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RESUMO  

Apesar de conhecidas formas de prevenção e rastreio o câncer de colo uterino 

ainda apresenta alta mortalidade, sendo um problema de saúde pública. Este 

trabalho teve como objetivo elaborar um projeto de intervenção com intuito de 

melhorar a cobertura de exame citológico na área de abrangência de uma 

equipe da Estratégia de Saúde da Família de Arraial/PI. Primeiramente 

realizou-se uma revisão da literatura onde foram analisados trabalhos 

publicados no período de 2010 a 2018 como: periódicos nacionais, manuais 

técnicos do Ministério da Saúde, Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde e Instituto Nacional do Câncer e ainda alguns artigos 

disponíveis em bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde. O projeto de 

intervenção prevê a realização de busca ativa de mulheres em idade entre 25 e 

64 anos. Também são previstas capacitações da equipe de saúde da família e 

trabalhos educativos com a comunidade mostrando a importância do rastreio 

para a diminuição da incidência do câncer do colo uterino. Espera-se com o 

desenvolvimento dessa intervenção, ofertar educação em saúde sobre a 

prevenção do câncer de colo uterino e melhorar a cobertura do respectivo 

exame na faixa etária priorizada. Conclui-se que é necessário fazer uma 

reorganização do serviço de saúde, principalmente definindo ações específicas 

voltadas para a saúde da mulher. Para o município em que atuo este trabalho 

será de grande importância, pois a atuação da equipe da UBS Josefa Barbosa 

Oliveira, será mais efetiva, permitindo uma cobertura mais abrangente das 

mulheres para a realização do exame preventivo. 
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ABSTRACT 

Despite known forms of prevention and screening, cervical cancer still presents 

high mortality and is a public health problem. The objective of this study was to 

elaborate an intervention project aiming to improve cytological examination 

coverage in the area of coverage of a Arraial / PI Family Health Strategy team. 

Firstly, a review of the literature was carried out, where papers published in the 

period from 2010 to 2018 were analyzed as: national journals, technical 

manuals of the Ministry of Health, Department of Informatics of the National 

Health System and National Cancer Institute and some articles available in 

databases of the Virtual Health Library. The intervention project provides for an 

active search of women between the ages of 25 and 64 years. Training is also 

planned for the family health team and educational work with the community 

showing the importance of screening for the decrease in the incidence of 

cervical cancer. It is expected to develop this intervention, offer health 

education on cervical cancer prevention and improve the coverage of the 

respective exam in the prioritized age group. It is concluded that it is necessary 

to reorganize the health service, mainly by defining specific actions aimed at the 

health of women. For the municipality where I work this work will be of great 

importance, as the performance of the UBS team Josefa Barbosa Oliveira, will 

be more effective, allowing a more comprehensive coverage of women to 

perform the preventive examination. 
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INTRODUÇÃO  

No Brasil, estima-se que o câncer de colo uterino seja a terceira 

neoplasia maligna mais comum entre as mulheres, sendo apenas superado 

pelo câncer de pele (não melanoma), e pelo câncer de mama1.  

A evolução do câncer do colo do útero, na maioria dos casos, se dá de forma 

lenta, passando por fases pré-clínicas detectáveis e curáveis. Dentre todos os 

tipos de câncer, é o que apresenta um dos mais altos potenciais de prevenção 

e cura. Seu pico de incidência situa-se entre mulheres de 40 aos 49 anos de 

idade, e apenas numa pequena porcentagem, naquelas com menos de 30 

anos, sendo que a faixa de idade para detecção precoce é dos 20 aos 29 anos, 

período que corresponde ao pico de incidências das lesões precursoras da 

doença e antecede ao pico de mortalidade pelo câncer2.  

Este tipo de câncer ainda é um problema de saúde pública em países 

em desenvolvimento, como o Brasil, pois alcança altas taxas de prevalência e 

mortalidade em mulheres de extratos sociais e econômicos mais baixos. 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, como medo, desconsideração de 

sintomas importantes e preconceito e ainda relatado por mulheres com nível de 

conhecimento elevado, ou seja, com nível superior completo queixam-se de 

falta de tempo a para procura do exame preventivo1. 
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A principal estratégia utilizada para detecção precoce da doença no 

Brasil é através da realização do exame citopatológico preventivo do câncer do 

colo do útero, conhecido popularmente como exame de Papanicolau. O exame 

pode ser realizado nos postos ou unidades de saúde que tenham profissionais 

capacitados para realizá-los1. 

