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1. Introdução:

Durante a trajetória profissional atuando na Saúde da Família, observou-se que as mulheres não realizam o exame
preventivo de Papanicolaou muitas vezes por medo ou vergonha. Esta adesão ao exame ainda está distante do
preconizado. Podendo estar relacionado com a forma que os profissionais acolhem estas mulheres (AGUILAR E SOARES,
2015).

Diversos estudos realizados demonstram uma baixa cobertura de realização do exame de Papanicolaou, confirmando a
falta de adesão da população feminina, causando preocupação. Percebe-se ainda a necessidade do desenvolvimento de
ações em saúde, com intuito da conscientização dos profissionais sobre a importância da humanização na realização do
exame para a prevenção do câncer cervico-uterino (SOARES E SILVA, 2016)

As mulheres demonstram possírem um conhecimento insuficiente sobre o exame e a sua finalidade. Possuem idéias
concebidas, que as levam a sentir medo, vergonha e constrangimento, motivos pelo qual despertou o interesse em
identificar o papel do enfermeiro na prevenção do câncer do colo do útero e as ações realizadas para amenizar estes
sentimentos, abrangendo os aspectos sociais, culturais, familiares e religiosos destas mulheres (SOARES E SILVA,
2016;PEREIRA,et.al;2014)

No mundo, por ano, são diagnosticados 530 mil novos casos de câncer do colo do útero, sendo o quarto tipo de câncer
mais comum entre as mulheres e responsável por 265 mil óbitos por ano, ainda a quarta causa mais frequente de morte
por câncer em mulheres (INCA,2015).

Existem vários fatores de risco que levam ao câncer do colo do útero, vale ressaltar ainda, que não existem sinais e
sintomas que indiquem a existência de lesões , apenas quando estas evoluem para carcinoma, mas esta evolução pode
ser prevenida, principalmente se diagnosticada precocemente garantindo um melhor prognóstico, chegando perto de 100%
de cura (ARAÚJO,et. al; 2016; OLIVEIRA E ALMEIDA, 2009). Comparando às outras neoplasias, o câncer do colo do útero
possui alto potencial de prevenção, pois apresenta uma evolução lenta e dispõe de exame de rastreamento simples e
eficaz na sua detecção (SOARES E SILVA, 2016).

A colposcopia oncótica ou papanicolaou é a principal estratégia para a prevenção da câncer do colo do útero no Brasil. O
exame tem este nome devido ao seu criador George Nicholas Papanicolaou, que através da raspagem do colo do útero
observou-se que era possível identificar células tumorais. Este procedimento é realizado por enfermeiros e médicos e
avaliado através do sistema bethesda que classifica a Neoplasia Intra-Epitelial-NIC, no qual estabelece um conjunto de
alterações caracterizadas por atipias celulares dos epitélios do colo do útero que, de acordo com o grau de acometimento e
evolução, se subdividem em: NIC I, II e III (OLIVEIRA E ALMEIDA, 2009).

O câncer do colo do útero desenvolve-se por volta dos 20 anos de idade e com o passar dos anos este risco aumenta,
atingindo as mulheres com idade entre 45 a 49 anos. Com isto, a importância da realização do exame de Papanicolaou
nessa faixa etária (ARAÚJO, et. al; 2016).

O Papanicolaou deve ser realizado por mulheres entre 25 e 65 anos e às que iniciaram a atividade sexual antes dessa
etária, levando em conta que a condição necessária para o desenvolvimento do câncer do colo de útero é a infecção por
HPV. Deve-se ainda dar ênfase as mulheres entre 45 e 49 anos, período que antecede o pico de mortalidade pelo câncer.
Podendo ser realizado em consultas de planejamento familiar, pré-natal e ginecológica (PEREIRA, et. al; 2014; JORGE, et.
al; 2011).

Um procedimento, a principio simples aos olhos do profissional da saúde, pode ser percebido pela mulher como uma
experiência negativa, tanto física quanto psicologicamente, podendo a mulher se sentir invadida, desconfortável e
constrangida. Por sentirem medo, vergonha e ansiedade, optam por não realizar o exame. Cada mulher é única e possui
sua própria compreensão sobre o contexto que envolve o exame citopatológico e cabe ao profissional, em especial o
enfermeiro, proporcionar um ambiente seguro e acolhedor (JORGE, et. al; 2011).

Assim, diante do interessew em observar as medidas adotadas pelos enfermeiros em sua assistência às mulheres durante
a realização do exame de Papanicolaou, torna-se relevante desenvolçver este projeto de educação em saúde com o intuito
de melhorar a assistência a estas mulheres para a prevenção de novos casos de câncer do colo do útero.

2. Objetivos

 

2.1. Objetivo Geral:



Desenvolver um programa de educação permanente junto aos enfermeiros da unidade de saúde, visando à assistência
humanizada na realização do exame de Papanicolaou.

