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1. Introdução. 

1.1Identificação e apresentação do problema 
 
        A incidência do câncer e suas taxas de mortalidade em  todo o mundo 
esta 
crescendo a ritmo alarmante é preciso adotar urgentemente estratégias 
eficazes de prevenção para frear a doença. 1 
 
O câncer do colo do útero, também chamado de cervical, é causado pela 
infecção persistente por alguns tipos (chamados oncogênicos) do 
Papilomavírus Humano -  HPV. , em alguns casos, podem ocorrer alterações 
celulares que poderão evoluir para o câncer, Estas alterações das células são 
descobertas facilmente no exame preventivo. É o terceiro tumor mais freqüente 
na população feminina, atrás do câncer de mama e do colorretal, e a quarta 
causa de morte de mulheres por câncer no Brasil.2,3 

 
A prevenção do câncer do colo do útero está baseada no rastreamento da 
população feminina por meio da detecção precoce de lesões pré-cancerosas, 
no diagnóstico exato do grau da lesão e no tratamento. Sendo que esse modo, 
a cobertura da população feminina em relação à prevenção é um elemento 
primordial no controle deste tipo de câncer. 4 

 
O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima uma redução de até 80% na 
mortalidade por este câncer a partir do rastreamento de mulheres na faixa 
etária de 25 a 65 anos com o exame de citopatológico de colo de útero e 
tratamento das lesões precursoras com alto potencial de malignidade ou 
carcinoma "in situ". Para tanto é necessário garantir a organização, a 
integralidade e a qualidade do programa de rastreamento, bem como do 
tratamento das pacientes. 2,4 

 

Em Espírito Santo do Pinhal, a baixa adesão ao exame citopatológico do colo 
de útero resultou na dificuldade em alcançar a meta de cobertura proposta 
anualmente para o município. A idéia do presente estudo foi a fim de melhorar 
este importante indicador do Pacto pela Saúde, que consta na Portaria Nº 
399/GM de 22 de fevereiro de 2006, tendo em vista a necessidade de 
aumentar a oferta deste exame. 5 

 

O trabalho na ESF Centenário permitiu desvelar uma grande dificuldade, em 
alcançar a meta pactuada pelo município de Espírito Santo do Pinhal, tendo em 
vista, várias tentativas de sensibilizar as mulheres frente à importância da 
prevenção do câncer de colo uterino, que se dá por meio de exame preventivo. 
Partindo do estudo da meta do ano anterior (2014), surgiu a indagação “O que 
a UBS da família  pode fazer para melhorar a adesão das mulheres ao exame 
cito patológico do colo do útero?” Entendendo a necessidade do trabalho de 
prevenção do câncer de colo de útero, resolveu-se montar um plano de 
intervenção a fim de melhorar este indicador e conseqüentemente a saúde da 
mulher da ESF Centenário em Espírito Santo do pinhal. 
 



Para montar um plano de intervenção do câncer do colo de útero avaliamos os 
principais fatores de risco associados à não realização do exame de 
Papanicolaou: 
A idade avançada, o baixo nível sócio-econômico, pertencer a certos grupos 
étnicos, não ter cônjuge (solteiras separadas e viúvas).  A limitação do acesso 
aos serviços de saúde, por barreiras sócio-econômicas, culturais, e geográficas 
também se apresenta como responsável pela baixa cobertura dos exames de 
citologia oncótica, sendo um problema a ser enfrentado pelos gestores do 
programa de controle do câncer de colo de útero. 6,7 
 
Outros autores coincidem com que estes fatores de risco estão relacionados 
com a não realização do exame3,.6,7 

 

Este projeto é de vital importância para planejamento de intervenções a través 
de ações educativas que ampliem o conhecimento sobre a doença e mudem a 
atitude da população na prevenção e detecção precoce do câncer de colo do 
útero no âmbito da Saúde Pública. Associado a isto se faz necessário a 
disponibilidade de recursos diagnósticos e tratamento oportuno. 8,9,10 
 

O câncer de colo de útero permite sua interrupção a partir de um diagnóstico 
precoce e tratamento oportuno a custos reduzidos. Medidas de prevenção 
consideradas de suma importância envolvem o rastreamento de lesões na 
população sintomática e assintomática, identificando o grau das mesmas e o 
tratamento adequado8, 11 

 
A possibilidade de prevenção primária e secundária do câncer tem crescido 
nas últimas décadas, à medida que tem aumentado o conhecimento acerca 
dos fatores de riscos que envolvem a doença. 
 