Dentre todos os tipos de câncer, este é o que apresenta um dos mais 

altos potenciais de prevenção e cura, chegando perto de 100%, quando 

diagnosticado precocemente, podendo ser tratado em nível ambulatorial em 

cerca de 80% dos casos. O controle dessa doença dispõe de tecnologia de 

baixo custo para a prevenção e detecção através do esfregaço do 

citopatológico, porém para a obtenção de um impacto epidemiológico na 

frequência do câncer uterino é necessário 85% de abrangência da população 

feminina5. Porém, estima-se que cerca de 40% das mulheres nunca tenham 

sido submetidas ao exame citopatológico2. 

Inicialmente, um exame deve ser feito a cada ano e, caso dois exames 

seguidos, no intervalo de um ano, apresentem resultado normal, o exame pode 

passar a ser feito a cada três anos. No caso de mulheres histerectomizadas 

que comparecerem para a coleta, deve ser obtido um esfregaço de fundo do 

saco vaginal. Mulheres grávidas também podem realizar o exame. Neste caso, 

são coletadas amostras do fundo do saco vaginal posterior e da ectocérvice, 

mas não da endocérvice, para não estimular contrações uterinas1.  

Toda mulher que tem ou já teve atividade sexual deve submeter-se a exame 

preventivo periódico, especialmente se estiver na faixa etária dos 25 aos 59 

anos de idade. É fundamental que os serviços de saúde orientem sobre o que 

é, e qual a importância do exame preventivo, pois a sua realização periódica 

permite reduzir a mortalidade por câncer do colo do útero na população de 

risco2.  

A detecção precoce do câncer uterino em mulheres assintomáticas, por 

meio do citopatológico, permite a detecção das lesões precursoras da doença 

em estágios iniciais, antes mesmo do aparecimento dos sintomas2. 
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O colo do útero é revestido, de forma ordenada, por várias camadas de 

células epiteliais pavimentosas, que ao sofrerem transformações intra-epiteliais 

progressivas, podem evoluir para uma lesão cancerosa invasiva em um 

período de 10 a 20 anos1.  

 Na maioria dos casos, a evolução do câncer do colo do útero é lenta, 

passando por fases pré-clínicas detectáveis e curáveis.  Acomete, geralmente, 

os grupos com maior vulnerabilidade social, onde se concentram as maiores 

barreiras de acesso à rede de serviços para detecção e tratamento precoce da 

doença, advindas de dificuldades econômicas e geográficas, insuficiência de 

serviços e questões culturais, como medo e preconceito dos companheiros2.   

  

Os fatores de risco para seu desenvolvimento são: • idade precoce na 

primeira relação sexual; • multiplicidade de parceiros; • história de infecções 

sexualmente transmitidas (da mulher e de seu parceiro). Atualmente, 

considera-se que a persistência da infecção pelo Vírus do Papiloma Humano 

(HPV) represente o principal fator de risco; • multiparidade; • tabagismo; • 

alimentação pobre em alguns micronutrientes, principalmente vitamina C, 

beta3. 

Educação em saúde 

A promoção da saúde visa assegurar a igualdade de oportunidades e 

proporcionar os meios que permitam a todas às pessoas realizar 

completamente seu potencial de saúde. Os indivíduos e as comunidades 

devem ter oportunidade de conhecer e controlar os fatores determinantes da 

sua saúde. Ambientes favoráveis, acesso à informação, habilidades para viver 

melhor, bem como oportunidades para fazer escolhas mais saudáveis, estão 

entre os principais elementos capacitantes. Os profissionais e os grupos 

sociais, assim como as equipes de saúde, têm a responsabilidade de contribuir 

para a mediação entre os diferentes interesses, em relação à saúde, existentes 

na sociedade1.  
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Os programas ou atividades de promoção da saúde tendem a concentrar-se 

em componentes educativos, primariamente relacionados com riscos 

comportamentais passíveis de mudanças, que estariam, pelo menos em parte, 

sob o controle dos próprios indivíduos. Por exemplo, o hábito de fumar, a dieta, 

as atividades físicas, a direção perigosa no trânsito. Nessa abordagem, 

fugiriam do âmbito da promoção da saúde todos os fatores que estivessem fora 

do controle dos indivíduos2.  