2.2. Objetivos Específicos:

Observar a assistência dos enfermeiros às mulheres, durante o acolhimento para a realização dos exames de
Papanicolaou;

Verificar se existe o estabelimento de vínculo de confiança e humanização;

Implantar o Programa de Prevenção do Câncer do Colo do Útero, orientando os profissionais sobre a importância de uma
assistência humanizada para a adesão das mulheres ao exame preventivo através de palestra educativa.

3. Método

Trata-se do Projeto de Intervenção na saúde da família, através da educação continuada em saúde. Para o
desenvolvimento deste projeto optou-se pela pesquisa qualitativa do tipo exploratória e descritiva, com enfermeiras da
Unidade Básica de Saúde Parque Novo Mundo II.

3.1. Local da intervenção

O projeto ocorrerá na Unidade Básica de Saúde Parque Novo Mundo II, situada na zona norte de São Paulo. A unidade é
caracterizada como mista, ou seja, unidade básica destinada ao atendimento em atenção básica e Estratégia Saúde da
Família.

Nesta unidade a realização do exame de papanicolaou ocorre em demanda livre, no período de segunda a sexta das 08hs
às 17hs, sendo realizado por uma das enfermeiras escaladas para o setor nos períodos manhã ou tarde. Semanalmente
ocorre em torno de 5 períodos de atendimento, com a realização de 75 exames em média.

3.2. Público-alvo e Participantes

O público-alvo deste projeto é a população feminina que procura o serviço de saúde para a realização do exame de
papanicolaou com o intuito de prevenir o câncer de colo do útero.

As participantes do estudo foram 7 enfermeiras do serviço de saúde, sendo 4 da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e 3
da unidade básica de saúde (UBS). Todas as participantes são do sexo feminino, estando entre 30 e 55 anos de idade. E
possuem especialização em Estratégia Saúde da Família e/ou Obstetrícia.

Quanto ao período de trabalho na unidade, variou de 1 ano a 15 anos de efetivação.

3.3. Ações

As ações que serão implantadas neste projeto são:

1. Acompanhar do acolhimento realizado pela enfermeira antes do exame de papanicolaou;

2. Observar a assistência prestada e a construção de vínculo profissional-paciente;

3. Implementar o Programa do Câncer de Cólo de Útero, através de palestra educativa sobre o câncer do colo do útero com
ênfase na humanização durante o exame de papanicolaou;

Acreditamos que com a implantação de medidas educativas possamos contribuir para melhorar a qualidade no atendimento
às mulheres, bem como reduzir a incidência de novos casos de câncer de colo do útero. É por meio da atuação das
enfermeiras que esse tipo de câncer poderá ser combatido, com a orientação da população sobre a importância da
realização periódica do exame.

É através da educação continuada que as enfermeiras poderão aprofundar o conhecimento sobre o tema e desenvolver
estratégias que propiciem a conscientização das mulheres sobre a importância da prevenção do câncer uterino.

3.4. Avaliação e Monitoramento

Para a avaliação da assistência prestada, será realizada ligação telefônica às mulheres que realizarem o exame, na
semana seguinte, para que possamos obter informações sobre a satisfação com o atendimento. No qual as seguintes
perguntas serão feitas:

1. As instalações para a realização do exame foram adequadas?

2. Os materiais utilizados foram descartáveis?

3. A maneira como foi tratada pela enfermeira lhe transmitiu confiança?

4. Indicaria a unidade a uma amiga?



5. Existe alguma observação que queira fazer?

O monitoramento será realizado após um ano do projeto, verificando  o banco de dados da unidade e confrontando com as
informações anteriores com o objetivo de verificar se houve o aumento do número de mulheres que realizaram o exame. 

4. Resultados Esperados

Tendo em vista a baixa adesão da população feminina ao exame de papanicolaou, percebe-se a necessidade do
desenvolvimento de ações em saúde com o intuito de conscientização sobre a importância da realização do exame
preventivo do câncer do colo do útero. Espera-se que haja aumento das porcentagens de exames realizados, diminuindo a
morbimortalidade causada pelo câncer. E que as mulheres procurem o serviço de saúde para a prevenção e não somente
quando já estão doentes.

As abordagens educativas relativas à prevenção devem estar presentes no processo de trabalho dos profissionais de saúde
e pesquisas apontam que o conhecimento associa-se a maior adesão (SOARES E SILVA, 2016).

Os profissionais precisam entender os sentimentos das mulheres que se submetem ou não ao exame e a forma como lidam
com a própria saúde para que se possam definir medidas eficazes que se adequam as necessidades da população
feminina. A interpretação dos sentimentos permite o planejamento de estratégias de aprimoramento da assistência,
proporcionando uma maior adesão ao exame (PEREIRA, et. al; 2014).

Com a realização deste projeto espera-se estabelecer educação continuada aos profissionais da saúde, mobilizando-os
através de palestra educativa quanto à importância do acolhimento, escuta qualificada, construção de vínculo e assistência
humanizada às mulheres, para que se possa prevenir o câncer do colo do útero.
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