
 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do 

Pará – 09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

RODA DE CONVERSA SOBRE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO COM 

PACIENTES DO PROAME REALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA DO PARACURI I  

 

Aline França Nunes
1
; Railla Barbosa da Silva

2
; Mariana do Nascimento Eiró

3
; Évila 

Fernanda de Melo Sodré
4
 

1,2,3Médica, Graduanda, Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA); 
4Médica, Mestrado, CESUPA   

afn.saude@gmail.com  

 

Introdução: O Câncer do Colo de Útero é considerado um problema de saúde pública 

posto que está presente em todas as classes sociais e regiões econômicas do mundo, 

além de possuir alta relevância visto que atinge cerca de 500 mil novos casos por ano. 

No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), estima-se que para cada ano 

do biênio 2018/2019, sejam diagnosticados 16.370 novos casos, com um risco estimado 

de 15,43 casos a cada 100 mil mulheres, ocupando a terceira causa de mortes no sexo 

feminino - dados que demonstram a importância da conscientização populacional acerca 

do assunto. Estudos revelam que existe a associação entre o câncer de colo uterino e o 

baixo nível socioeconômico em todas as regiões do mundo. Os grupos mais vulneráveis 

estão onde existem barreiras de acesso à rede de serviços de saúde, para detecção e 

tratamento da patologia e de suas lesões precursoras, advindas das dificuldades 

econômicas e geográficas, insuficiência de serviços e por questões culturais. Objetivos: 

Capacitar a comunidade da USF Paracuri I para o reconhecimento dos principais os 

sintomas do câncer de colo de útero, bem como a importância do diagnóstico precoce 

para a saúde da comunidade. Métodos: O aumento do número de casos do câncer de 

colo de útero mundo afora suscitou, em um grupo de alunos da turma XXI de medicina 

do Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA) que realizam atividades 

curriculares na USF do Paracuri, um olhar minucioso acerca da necessidade do fomento 

da informação, a qual é um dos principais pilares capazes de gerar a promoção da saúde 

da comunidade referida. Em razão disso, em maio de 2018, por meio da apresentação de 

um banner informativo, foi realizada uma roda de conversa com cerca de 20 pacientes, 

na faixa etária entre 20 a 60 anos. Dentre as principais informações fornecidas pelos 

discentes estavam os principais riscos e sintomas da patologia, o histórico e as 

estatísticas da doença até o ano de 2017 e a importância do diagnóstico precoce para 

redução de sequelas e novos casos na comunidade. Resultados e Discussão: As 

orientações fornecidas tiveram como intuito promover a compreensão acerca dos 

diversos dados patológicos e, sobretudo, conscientizar as pacientes sobre a necessidade 

da realização do PCCU (exame preventivo do câncer de colo uterino), principalmente 

para mulheres entre 25 e 64 anos, com o intuito de diagnóstico precoce do câncer de 

colo de útero para que, dessa forma, seja obtido o tratamento adequado. Conclusão: A 

roda de conversa realizada na experiência relatada diz respeito a uma estratégia 

interessante para abordar a comunidade e, mesmo que de maneira relativamente 

informal, fornecer informação e promover a saúde, visando reduzir a incidência gritante 

do câncer de colo de útero.  
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