O desenvolvimento de habilidades e atitudes pessoais favoráveis à 

saúde em todas as etapas da vida encontra-se entre os campos de ação da 

promoção da saúde. Para tanto, é imprescindível a divulgação de informações 

sobre a educação para a saúde, o que deve ocorrer no lar, na escola, no 

trabalho e em muitos outros espaços coletivos.  

Particularmente em países como o Brasil e outros da América Latina, a 

péssima distribuição de renda, o analfabetismo e o baixo grau de escolaridade, 

assim como as condições precárias de habitação e ambiente têm um papel 

muito importante nas condições de vida e saúde2.  

É necessário estimular a população feminina a determinar suas 

próprias metas de saúde e comportamentos, a aprender sobre saúde e 

doenças, com estratégias de intervenção e de apoio, com aconselhamentos e 

supervisão contínua. As áreas de interesse especial na promoção de saúde da 

mulher incluem a higiene pessoal, estratégias para detectar e prevenir 

doenças, em particular as DSTs, tais como infecção pelo vírus da 

imunodeficiência humana3. 
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PLANO OPERATIVO 

 

 

 

 

REALIZAÇÃO DO EXAME CITOPATOLÓGICO NA UNIDADEDE 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA JOSEFA BARBO SA DE 

OLIVEIRADO MUNICIPIO DE ARRAIAL/PI 
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Dezembro/2018 

 

OBJETO DA INTERVENÇÃO: 

Mulheres entre 40 a 59 anos no município de Arraial Piauí 

 

OBJETIVOS: 

• Descrever o fluxo de realização dos exames citopatológico   na Unidade 

de Saúde da Família (ESF) Josefa Barbosa de Oliveira no Município de Arraial-

PI, 

• Levantar os resultados dos exames citopatológico na Unidade de 

Estratégia de Saúde da Família Josefa Barbosa de Oliveira Arraial/PI. 

• Verificar como e quais dias acontece os exames citopatológico; 

Conhecer os motivos da baixa adesão ao exame Papanicolau em mulheres de 

25 a 59 anos na UBS Unidade de Estratégia de Saúde da Família 

 

Planilha de Intervenção 
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Situação 

problema 

OBJETIVOS METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGI

AS 

RESPONSÁVE

IS 

A baixa 

adesão do 

exame 

citopatológi

co das 

mulheres do 

município 

de arraial 

Descrever o 

fluxo de 

realização 

dos exames 

citopatológic

o   na 

Unidade de 

Saúde da 

Família 

(ESF)  

. Verificar 

como e em 

quais dias 

acontece os 

exames 

citopatológic

o; 

 

OUTUBRO/01

8 

 

 

 

 

Novembro/20

18 

Fazer 

levantamento 

de todas as 

mulheres, na 

faixa etária de 

40 a 59 anos, 

que não 

realizaram 

exames 

citopatológico. 

 

Equipe saúde 

da 

família/Agentes 

comunitário de 

saúde 
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 Conhecer os 

motivos da 

baixa 

adesão ao 

exame 

Papanicolau 

em mulheres 

de 25 a 59 

anos na UBS 

na Unidade 

de Estratégia 

de Saúde da 

Família 

Josefa 

Barbosa de 

Oliveira/Arrai

al 

dezembro/201

8 

  

 

 

 

Conclusão 

 

Verificou-se que durante os encontros as mulheres percebem o exame 

de prevenção como uma forma de se cuidar. Algumas demonstravam 

preocupação e interesse em saber suas condições de saúde. Apesar de 

reconhecer, no entanto, a importância da prevenção e preservação da saúde 

como possibilidade de uma vida saudável, algumas mulheres disseram que às 

vezes em que buscaram assistência foi por apresentarem o aparecimento de 

sintomas. 
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 O estudo revelou que, mesmo enfrentando dificuldades e medo, uma grande 

maioria das mulheres procura o serviço de saúde para se submeter ao exame 

de prevenção do câncer cívico-uterino. A motivação para realizar esse exame 

está vinculada ao aparecimento de sintomas, ao hábito de cuidar-se e/ou na 

preocupação com sua condição de saúde.  

Muitas mulheres deixaram claro que, em relação ao exame, sentem-se 

algumas vezes constrangidas, envergonhadas, com medo da dor ou da 

ocorrência de sangramento durante o mesmo e também as que deixam e fazer 

o exame por não ter tempo por conta de seu trabalho. Foram citados também 

alguns outros impedimentos como baixo poder aquisitivo, o fato de cuidar de 

filhos e marido, e desinformação sobre o exame. 
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