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RESUMO 

 

Este projeto objetiva desenvolver ações educativas como estratégia de saúde para 
prevenção do câncer do colo-uterino, realizado no Centro de Saúde Janaina, 
localizada em São Luís – MA, tendo como público-alvo, os profissionais de saúde e 
a população feminina sobre o exame preventivo. Para elaboração do projeto de 
intervenção foi realizado uma pesquisa em livros, textos, artigos científicos, revistas 
pesquisas na Internet. Os impactos esperados com a aplicação do projeto serão a 
aquisição de mais conhecimento da equipe de saúde e de mulheres que frequenta, o 
centro de saúde pesquisado, sobre a temática estudada, maior procura das 
pacientes para realização do exame preventivo e principalmente, maior interação e 
comunicação entre a equipe de saúde e as mulheres que frequentam o centro de 
saúde, e com isso o envolvimento de todos para melhoria na saúde da mulher e 
prevenção do câncer de colo-uterino. Espera-se que os impactos gerados pelo plano 
sejam positivos, eficazes e efetivos, pois acredita-se que essa ação possa ajudar na 
promoção na saúde da mulher e maior conhecimento tanto dos profissionais como 
das pacientes sobre a temática.  
 

Palavras-chave: Câncer. Educação em saúde. Saúde da mulher. 
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ABSTRACT 

 

This project aims to develop educational actions as a health strategy for the 
prevention of cervical cancer, carried out at the Janaina Health Center, located in 
São Luís - MA, with the target audience, health professionals and the female 
population about the examination preventive. To elaborate the intervention project, a 
research was carried out in books, texts, scientific articles, magazines searches on 
the Internet. The expected impacts of the project will be the acquisition of more 
knowledge of the health and women's team that attends, the health center 
researched, about the subject studied, the greater demand of the patients to perform 
the preventive exam and, mainly, greater interaction and Communication between 
the health team and the women attending the health center, and with it the 
involvement of all for the improvement of women's health and prevention of cervical 
cancer. It is expected that the impacts generated by the plan will be positive, effective 
and effective, since it is believed that this action can help promote women's health 
and greater knowledge of both professionals and patients on the subject. 
 

Keywords: Cancer. Health education. Women's Health. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 
1.1 Título 

Ações educativas como estratégia de saúde para prevenção do câncer de 

colo uterino. 

1.2 Equipe Executora 

 Herschell Antônio Araújo Carvalho Neto 

 Lia Cardoso de Aguiar 

1.3 Parcerias Institucionais  

 Secretaria Municipal de Saúde 

 Secretaria Estadual de Saúde  

 Centro de Saúde Janaina  

 

 

2 INTRODUÇÃO 

O progressivo aumento das doenças crônicas e degenerativas no Brasil é 

evidente. As alterações demográficas por que passa a população trarão como 

consequência maior quantidade de casos de doenças crônicas dentre as quais se 

enquadra o câncer. O aumento da vida média, a queda da taxa de fecundidade, as 

modificações no estilo de vida e a maior exposição a determinados riscos ambientais 

são fatores que interferem diretamente no aparecimento de um maior número de 

neoplasias malignas (SOUSA et al., 2009).  

Esta é uma doença antiga, existindo registro de sua presença desde os 

mais remotos anos da história da humanidade, constata-se que este acomete os 

indivíduos desde os mais remotos tempos e Hipócrates na Grécia, definiu a doença 

como “mal prognóstico”. Atualmente, é um termo geralmente usado para “designar” 

as neoplasias malignas e representam sérios problemas médicos. Nos anos 40 do 

século XX o pudor, a vergonha, o isolamento e o silêncio (MORAIS et al., 2013).  

Segundo o Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva, 

o número estimado para 2014/2015 é de aproximadamente 576 mil casos novos de 
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câncer no Brasil, incluindo os casos de pele não melanoma, que é o tipo mais 

incidente para ambos os sexos (182 mil casos novos), seguido de próstata (69 mil), 

mama feminina (75 mil), cólon e reto (33 mil), pulmão (27 mil), estômago (20 mil) e 

colo do útero (15 mil) (INCA, 2014). 