Cabe, portanto, aos profissionais atuantes em programas de prevenção e 
controle do câncer de colo de útero, trabalhar as ações que contribuam para o 
esperado impacto sobre a morbimortalidade dessa patologia. Diante disto, esse 
profissional deve estar alerta para a captação de mulheres integrantes do 
grupo de risco e daquelas na faixa etária de maior incidência preconizada pelo 
MS; execução correta da técnica de coleta; preenchimento dos dados na 
solicitação do exame; manutenção, identificação e acondicionamento dos 
frascos e lâminas; provisão do material, bem como a busca das mulheres, 
quando presente resultado anormal, encaminhando-as para o tratamento 
adequado.  8,9,10,12 
 
A relevância da pesquisa centra-se na nossa realidade, a qual visa à mulher 
não só como um ser fragmentado, mas o ambiente em que ela vive e o 
contexto social no qual está inserida, pois ainda são muitos os tabus, 
preconceitos e distorções transmitidas que funcionam como barreiras na 
atenção precoce dessa patologia. 
 
Os benefícios é lograr a prevenção, de esta doença que causa morte y dor a 
nossas famílias. 
 
 



2.OBJETIVOS 

2.1 Objetivos Gerais 

 Aumentar a adesão ao exame preventivo de Câncer de colo 

de útero da ESF Centenário Espírito Santo do Pinhal. 

                   2.2 Objetivos Específicos: 

 Promover ações educativas, em quanto à importância do 

exame para cumprir com a meta pactuada pelo município 

 Sensibilizar os profissionais de saúde quanto à importância da 

realização do referido exame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.METODOLOGIA 
 
3.1. Cenários da intervenção. 
O projeto de intervenção será desenvolvido no território de abrangência da 
Unidade de Saúde da Família Centenário, pertencente ao município de Espírito 
Santo do Pinhal, estado de São Paulo, Brasil.  
 
3.2. Sujeitos envolvidos no benefício da intervenção. 
A população adstrita na USF Centenário, que consta com o total de 2792 
habitantes, dispostas em 872 famílias e cinco micros áreas de trabalho. As 
mulheres em faixa etária de 25-65 anos são em total868. A equipe envolvida 
será composta por medico, enfermeira, auxiliar de enfermagem, agentes 
comunitários de saúde. 
 
3.3. Estratégias e ações. 
È de vital importância a educação em saúde, e em especial na prevenção Del 
câncer de colo de útero que tantas mortes ocasionam a nível mundial. 
As ações propostas são as seguintes: 

 Sensibilizar a ESF e discutir sobre o problema a ser enfrentado; 
 Capacitar a todo o trabalhador sobre o câncer de colo de útero e sobre o 

preventivo; 
 Educação em saúde para a população através das visitas domiciliares 

realizada pelos ACS e das visitas realizadas pelos demais profissionais da 
equipe; fazer ênfases em medidas de promoção de autocuidado e prevenção 
dos fatores de risco para a doença. 

 Motivação e agendamento de consultas através dos ACS nas visitas 
domiciliares. 

 Processo de mobilização nas comunidades através de palestras voltadas pelo 
tema e que resultem em agendamento de consultas. 

 Realizar levantamento por micro-área do numero de mulheres de 25 a 65 anos 
de idade. 

 Divulgação de informações sobre o câncer na mulher e sobre o preventivo. 
Realizar cálculo da meta mensal por ACS, tendo como base a pactuada 
anualmente pelo município. 
 
3.4 Avaliação e monitoramento 

A Avaliação da intervenção possibilitará conhecer os riscos presentes para a 
aparição da doença, será avaliado nas reuniões da equipe de forma semanal 
por um mês.Nas reuniões da equipe será realizada a educação continua para a 
preparação dos agentes comunitários na identificação dos riscos e controlara 
como vai o desenvolvimento das ações de forma semanal. 

Serão feitas avaliações semanais do cumprimento das metas para o mês em 
curso e discutido nas reuniões da equipe, para avaliação constante da 
efetividade do projeto e para possíveis mudanças, se foram necessárias.As 
pacientes serão estimuladas a traves da educação para saúde a participar do 
programa e conhecer mais sobre que é o exame de Papanicolau e seu 
objetivo. 

 



4.Resultados esperados. 
A equipe a traves de ações ativas e constantes, como aumentar o numero de 
preventivos a realizar, aumentar o conhecimento da população sobre o tema, 
prevenir os fatores de risco para o câncer do colo de útero, avaliara o 
cumprimento do programa de prevenção de câncer do colo de útero, inserir ao 
total das mulheres e famílias na prevenção desta doença e assim melhorar, a 
qualidade de vida delas, e evitara a presença de uma das doenças, mais 
comuns em este sexo a nível mundial, que provoca tantas mortes e dor a 
nossas famílias. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Cronograma. 

 

Atividades 
Fevereiro 

2015 
Março 
2015 

Abril 
2015 

 
Maio 
2015 

 

Elaboração do projeto X    

Aprovação do projeto     

Estudo da literatura X X X X 

Coleta de dados X    

Discussão e analise dos 
resultados   X 

 
 
 

Revisão final e digitalização    X  

Entrega do trabalho final.    X  

Socialização do trabalho    X 
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