentos clínicos e odontológicos; testes rápidos de HIV, 

hepatite B e sífilis; agendamento de mamografias de rastreio; pesagem de programa de 

distribuição de renda (Bolsa Família); atividades acerca da segurança alimentar e nutricional; 

atualização vacinal; aferição de pressão arterial; teste de glicemia; corte de cabelo; assessoria 

jurídica; atendimentos com psicóloga, assistente social, fisioterapeuta e nutricionista, dentre 

outras atividades. Ao longo do mês de março, a equipe realizou ações em todos os horários e 

dias da semana, dentro e fora da UBS, em sua área de abrangência. Resultados: De acordo 

com o Instituto Nacional do Câncer [1], para 2018, estimou-se que a região norte teria uma 

incidência de 2300 casos de câncer de colo de útero, estando o Pará com a contribuição de 

860, o que representa 37,4% deste total. De acordo com os dados do SISCAN [4], Barcarena 

vem em uma crescente de realização de PCCUs, tendo um total de 5861, em 2016, 7011, em 

2017, 8408, em 2018, e 3394, até a última atualização em 17 de junho de 2019. Desses, a 

UBS Pedreira contribuiu com 116, em 2017, 370, em 2018, e 730 PCCUs em 2019, 

representando 21,5% destes exames para todo este município, considerando os dados de 

sistema disponíveis no ano corrente. Conclusão: Tornar o SUS efetivo exige que se busque 

cada vez mais aproximação de seus princípios doutrinários (Integralidade, Universalidade e 

Equidade) e uma das formas em que se pode difundi-los está no entendimento de que há um 

conjunto de sujeitos envolvidos em uma rede de atenção à saúde, a qual tem, na atenção 

primária, seus alicerces. A experiência do “Março Lilás: Em busca das Marias”, cujo nome 

suscita a reflexão sobre como se deve desempenhar o trabalho junto às mais variadas 

realidades vivenciadas pela população, orienta uma visão mais ampla sobre o resgate do 

outro, que, por vezes, perpassa por várias camadas e vai para além das questões físicas, 

adentra a realidade psíquica, social e espiritual, exigindo de cada membro da equipe um 

melhoramento de si, a fim de atender as demandas gerais. Ficou evidente que o bom resultado 

é oriundo de uma equipe integrada em um mesmo objetivo, conscientizada da realidade de seu 

público, inovando no manejo da população adscrita. Percebeu-se que persistência, dedicação e 

empatia são alguns quesitos de grande relevância na obtenção de aumentos significativos de 

coletas, cuja principal finalidade é o de prevenir o Câncer de Colo de Útero, bem como todas 

as mazelas causadas por ele e colaborar para que as “Marias” tenham atenção integral à saúde. 

 

Descritores: Atenção primária em saúde, Programas de rastreamento, Teste de Papanicolaou. 
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