O câncer representa a segunda causa de morte no país no sexo feminino, 

só superado pelas doenças cardiovasculares. Considerando que o câncer de mama 

e útero são responsáveis por quase um terço dessas mortes em todo o país, os 

programas de prevenção e diagnóstico precoce podem ter grande impacto neste 

quadro. Com uma incidência em todo o mundo de cerca de meio milhão de casos 

por ano - principalmente em países em desenvolvimento - o câncer colo-uterino 

permanece como um dos mais importantes e danosos cânceres da mulher (VILLA; 

PEREIRA, 2009).  

Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de colo uterino representa a 

terceira maior causa de neoplasia maligna em mulheres brasileiras, sendo 

ultrapassada apenas pelo câncer de pele (não melanoma) e pelo câncer de mama 

(INCA, 2014). Ainda conforme o Inca (2014), no estado do Maranhão, no ano de 

2005 foram notificados 520 casos/100.000 habitantes e 100/1000.000 óbitos, 

elevando a incidência para 16,87 casos por cem mil habitantes, já no ano de 2008 a 

prevalência foi de de 630 casos novos, sendo que na capital foi de 190 casos novos. 

Brito, Nery e Torres (2007) ressaltam que esta neoplasia é mais 

prevalente em mulheres de 20 a 49 anos de idade e o risco aumenta, geralmente na 

faixa dos 45 a 49 anos idade.  A infecção persistente por papilomavírus humano 

(HPV) tem sido apresentada como fator principal para o desenvolvimento da 

neoplasia. 

Essa neoplasia está fortemente associada à atividade sexual, 

especificamente ao número de parceiros e à idade da primeira relação sexual. 

Existem fortes evidências de que os agentes infecciosos sexualmente transmissíveis 

estão envolvidos na etiologia deste tipo de câncer. O vírus do Herpes simples tipo II, 

por mais de vinte anos, esteve cotado como o principal responsável dentre os 

demais. Nos últimos anos, maior atenção vem sendo dada ao papiloma vírus 

humano (HPV) (JORGE et al., 2011). 

Trabalhando no Centro de Saúde Janaina, observou-se que a 

comunidade que a unidade atende possui pouco conhecimento sobre o câncer do 

colo uterino, nesse sentido a maioria das mulheres que procuram o centro de saúde 
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é para fazer alguma consulta e quando é solicitado para fazer o exame de 

Papanicolau, geralmente não realizam, devido o baixo acesso ao conhecimento 

sobre tal tema e também pelo preconceito ou medo. Portanto, é de suma 

importância a realização desta proposta de intervenção.  

 

 

3 JUSTIFICATIVA  

O câncer colo-uterino é a patologia crônico-degenerativa mais temida, em 

razão do seu alto grau de letalidade e morbidade, apresentando possibilidade de 

cura se for diagnosticada precocemente. Esta patologia, ocorre de forma lenta, 

passando por fases pré-clínicas detectáveis e curáveis, no qual sua incidência, 

acontece sobretudo na faixa etária de 20 a 29 anos e o risco aumenta à medida que 

se atinge a faixa etária de 45 a 49 anos (INCA, 2014). 

O baixo nível educacional é um fator que pode interferir na adesão ao 

exame preventivo do câncer colo-uterino, ocasionando uma menor compreensão 

sobre a doença e da importância do exame e uma menor utilização dos serviços de 

saúde (GARCIA, 2010). Apesar da importância do exame ginecológico, os fatores 

que contribuem para as mulheres não realizarem este exame periodicamente é o 

fato de desconhecimento deste tipo de câncer, da técnica e da importância do 

exame preventivo, sentimento de medo na realização do exame, medo de se 

deparar com o resultado positivo para câncer, sentimentos de vergonha e 

constrangimento, necessidade de modelo de comportamentos adequados à 

prevenção de saúde, e dificuldades para a realização do exame (FERREIRA, 2009). 

