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1. INTRODUÇÃO 
 

O câncer de colo uterino compõe um grande problema ainda vigente na sa-

úde da mulher de nosso país. Uma vez implementado o Papanicolau no 

rastreio de condições como câncer de colo de útero os números envolvidos 

apresentaram queda, porem ainda se mantém altos apresentando alta taxa 

de óbito envolvida.  

 

Trata-se de uma patologia praticamente inexistente na população alvo que 

não iniciou a atividade sexual, contudo, a possibilidade da doença aumenta 

no inicio da vida sexual da mulher, deixando-a susceptível a uma patologia 

futura se medidas de prevenção não forem tomadas.  

 

Hoje se sabe que o causador do câncer de colo de útero e patologias locais 

intermediarias no colo de útero é o HPV (Papiloma Vírus Humano) . Vírus 

este transmitido por via sexual, o que o enquadra nas doenças sexualmente 

transmissíveis, as DST´s.  

 

A prevenção do câncer de colo de útero pode ser realizada de forma fácil, 

barata e indolor. Hoje, distribuídos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), te-

mos métodos de barreira na prevenção de DST´s, que seriam tanto as ca-

misinhas femininas quanto as masculinas, que evitam o contado direto com 

o colo do útero da paciente, os chamados métodos de barreira, e a imuni-

zação por meio de vacinas aplicadas em meninas de 11 a 13 anos de ida-

de, protegendo contra os principais subtipos de vírus associados à doença. 

Medidas simples como às aqui citadas já dão resolução a grande parte do 

problema, então onde estaria o entrave? Hoje o grande tabu envolvido nas 

unidades básicas de saúde é a resistência da população feminina, princi-

palmente mulheres com prole já definida, em não procurar e realizar a pre-

venção ou por vergonha e constrangimento ou por falta de conhecimento a 

cerca do assunto. São estas mulheres já expostas há anos e que não apre-

sentam sintomatologia, uma vez que o câncer de colo de útero apresenta 

apenas os primeiros sinais perceptivos à paciente já em um estágio avan-

çado, que são a população alvo deste projeto de intervenção. Há aborda-
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gem de todas as faixas etárias porem as que mais condicionam fatores de 

risco devem ter uma abordagem mais cuidadosa.  

 

Como exemplo disto existem pesquisas que apresentam pequenos núme-

ros de casos de câncer do colo do útero em mulheres de até 30 anos, tendo 

um aumento considerável de sua incidência na faixa de 45 a 50 anos. A 

partir disto a mortalidade se faz um dado presente.  

 

O rastreio a esta população alvo deve ser realizado de forma integrada por 

meio de toda equipe da USF. Agentes de saúde, enfermeiro, técnico, médi-

co e ate recepcionistas, sempre devem estar prontos a informar horários de 

coleta em suas unidades, quem poderá realizar a coleta e a necessidade da 

mesma em exames periódicos. Aumentando assim a efetividade da pre-

venção.  
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 Geral 

Elevar o número da adesão da realização do Papanicolau, de forma perió-

dica, Além de conscientizar a população acerca das causas e efeitos da 

contaminação pelo HPV e seus meios de prevenção na USF Vicente Car-

doso no Município Rio Grande da Serra. 

 

 
 
2.2 Específico(s) 
 
 

2.2.1.Melhorar qualidade de vida da população feminina local. 

2.2.2. Caracterizar o grupo estudado segundo as variáveis sócio demográfi-

co: faixa etária e escolaridade. 

2.2.3. Realizar palestras abordado tema. 

2.2.4. Treinamento de profissionais atuantes em USF. 

2.2.5. Avaliar o nível de conhecimentos antes e depois da intervenção edu-

cativa. 

2.2.6. Controle da população jovem feminina imunizada pela vacina do 

HPV. 
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3. REFENCIAL TEÓRICO 
 
Conforme o Inca – Instituto Nacional de Câncer no Brasil (2016) o câncer de 

colo de útero é o carcinoma mais comum em mulheres do Brasil. No País, po-

de-se estimar que sua ocorrência possa chegar em até quase 20 mil casos a 

cada ano, principalmente mulheres presentes na faixa etária de 40 a 50 anos 

(INCA, 2016). 

