Com o objetivo de disseminar iniciativas inovadoras aos Municípios brasileiros, a
CNM convida os gestores municipais a cadastrarem suas ações a fim de participar
do Prêmio MuniCiência. A ideia é identificar práticas inovadoras que impactem
positivamente a gestão municipal, selecioná-las e reconhecê-las.
O Município ou consórcio intermunicipal poderá participar do MuniCiência por meio
do compartilhamento das experiências inovadoras implementadas na gestão. Para
isso, será preciso preencher o formulário abaixo e enviá-lo para o e-mail
municiencia@cnm.org.br até o dia 10 de novembro de 2017.
Mais informações disponíveis no site www.municiencia.org.br ou pelo telefone (61)
2101-6605.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
MUNICÍPIO / CONSÓRCIO
NOME:
BARCARENA
UF:
PARÁ
SITE OFICIAL:
www.barcarena.pa.gov.br
INICIATIVA
TÍTULO:

EM BUSCA DE MARIAS

OBJETIVO: (máximo: 1.000 caracteres)
Intensificar ações da Rede de Atenção à Saúde da Mulher quanto à promoção e
prevenção do Câncer do Colo Uterino, focalizando nas vantagens do diagnóstico
precoce, possibilidade de cura, prognóstico e qualidade de vida de Mulheres em
Idade Fértil. Mobilizar as equipes de Estratégia Saúde da Família e outros setores
do governo a fim de fortalecer o trabalho intersetorial e insterinstitucional. Implantar
equipe volante para atuar nas áres descobertas, massificando assim, o acesso.
Organizar o fluxo desde a busca ativa, até a contra referência de especialidade,
passando pelo acolhimento, coleta de preventivo, avaliação clínica,
encaminhamento ao laboratório, recebimento e avaliação de resultado em tempo
hábil. Conscientizar a população da necessidade do auto cuidado permanente. Por
fim, aumentar a oferta de coleta de papanicolau (curto prazo), reduzir os índices de

mobimortalidade (médio prazo) e erradicar a doença em até cinco anos (longo
prazo).
PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO:
INÍCIO:

Janeiro/2017

CONCLUSÃO:

Contínuo

SITUAÇÃO: ☐ Fase de planejamento
☒ Em andamento
☐ Finalizado
ATIVIDADES: (máximo: 1.000 caracteres)
As atividades iniciaram com a elaboração de um cronograma que incluiu
apresentação do projeto à equipe da Atenção Básica, ao Conselho de Saúde, às
coordenações setoriais, aos órgãos publicos municipais, além do setor privado,
ONG's, Igrejas e Associações. A divulgação ocorre através das rádios locais,
distribuição de folders e exposição de cartazes. A busca ativa pelos Agentes
Comunitários de Saúde foi a técnica utilizada para localizar mulheres que ainda
não fizeram o exame. Nos meses de Março e Outubro as unidades de saúde do
município ofertam serviços de Testagem Rápida (HIV, Sífilis e Hepatites Virais),
coleta de PCCU em demanda espontânea, rodas de conversa, palestras e ações
de autocuidado. A equipe volante implantada, oferta coleta de PCCU, nas áreas
sem cobertura de ESF, Instituições públicas, privadas, ONG's, Igrejas e
Associações. O Núcleo de Apoio à Saúde da Familia realiza ações de promoção de
saúde e as equipes de saúde bucal realizam atendimentos às mulheres do projeto.
RESULTADOS
SITUAÇÃO ANTERIOR: (máximo: 1.000 caracteres)
Antes da implantação do projeto a cobertura da atenção básica do município era de
65,75%, a cobertura de preventivo em relação à população estimada no período de
Janeiro a Agosto de 2016, foi de 18,2%. O valor bruto das coletas de preventivo no
mesmo período foi de 3.822. Anteriormente havia centralização de busca ativa,
atraso de resultados, ausência de seguimento do fluxo, dificuldade de
encaminhamento para especialista, indicadores abaixo da meta de realização de
exames, desconhimento por parte das equipes da quantidade de mulheres em sua
área de abrangência e demora no diagnóstico.
SITUAÇÃO ATUAL: (máximo: 1.000 caracteres)
Cobertura de atenção básica do munícipio passou a ser de 82%, após a
implantação do projeto a cobertura de preventivo em relação à população estimada
no período de Janeiro a Agosto de 2017, foi de 23,7%. o valor bruto das coletas de
preventivo no mesmo período foi de 4.979 considerando a faixa etário alvo de 25 a
64 anos, preconizada pelo Ministério da Saúde. Atualmente a oferta de PCCU
acontece em demanda espontânea em qualquer faixa etária e dentro do horário de

