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   RESUMO 

O exame Papanicolau foi introduzido no Brasil no fim da década de 50 e no início dos anos 60, de 

forma inicial e com uma baixa cobertura, não era tido como uma prática coletiva. Atravessou diversas 

dificuldades socioculturais, não somente no Brasil, mas em outros países também.O Ministério da 

Saúde aconselha que o câncer de colo do útero pode ser prevenido através da detecção precedente 

e pela introdução do tratamento das lesões precoces precedem o câncer.Este trabalho apresenta um 

projeto de intervenção junto das mulheres de uma Estratégia Saúde da família no município de 

Teresina onde o objetivo é propor um projeto de intervenção que possa incentivar mulheres á 

procurarem pelo resultado do exame citopatológico na UBS.Sensibilizar as mulheres quanto a 

importância da realização do exame citopatológico.Incentivar as mulheres a buscarem o resultado em 

tempo hábil.Incentivar as mulheres a apresentarem o resultado do exame o mais precoce possível 

para um profissional de saúde. Aumentar o número de mulheres a realização do exame 

citopatológico.Propondo um projeto de intervenção para que essas mulheres venham fazer e entregar 

o resultado junto a Equipe Saúde da Família periodicamente.  Capacitação da Equipe Saúde da 

Família para com essas mulheres, para que possam conscientizá-las do quão importante é receberem 

e levarem o resultado para a médica ou enfermeira da equipe.Reduzir o número de casos de mulheres 

com câncer de colo uterino em estágios avançados devido á não adesão ao exame; 
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ABSTRACT 

 

The Pap smear was introduced in Brazil in the late 1950s and early 1960s, initially and with low 

coverage, it was not seen as a collective practice. He went through several socio-cultural difficulties, not 

only in Brazil, but in other countries as well. The Ministry of Health advises that cervical cancer can be 

prevented through the previous detection and by introducing the treatment of early lesions precede the 

cancer. an intervention project with women of a Family Health Strategy in the city of Teresina where the 

objective is to propose an intervention project that can encourage women to look for the result of the 

cytopathological examination at the UBS. Sensitize women about the importance of the examination 

cytology. Encourage women to seek the result in a timely manner. Encourage women to present the 

test result as early as possible to a health professional. Increase the number of women undergoing the 

cytopathological examination. Proposing an intervention project for these women to come and deliver 

the result to the Family Health Team periodically. Training the Family Health Team to these women, so 

that they can make them aware of how important it is to receive and take the result to the team doctor 

or nurse. Reduce the number of cases of women with cervical cancer in advanced stages due to non-

adherence to the exam. 
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1. INTRODUÇÃO 

O território de abrangência da equipe em questão é localizado no município de Teresina na 

região entre rios no estado do Piauí, a população da cidade de Teresina é estimada em 814.230 no 

último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em relação aos serviços de saúde 

Teresina apresenta 181 estabelecimentos de Saúde (IBGE, 2019). 

O município de Teresina adotou a Estratégia Saúde da Família (ESF) como modelo prioritário 

de Atenção Básica, atualmente possui uma rede de Atenção Básica composta Unidades Básica de 

Saúde (UBS), sendo duas (UBS) de apoio, destas 15 unidades rurais, que atendem demandas 

espontâneas e agendadas (FMS, 2019). 

São 264 Equipes de Saúde da Família (e-SF), das quais 36 com adesão ao Programa de 

Melhoria do Acesso e Qualidade (PMAQ), 241 equipes de saúde bucal, três Núcleos de Apoio à Saúde 

da Família (NASF), um Consultório na Rua, oito pólos de Academia da Saúde e seis Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), sob a gestão da Fundação Municipal de Saúde (FMS, 2019). 

A equipe é composta por uma médica, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, seis 

agentes comunitários de saúde, um dentista, uma técnica em saúde bucal. De acordo com os dados 



 
 

que estão sendo lançados no sistema E-sus a equipe em questão têm uma população adscrita de 3500 

famílias sendo que destas no sistema está em atualização está constando 2712 famílias. 

 Com a realidade da equipe o número de mulheres que são atendidas é de 1895sendo um 

número maior que o de homens. Na Unidade Básica de Saúde têm duas equipes atuantes a equipe 

034 e a equipe 249 que é a equipe onde será desenvolvido o projeto (E-sus, 2019).  

O colo do útero apresenta um contorno cilíndrico e é revestido por dois tipos de epitélios: 

escamoso e o glandular. Em mulheres nulíparas têm a apresentação com 2 a 3 cm de largura. O 

desenvolvimento do câncer de colo do útero pode ocorrer em um ou nos dois epitélios. O mais comum 

é o aparecimento do carcinoma epidermóide, iniciado no epitélio metaplástico (zona de transformação) 

é de início com uma lesão precursora: neoplasia intra-epitelial cervical (NIC) ou lesão intra-epitelial 

escamosa (GIUGLIANI, S.D.S., 2005; SMELTZER et. al., 2009) 

Alguns fatores que estão relacionados ao risco de se adquirir o câncer de colo uterino que são 

a desinformação, pobreza, pouco acesso a controles periódicos, precocidades de relações sexuais, 

múltiplos parceiros, gravidez precoce, multiparidade, doenças sexualmente transmissíveis, tabagismo, 

anticoncepcionais orais, radiação prévia, deficiência de vitaminas A, C e E; Herpes Simples tipo II e 

Papilomavírus Humano (GIULIANI, D., 2005). 