O câncer em si se origina da multiplicação desordenada de células anormais 

locais, que geram a lesão no órgão. Tendo como sua origem e causa o HPV, 

papiloma vírus humano. Tendo como maior preocupação os subtipos 16 e 18, 

devido suas consequências envolvidas (HPV – On line, 2016). 

Porém, conforme Azevedo (2008) para que o câncer possa se desenvolver e 

gerar efeitos negativos sobre o corpo levam anos. Até lá as células locais apre-

sentam diferenciação de seu estado comum, passando a ser anormais. Inicial-

mente se tornam leves e benignas, podendo ser chamadas de displasias ou 

lesões pré-cancerosas. Quando tais lesões não possuem um devido acompa-

nhamento e não tem tratamento adequado evoluem para o câncer, crescendo 

destruindo os tecidos ali presentes e podendo até gerar metástases e m órgãos 

vizinhos (AZEVEDO, 2008). 

Nisso há de se concluir que existe tempo para interferir e impedir que tais le-

sões se transformem em câncer efetivamente. E, ainda que isso venha aconte-

cer, as chances de cura ficam próximas de 100% quando o tumor é detectado 

precocemente (AZEVEDO, 2008). 

Em vista disto, a pergunta estabelecida aqui seria: por que persistem os altos 

números de mortes associados à doença? Isso ocorre devido o diagnostico 

tardio da condição da patologia.  

Para Bim et al. (2010) nas fases iniciais da doença não existem sintomas evi-

dentes envolvidos, o que facilita o não diagnostico, pois muitas pacientes dei-

xam de ir ao médico por acreditarem que estão bem.  

Conforme a doença evolui, os sinais clínicos se tornam cada vez mais eviden-

tes incluindo sangramentos não relacionados à menstruação, mesmo após a 



 

6 

 

menopausa, além de corrimento vaginal e dor durante o ato sexual. Levanta-

dos estes dados é sumaria a analise dos estudos aqui coletados de que a pre-

venção no Brasil se da principalmente em mulheres ate 39 anos, em sua maio-

ria. O que inviabilizaria a sua prevenção de fato, pois a maioria das pacientes 

que terão câncer em colo de útero o apresentará por volta de seus 40 a 50 a-

nos (BIM, et al., 2010). 

Nas palavras de Brasil (2012) a disseminação do vírus se dá por meio do con-

tato direto da pele sadia com a pele infeccionada. A não utilização de métodos 

de barreiras, tais quais a camisinha femininas e masculinas, são umas das 

principais causas da propagação deste vírus.  

Neto (2001) diz que existem pacientes mais propensos a contrair a doença, 

seriam estes pessoas que possuem vida sexual ativa com mais de um parceiro 

sexual, a não utilização de camisinhas, exposição da genitália ao contato direto 

do com pele infeccionada mesmo sem penetração, tabagismo e a higiene inti-

ma inadequada. Além destas mulheres com o sistema imunológico rebaixado 

por doenças e por tratamentos também estão mais vulneráveis à ação do vírus 

(NETO, 2001). 

Deve-se também alertar que a parte do vírus HPV não esta associado neces-

sariamente ao desenvolvimento de condições como o câncer. E sim sua falta 

de tratamento adequado que gera essa complicação (DO VALE, 2010).  

Para detectar os primeiros sinais envolvidos pode ser realizado o exame 

ginecológico. A confirmação, contudo, depende do resultado de métodos di-

agnósticos complementares, como com a coleta de esfregação de secreção 

local, chamado de Papanicolau (BRASIL, 2012). 

