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1. Introdução 
 

O câncer de colo do útero é um importante problema de Saúde Pública. Segundo 
a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer1, o carcinoma cervical é o quarto 
tipo de câncer mais comum entre as mulheres, com uma estimativa de 528.000 novos 
casos ocorridos em 2012 2. É uma importante causa de morbidade e mortalidade na 
população feminina, particularmente nos países em desenvolvimento, onde ocorrem 80-
85% dos casos diagnosticado3. 

No Brasil, é a terceira causa de óbito por câncer entre as mulheres, desde 2006, 
após as correções realizadas para óbitos por câncer do útero porção não especificada 
(SOE) e causas mal definidas 4 Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimou que o 
número de casos novos de câncer do colo do útero para o Brasil no ano de 2010 foi de 
18.430, sendo 18 casos em 100 mil mulheres 5.  

Na cidade de Campinas, dados do Registro de Câncer de Base Populacional 
mostram que, entre 1991 e 1995, a taxa ajustada da incidência do câncer do colo do 
útero foi de 17,3/100 mil, e que o aumento de incidência da doença ocorre a partir dos 
40 anos de idade6. Em 2004, o câncer de colo de útero representou 5% das mortes 
femininas por neoplasias em Campinas, com uma taxa de aproximadamente sete óbitos 
por 100 mil em mulheres de 25 anos ou mais7.  
 

1.1 Prevenção 
 

O método de rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil dá-se pelo 
exame citopatológico (exame de Papanicolau), realizado, segundo os Manuais do 
Ministério da Saúde e o INCA, em mulheres, sem comorbidades, na faixa etária de 25 
a 64 anos e que já tiveram atividade sexual8. Estabelece-se a rotina de coleta a cada 
três anos, após dois exames normais consecutivos realizados com um intervalo de um 
ano.  

A redução da mortalidade observada em países desenvolvidos pode ser 
atribuída ao rastreamento citopatológico organizado, e esse desempenho não 
observado em regiões menos desenvolvidas9. A experiência de alguns países 
desenvolvidos mostra que a incidência do câncer do colo do útero foi reduzida em torno 
de 80% onde o rastreamento citológico foi implantado com qualidade, cobertura, 
tratamento e seguimento das mulheres8. 

Apesar da grande redução, países como os Estados Unidos da América, em que 
o teste de Papanicolau é aplicado desde a década de 50, ainda há uma incidência e 
taxas de mortalidade substanciais, especialmente entre a população com menos 
acesso à saúde10, sendo que mais da metade dos casos de câncer cervical ocorre em 
mulheres que nunca fizeram ou raramente fazem o rastreamento11. 

No Brasil, o câncer de colo do útero continua sendo uma importante causa de 
mortalidade, apesar de que o Sistema Único de Saúde (SUS) vem realizando mais de 
10 milhões de exames citopatológicos por ano para o rastreamento desta doença12.  

A baixa adesão das mulheres ao exame e a coleta inadequada são grandes 
dificuldades no controle do câncer de colo uterino. Porém, devido ao grande índice de 
cura e da magnitude do problema para a saúde pública, a procura dos serviços pela 
população alvo deve sempre ser incentivada. O câncer de colo do útero decorre de 



alterações celulares que tem uma progressão gradativa e é por isto que é uma doença 
curável quando descoberta precocemente8. 

Em revisão sistemática da literatura sobre a cobertura do exame de Papanicolau 
no Brasil13, sinalizaram que as mulheres mais jovens, de baixa escolaridade, de baixo 
nível socioeconômico e com menor renda familiar eram as que menos faziam o exame. 
Além disso, fatores como timidez, medo, vergonha e dor, foram relatados em estudos, 
embora todas as participantes da pesquisa reconhecessem a importância da coleta do 
exame14. Apesar da gratuidade do exame na rede do SUS e de ser considerado um 
exame de fácil realização - pois demanda tecnologia relativamente simples e bem 
conhecida no país, mas cuja logística apresenta grande complexidade -, ainda há uma 
importante lacuna nos conhecimentos no que diz respeito às razões pelas quais as 
mulheres não se submetem ao exame na periodicidade recomendada pelo Ministério da 
Saúde 15. 

