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RESUMO
Introdução: A Atenção Primária à Saúde (APS) é o contato preferencial dos usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS) e por isso, um campo privilegiado para ações de prevenção
e promoção à saúde. Logo, faz-se necessário o desenvolvimento de uma comunicação
efetiva entre profissionais e comunidade com adequação da linguagem, uso de
metodologias que permitam e facilitem a compreensão da população assistida. Nesta
perspectiva, as metodologias ativas aparecem como ferramentas importantes, visto que
trabalham com a participação e o engajamento do educando no decurso da aprendizagem, e
por isso funcionam como facilitadoras na transmissão dos conhecimentos. Objetivo:
Relatar a experiência da aplicação de metodologias ativas para educação em saúde sobre
câncer (CA) de mama, CA de próstata, CA de colo uterino e aplicação de insulina na
atenção primária. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de
experiência, vivenciado pelas ex-alunas do Curso de Bacharelado em Enfermagem do
Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA, durante a disciplina Estágio Curricular
Supervisionado II, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada na zona norte da
cidade de Teresina, Piauí. Durante os meses de Outubro e Novembro de 2019, em alusão ao
Outubro rosa e Novembro azul, respectivamente, as acadêmicas realizaram, na sala de
espera da referida UBS, atividades de educação em saúde sobre medidas de prevenção e
detecção precoce do câncer de mama e de colo de útero e câncer de próstata. Explanaram
ainda, a aplicação correta e rodízio de locais de aplicação da insulina para pacientes e
acompanhantes dos portadores de diabettes mellitus, por meio do uso de metologias ativas.
Resultados e discussão: Para o desenvolvimento das atividades, as alunas e a supervisora
do estágio criaram, previamente, um pênis de biscuit, 12 mamas, também com biscuit,
mostrando os diferentes sinais de CA de mama; seis colos uterinos, representando o colo
normal, colo com cervicite e com CA, um pênis feito de massa biscuit para demonstração
da higiene masculina e CA de próstata e um boneco de isopor com a demarcação dos locais
corretos para aplicação de insulina. Essas ferramentas permitiram os usuários do SUS
verem e tocarem os objetos, aprendendo na prática a identificar os sinais de neoplasia e
manusear injeção e angulação para aplicação da insulina, bem como os possíveis locais para
rodízio. Além disso, foi realizado uma roda de conversa para identificar o conhecimento
prévio, com posterior explanação sobre os assuntos. A adesão da comunidade foi
satisfatória, muitos se aproximavam pela curiosidade em ver os objetos, os quais
estimulavam perguntas e geravam participação e conhecimento. Conclusão: Diante do
exposto, conclui-se que as metodologias ativas são instrumentos eficazes para estimular e
facilitar a aprendizagem da comunidade sobre seus aspectos de saúde, bem como se reforça
a relevância do desenvolvimento de atividades educativas para promover saúde e o

empoderamento no autocuidado por parte da própria população.
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