Logo, para melhor prevenção da doença é necessário que a mulher se 

submeta ao exame preventivo de forma espontânea, porém este comportamento 

não depende apenas da mulher, mais sim da ação conjunta entre políticas 

governamentais e profissionais de saúde, com a finalidade de reduzir os agravos de 

à saúde da mulher. A partir do momento em que a mulher compreende o que é 

câncer do colo-uterino, e quais os riscos que ele pode trazer a sua saúde é que o 

controle da patologia é possível, porque ela passa a ter atitudes de cuidado próprio 

voluntariamente e não como um ato imposto (SOUZA; SILVA; PINTO, 2010). 

Portanto, a falta de conhecimento é um grande obstáculo para prevenção 

adequada da patologia e principalmente, sobre o exame e a importância da 
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realização deste pelas mulheres, constitui uma barreira de grande importância para 

os serviços de saúde, pois limita o acesso ao rastreamento do câncer de colo de 

útero. Com um conhecimento adequado e informações necessárias é possível que 

as mulheres se aproximem mais dos serviços de saúde e voltem seus olhos para 

questões como autocuidado que uma forma de prevenção, justificando a realização 

deste plano. 

 

 

4 OBJETIVOS 

4.1 Geral 

Desenvolver ações educativas como estratégia de saúde para prevenção 

do câncer do colo-uterino.  

 

4.2 Específicos 

 Informar a comunidade sobre a importância da prevenção da patologia; 

 Promover capacitação dos profissionais de saúde envolvidos em 

atenção oncológica;  

 Realizar busca ativa de mulheres e verificar os motivos da baixa 

adesão das mulheres ao exame; 

 Implantar um instrumento de avaliação mensal do desempenho da 

equipe de saúde, após a execução da capacitação. 

 

 

5 METAS  

 Aumento de 90% de conhecimento sobre a temática da comunidade 

atendida pelo centro de saúde e dos profissionais; 

 Aumento de 80% da realização do exame de Papanicolau; 

 Conscientizar 90% das pacientes femininas sobre a importância do 

exame de Papanicolau. 
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6 METODOLOGIA  

 

Para elaboração do projeto de intervenção foi realizado uma pesquisa 

bibliográfica, visto que é o fator principal em todo trabalho científico, onde compõe o 

levantamento, seleção, fichamento e arquivamento de informações relacionadas à 

pesquisa (RUIZ, 2007).  

Foram feitas pesquisas em livros, textos, artigos científicos, revistas, 

pesquisas na Internet, com vistas a levantar subsídios para fundamentar o 

diagnóstico situacional observado e o consequentemente alcançar os objetivos 

propostos. 

 

6.1 Público-alvo 
 

Trata-se de uma intervenção educativa junto aos profissionais de saúde e 

a população feminina sobre o exame preventivo.  

 
 
6.2 Fase de planejamento  
 

Neste primeiro momento serão convidados os profissionais de saúde para 

participarem desta etapa do estudo. Nesta fase será realizada uma reunião, para 

discussão da intervenção proposta neste projeto, oportunizando a participação de 

todos os profissionais na elaboração do plano, os quais poderão propor melhorias. 

Ao término do desenvolvimento dessa fase, o plano de capacitação será 

apresentado ao gestor do Centro de Saúde Janaina. 

 

6.3 Periodicidade e local das atividades de capacitação  

 

Propõe-se que as atividades de capacitação sejam realizadas no mês de 

setembro. O local poderá ser realizado em uma sala cedida pela instituição de 

saúde. Quanto as pacientes femininas e seus familiares, as abordagens serão 

realizadas na sala de espera da unidade de saúde.  
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6.4 Profissionais responsáveis pela capacitação  

 

As atividades de capacitação serão administradas pela equipe executora 

e/ou profissionais da área estudada, convidados ou contratados.  

 

6.5 Atividades desenvolvidas  

 

Serão ministradas aulas teóricas com conteúdo distintos, necessários 

para uma prática profissional segura em relação à temática abordada e para o 

aumento do conhecimento do público-alvo.  