Considerando-se o câncer de colo de útero uma neoplasia com elevada taxa de 
incidência e de mortalidade, passível de diagnóstico precoce e curável, dependendo do 
estágio em que é detectado, buscou-se analisar a coleta de Papanicolau no Centro de 
Saúde Vila Ipê, possibilitando a identificação e busca ativa das mulheres elegíveis para 
o rastreamento e tratamento, aumentando a resolutividade da assistência e 
consequentemente o controle dessa neoplasia. 

Dentre todas as atividades desempenhadas dentro do Centro de Saúde Vila Ipê, 
despertou-me o interesse em realizar esse trabalho ao deparar com os dados da 
Unidade e com a prática médica na área de Ginecologia. Localizada em um bairro 
antigo da cidade de Campinas, a Unidade ainda traz consigo o modelo de uma UBS 
tradicional e adentrei no processo de transição para o Programa de Saúde da Família.  

Ao avaliarmos os dados para os planejamentos do ano anterior encontramos, em 
2010, uma população de 7544 mulheres entre 25 e 69 anos. Levando em consideração 
o elevado número de mulheres, de acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), esperar-se-ia uma taxa de cobertura para coleta de Papanicolau de, 
aproximadamente, 80% da população feminina16. Houve no período entre 2012 e 2013 
uma porcentagem de 12,56% de coleta. O gráfico abaixo representa a queda da coleta 
no Centro de Saúde Vila Ipê no período de 2009-2013 (Figura 1).  

 



 

Figura 1: Cobertura de rastreio do colo de útero do CS Vila Ipê nos anos de 2009-2013. 
 
 

2. Objetivos 
 
2.1. Geral 
 
Garantir o acesso ao exame preventivo com qualidade, o diagnóstico e o tratamento 
das lesões precursoras desse câncer à população feminina de 25 a 64 anos da área de 
abrangência do Centro de Saúde Vila Ipê. 
 
2.2. Específicos 
 
- Estimular todos profissionais envolvidos na atenção básica sobre a importância do 
exame preventivo; 
- Capacitar a equipe em temas do câncer de colo uterino, sua repercussão, importância 
epidemiológica, prevenção e tratamento0; 
- Estabelecer junto com a equipe palestras e grupos de orientação destinados a 
população feminina de 25 a 64 anos; 
- Mensurar a adesão da população ao exame de rastreio; 
- Aumentar a cobertura de coleta do exame de Papanicolau; 
- Trabalhar educação em saúde da mulher promovendo o cuidado humanizado; 
- Abordar, em visita domiciliar, as mulheres para realização de exames preventivos; 
- Incentivar o Distrito Sul de Campinas para mobilizar a gestão sobre as campanhas de 
rastreamento. 
 

3. Metodologia 
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3.1. Sujeitos envolvidos no benefício da intervenção 
 
População feminina de 25 a 64 anos e com critérios de inclusão no grupo 

preconizado pelo Ministério da Saúde para rastreio de câncer de colo de útero. 
 
3.2. Cenário da intervenção 

 
O Centro de Saúde Vila Ipê é localizado no Bairro da Vila Ipê na cidade de 

Campinas, São Paulo. Tem uma população adscrita de 28.700 pessoas e 7544 
mulheres entre 25 e 69 anos. Os dados foram levantados através de planejamentos 
anteriores e na plataforma de dados TABNET 17. Os dados do número de coletas são 
baseados nas anotações do caderno de anotações das coletas de CO. 
 
3.3. Estratégias e ações  
 

Através dos dados obtidos da população feminina adscrita pelo Centro de Saúde 
da Vila Ipê, todos profissionais envolvidos no cuidado as mulheres da área adscrita 
serão sensibilizados, a fim de promover atividades educativas de promoção da saúde e 
prevenção do câncer de colo de útero. 