Uma vez visualizada lesão sugestiva ou resultado de Papanicolau alterado po-

de-se lançar mão de outro exame, chamado de colposcopia. Exame este que 

traz a imagem da região do colo do útero e permite ao médico visualizar altera-

ções não detectadas ao exame ginecológico a olho nu. Durante a colposcopia 

é possível a realização da biopsia, em que retira-se minúsculos fragmentos das 

áreas suspeitas, que, então, são analisadas para pesquisar a presença e a na-
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tureza de suas alterações – se benigna ou maligna. O resultado da biópsia dá 

o veredicto (BEZERRA, 2005). 

Portanto, nas conforme Cruz e Loureiro (2008) conclui-se que a preven-

ção é o melhor meio para tratamento, sendo um exame de alta eficácia e 

baixo custo. No caso de existir infecção, convém esclarecer que o parceiro 

sexual também precisa ser tratado para garantir a erradicação do vírus e a pro-

teção contra o câncer (CRUZ; LOUREIRO, 2008). 

Outra medida preventiva é a vacinação, indicada para mulheres jovens, de 

preferência antes de começarem sua vida sexual, já disponível pelo minis-

tério da saúde. A vacina protege contra subtipos do HPV responsáveis por 

70% dos casos de câncer de colo uterino e por 90% dos casos de verrugas 

genitais. Há evidencias ainda de que tem aumentado o registro de vacinas rea-

lizadas contra o HPV, mostrando que o preconceito da população ou o medo 

contra a imunização tem passado e melhorado ao longo dos anos, tornando 

mais pessoas adeptas (CRUZ; LOUREIRO, 2008). 

Contudo, a imunização deve ser associada às demais medidas preventivas 

para melhoria da proteção contra o câncer – e jamais substituí-las –, uma vez 

que não dá cobertura contra outros subtipos do vírus e contra as demais doen-

ças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, por exemplo (SANTOS, et al., 

2014). 

Desta forma evidenciou-se que a avaliação e criação de programas e serviços 

para desenvolvimento da questão base tem possibilitado o desenvolvimento de 

estudos com diferentes enfoques: cobertura, acesso, efetividade, eficiência, 

satisfação do usuário, qualidade técnico-científica entre outros (SANTOS, et al., 

2014). 
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4. METODOLOGIA 
 
4.1 Local  

USF Vicente Cardoso no município Rio Grande da Serra. 

 

4.2 Participantes (público-alvo)  

População feminina pertencente ao território de abrangência da USF Vicente 

Cardoso no município Rio Grande da Serra. 

 

4.3 Ações 

Será realizada a intervenção na USF Vicente Cardoso no município Rio Grande 

da Serra, por meio de palestrar educacionais, pesquisa da população com 

atraso de exame de Papanicolau e distribuição de preservativos e orientações 

de uso. 

 
4.4 Avaliação e Monitoramento 

Serão realizadas atividades educativas com o objetivo de capacitar as mulhe-

res sobre o exame de Papanicolau e depois de terminadas as orientações se-

rão aplicado novamente o questionário para verificar se elas obtiveram os co-

nhecimentos necessários sobre a importância da realização do exame de Pa-

panicolau. 
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5. RESULTADOS ESPERADOS 
 

Como resultado esperado deste projeto de intervenção há a proposta de me-

lhoras os índices presentes na USF de aderência e periocidade de novos exa-

mes Papanicolaus, além da conscientização da população para perpetuação 

do projeto, melhor qualidade de vida aos pacientes e redução de custos com 

medidas aqui implementadas.  
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6. CRONOGRAMA 
 
 
 
 
 

 
Atividades 

Agosto 
2016 

Setembro 
2016 

Outubro 
2016 

Novembro 
2016 

Dezembro 
2016 

Janeiro 
2017 

Fevereiro 
2017 

Revisão Bibliográfica x x x x x x x 

Aprovação no Comitê de Ética  x x x x x  

Treinamento da equipe  x x x    

Implantação das Ações  x x x    

Monitoramento e ajustes   x x    

Análise dos dados    x x   

Apresentação dos resultados    x x x  

Acompanhamento do Projeto    x x x x 
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