funcionamento da unidade que é de 8hs/dia. Aumento na procura do exame, busca
ativa pelos ACS, resultado de exames em tempo hábil, definição de seguimento do
fluxo (garantindo o encaminhamento para o especialista), indicadores dentro da
meta de realização de exames, definição de quantitativo de mulheres na área de
cobertura das Estratégias Saúde da Familia, diagnóstico precoce, fornecimento de
insumos em quantidade adequada e acompanhamento mensal da produtividade
das unidades.
POR QUE A INICIATIVA É INOVADORA? (máximo: 1.000 caracteres)
Porque Em Busca de Marias dá visibilidade e consolida um programa cujo foco é a
prevenção e combate ao câncer de colo do útero. Porque a iniciativa envolve
diversos setores da sociedade a fim de chamar atenção para a importância do
assunto, não apenas na conscientização, como também na execução das ações.
Porque envolve a odontologia com a criação da Semana do Sorriso das Maris,
onde as mulheres que realizam preventivo têm uma semana e atendimentos
odontológicos dedicada a elas no período de intensificação das ações, além de
atividades de promoção de saúde bucal. Porque a criação da equipe volante
modifica a estratégia de abordagem, a fim de não apenas aguardar a mulher
procurar o serviço e sim ir onde a mulher estiver, principalmente onde não haveria
ofertado de serviço. Porque a busca ativa é incentivada, pois o ACS de cada ESF
que mais encaminha mulheres para a realização da coleta é nomeado o ACS
Amigo das Marias.
POR QUE A INICIATIVA DEVE SER SELECIONADA? (máximo: 1.000 caracteres)
O projeto atingiu proporção estadual com a adesão do tema e logo pela Santa
Casa de Misericórdia do Pará, Comitê Estadual de Controle do Câncer de Colo de
Útero e de Mama, Núcleo Estadual de Apoio à Gestão à Mulher, além da adesão
do tema por dezoito municípios do estado. O setor privado também aderiu ao
projeto, pois algumas empresas realizam ações em alusão ao tema. Podemos
destacar os resultados nos meses de intesificação das ações, pois no mês de
Março a coleta de PCCU aumentou em 240% em relação ao mês anterior e em
Outubro o aumento foi de 110% em relação a Setembro. Outro ponto, é o baixo
custo de implentação, pois não há custos adicionais já que os municípios dispõem
de orçamento de custeio da atenção básica repassados pelo governo federal. A
iniciativa foi apresentada em Congresso do Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde e será publicado em revista científica. Por fim, o projeto foi
crucial para o recebimento do Prêmio Pará Mulher nos anos 2016 e 2017.

COMO VOCÊ FICOU SABENDO DO PRÊMIO MUNICIÊNCIA?
Atravé do site do CNM e da Coordenação Municipal dos ODS.

CONTATO PREFEITO(A) ou RESPONSÁVEL LEGAL PELO CONSÓRCIO
NOME:
E-MAIL:

ANTONIO CARLOS VILAÇA
agenda2030.gabineteprefeito@gmail.com

CONTATO RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME:
E-MAIL:

Cleise Jane Coelho Gomes
cleise.jane@gmail.com