Estabelecer junto com a equipe, a realização de palestras e grupos de 
orientação sobre a importância da realização do exame e as possíveis consequências 
do quando o exame é negligenciado. Além disso, para que em todos os atendimentos, 
seja de Clínica Médica, consultas de enfermagem, acolhimento, visitas domiciliares 
busquem- se pacientes que não estão com o rastreio em dia e orientem-nas quanto a 
coleta do exame preventivo, tendo sempre horários diferentes disponíveis com um 
profissional para realizar o exame. 

Utilizar-se-á da Agenda da Mulher modificada, instrumento de organização da 
informação e da agenda das mulheres na rede de saúde. Através de uma planilha, 
poderá se registrar dados clínico-ginecológicos básicos e os exames preventivos do 
câncer do colo do útero e da mama. Assim, as informações relativas à saúde/doença e 
o acompanhamento destas mulheres estarão disponíveis para os agentes e outros 
profissionais de saúde em todos os níveis de atenção, possibilitando uma avaliação 
pormenorizada. 

Capacitação e ações de Educação Permanente em Saúde para qualificação das 
equipes da Atenção Primária à Saúde, por exemplo, como na equipe de Ginecologistas, 
Médicos da Família e Enfermeiros para aprimoramento da técnica, revisão de lesões 
precursoras, alterações no exame físico, fazendo com que a ampliação da oferta de 
serviço seja garantida, com maior disponibilidade de horários para a coleta.  

Divulgar, nos encontros, as Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer 
do Colo do Útero, visando à garantia de boas práticas clínicas e à padronização de 
condutas. 

Realização de campanhas focais, como os mutirões de coleta de CO, com certa 
periodicidade, na qual, toda a equipe seja mobilizada para acolher a população 
feminina. Visando também a ampliação da cobertura populacional e a reorganização da 
rede de controle voltada o câncer de colo do útero. 



Comunicação e mobilização social, produzindo e difundindo mensagens sobre 
detecção precoce do câncer do colo do útero para públicos diversos em diferentes 
mídias. 

Articular ações de mobilização social em conjunto com áreas técnicas da 
Prefeitura de Campinas, como o Centro de Educação dos Trabalhadores da Saúde, e 
com a sociedade civil, envolvendo a os responsáveis distritais no setor de Experiências 
e Práticas em Saúde, o Movimento de Mulheres, diversas Pastorais etc. 
 
3.4. Avaliação e monitoramento 

 
Uma profissional técnica em enfermagem, a qual já está envolvida com a área da 

mulher e seus fluxos, terá que para mensurar periodicamente a adesãoda população ao 
rastreio para avaliar se as medidas estão sendo eficazes. Além disso, haverá reuniões 
trimestrais entre os profissionais que coletam CO para pensar em estratégias, escrever 
boletins e relatórios e avaliar o crescimento no número de coletas.  
 
4. Resultados Esperados 

 Acredita-se que será de grande valia a troca de experiências e aprendizado. 

Contudo, tem-se a consciência que este será apenas o primeiro passo, já que se 

precisa sempre buscar mais conhecimento e contribuir na promoção de saúde da 

população a que cuidamos. Esperamos, pois, uma ampliação na cobertura do exame 

de rastreamento para o câncer de colo uterino e melhoria na gestão do cuidado das 

mulheres com lesões precursoras. 

 Também, fortalecer o cuidado pautado na valorização do outro, dos seus 

sentimentos, do seu trabalho, enfim, numa visão integral e integradora, e diante disso, 

prestar uma assistência humanizada. Voltar-se para educação em saúde, procurando 

formas, métodos e alternativas para melhorar a assistência, o auto cuidado e a 

promoção da saúde. 

5. Cronograma 

 

Atividades Agosto Set Out Nov Dez Jan Fev Março Abril 

Reunião Equipe X X  X  X  X  

Estudo Literatura X X X X X X X X X 

Levantamento de Dados X X        

Capacitação dos Profissionais X X X x      

Agenda das Mulheres X X X X X X X   

Mutirões    X X X X   



Discussão e análise dos 
resultados 

      X X  

Revisão final e digitação        X X 

Entrega final do trabalho         x 
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