 

6.6 Estratégias metodológicas  

 

As aulas teóricas serão desenvolvidas no formato de aula expositiva, 

utilizando-se de projeção visual em aparelho multimídia. A capacitação terá uma 

estrutura em módulos, onde em cada módulo o participante terá um conteúdo 

específico para leitura e interpretação (textos, trechos de livros ou artigos científicos, 

material básico da ação) e atividades avaliativas (elaboração de textos, 

questionários e roda de discussão). Será observado também o interesse de cada 

participante nos encontros e o seu envolvimento nas atividades propostas. Quanto 

para as pacientes femininas, serão dadas palestras e entregas de folders 

informativos.  

 

6.7 Recursos 

 

Estão incluídos todos os recursos humanos e materiais previstos para 

serem utilizados na proposta de intervenção. Destaca-se que o quantitativo de tais 

recursos previstos pode ocorrer modificações no decorrer da capacitação, visto que 

ao longo da execução das ações, acredita-se que acontecer a aquisição de mais 

recursos humanos que, caso ocorra, certamente será favorável para a ampliação 

também dos recursos materiais. 
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‒ Recursos Humanos  

 Elaborador do projeto; 

 Coordenador (Um professor convidado ou contratado) que 

realizará monitorização das aulas e dará auxilio para professor; 

 Professores convidados ou contratados.  

 

‒ Recursos Materiais 

 

Quadro 1 – Recursos materiais 

Materiais Especificação Quantidade 

Projetor multimídia unidade 01 

Notebook unidade 01 

Equipamento de som unidade 01 

Quadro branco unidade 01 

Caneta para quadro branco unidade 12 

Folha de papel em branco resma 02 

Caixa de canetas unidade 10 

Sala unidade 01 

Ar-condicionado unidade 01 

Folders informativos unidade 100 

 

6.8 Organização e Planejamento  

 

 Discussão e debates das estratégias entre os colaboradores do plano 

de ação; 

 Aquisição de recursos materiais. 
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7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADE 2017 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 

Levantamento e 

atualização 

bibliográfica 

X X X       

Elaboração do Plano 

de Ação 
 X X       

Envio para 

aprovação na 

coordenação do 

Curso 

  X       

Reunião com equipe 

e parcerias 

Institucionais 

   X X     

Apresentação da 

proposta a direção da 

unidade básica de 

saúde 

     X    

Divulgação e 

Mobilização 
     X X X  

Execução do plano         X 
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8 IMPACTOS ESPERADOS 

  

Os impactos esperados após a aplicação do projeto, serão:  

- Aquisição de mais conhecimento da equipe de saúde e de mulheres que 

frequenta, o centro de saúde pesquisado, sobre a temática estudada; 

- Maior procura das pacientes para realização do exame preventivo; 

- Maior interação e comunicação entre a equipe de saúde e as mulheres que 

frequentam o centro de saúde, e com isso o envolvimento de todos para melhoria na 

saúde da mulher e prevenção do câncer de colo-uterino.  

Espera-se que os impactos gerados pelo plano sejam positivos, eficazes e 

efetivos, pois acredita-se que essa ação possa ajudar na promoção na saúde da 

mulher e maior conhecimento tanto dos profissionais como das pacientes sobre a 

temática.  

 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observou-se que a existem vários fatores que prejudicam a realização do 

exame de Papanicolau, como os aspectos socioeconômico, cultura, vergonha, medo 

e entre outros, não só na realização da coleta do material, mas também, na consulta 

de retorno para apresentar o resultado, diante disso a assistência humanizada é de 

suma importância para a integralidade e o acolhimento desta paciente, pois o 

atendimento humanizado está vinculado ao  um bom tratamento, respeito, 

cordialidade e compromisso dos profissionais com a cliente.  

Nesse contexto, a realização deste projeto é importante e essencial, pois 

acredita-se que esta ação, junto ao paciente, família e profissionais de saúde, 

ajudará no controle dessa enfermidade, uma vez que suas complicações da 

patologia estão relacionadas ao conhecimento, portanto, ações educativas só 

contribuem para uma melhor qualidade de vida. 
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