O exame Papanicolau foi introduzido no Brasil no fim da década de 50 e no início dos anos 60, 

de forma inicial e com uma baixa cobertura, não era tido como uma prática coletiva. Atravessou diversas 

dificuldades socioculturais, não somente no Brasil, mas em outros países também. Contudo, este 

período marcado por grandes revoluções comportamentais e tecnológicas o exame teve certa 

aderência das mulheres e da sociedade como um todo (BASTOS, G.A., 2009; QUEIROZ, C. 2010).  

De acordo com a vivência da equipe em questão a busca ativa das mulheres que não procuram 

receber os resultados de exames ocorre da seguinte maneira, de primeiro momento é enviado através 

Fundação Municipal de Saúde (FMS) para a UBS para Equipe de Saúde da Família uma lista nominal 

das mulheres com alteração nos exames citopatológico para que seja realizada a busca ativa destas 

pacientes para que venham receber junto á equipe com a médica ou a enfermeira o resultado para que 

possa ser dado início ao tratamento indicado para cada uma. 

E devido ao o acúmulo de resultados empilhados na UBS Unidade Básica de Saúde foi notável 

a quantidade de exames que chegam até a Unidade Básica de Saúde que as mulheres não procuram 

por esses resultados, então, ficou nítida a necessidade de se organizar um plano de ação para mudar 

esse quadro de desistência e descuidado com a saúde, pois afinal de contas a Atenção Primária á 

Saúde é onde trabalhado a promoção, prevenção da saúde e em algumas questões em particular como 

esta o trabalho deve ser intensificado para a promoção da saúde das mulheres em questão. 

2. OBJETIVO 

Objetivo Geral: 



 
 

• Propor um projeto de intervenção que possa incentivar mulheres á procurarem pelo resultado 

do exame citopatológico na UBS.  

 

Objetivos Específicos: 

• Incentivar as mulheres a buscarem o resultado do exame citopatológico em tempo hábil e 

apresentarem o mais precoce possível para um profissional de saúde. 

•  Sensibilizar as mulheres quanto á importância da realização do exame citopatológico 

• Levar o resultado junto a ESF para que as condutas cabíveis possam ser tomadas.  

• Propor um projeto de intervenção para que essas mulheres venham fazer e entregar o resultado 

junto a Equipe Saúde da Família periodicamente. 

• Capacitação da Equipe Saúde da Família para com essas mulheres, para que possam 

conscientizá-las do quão importante é receberem e levarem o resultado para a médica ou 

enfermeira da equipe. 

• Reduzir o número de casos de mulheres com câncer de colo uterino em estágios avançados 

devido á não adesão ao exame; 

 

 

 

4. REVISÃO DE LITERATURA 

 Após o levantamento do estudo diagnóstico situacional e uma observação ativa possibilitou 

indicar os problemas principais que afetam a população assistida pela ESF 249. O diagnóstico 

favoreceu também uma melhor visão em relação ao ambiente de trabalho e trabalhar com a elaboração 

de estratégias para melhorar o atendimento exercido pela equipe para a população assistida. Alguns 

problemas foram identificados, mas o que despertou maior atenção foi o número de resultados de 

exames citopatólogicos sendo acumulados no SAME da UBS.  

 De acordo com as diretrizes direcionadas ao rastreamento do câncer de colo do útero, no Brasil, 

é designada a realização do exame citopatológico pelo menos uma vez por ano em mulheres na faixa 

etária entre 25 e 64 anos (BRASIL, 2011). 

O problema que têm maior destaque na realidade da equipe em questão é a baixa adesão ao 

resultado do exame citopatológico, pois a procura para realização do exame é de 300 mulheres no ano, 

sendo que uma boa parte delas abandona os resultados na UBS. De acordo com os registros no E-sus 

sistema de marcação a quantidade de mulheres que agendam o exame e não comparecem está em 

torno de 6 a 5 de 15 mulheres agendadas no sistema faltam no dia marcado e das 9 que comparecem 

em média 5 procuram receber o exame. 

O Ministério da Saúde aconselha que o câncer de colo do útero possa ser prevenido através 

da detecção precedente e pela introdução do tratamento das lesões precoces precedem o câncer. 



 
 

Também é advertido por ele que de acordo com a repetição do exame de prevenção um após o primeiro 

exame com a intenção de reduzir a possibilidade de ter um resultado falso negativo em sua primeira 

seqüência de rastreamento (BRASIL, 2013). 

Então é visto que no momento da entrega dos resultados as mulheres não procuram. Tanto 

que a FMS, buscou a alternativa quando resultado do exame têm alguma alteração à equipe é 

comunicada e divulgado uma lista com o nome das mulheres para realizar busca ativa das mesmas 

para que se possa iniciar o tratamento, pois ao exame citopatológico foi detectado alguma alteração, 

se as mulheres não procuram receber o resultado do exame à mesma é procurada pela equipe de 

saúde da família para que compareça até a UBS (Unidade Básica de Saúde) e possa receber o 

resultado junto à equipe e a respectiva conduta de acordo com cada caso. 

Juntamente com a criação, no ano de 1983, do Programa de Assistência Integral á Saúde da 

Mulher (PAISM) e do Sistema Único de Saúde (SUS) a partir da Constituição Federal brasileira em 

1988, acabaram desenvolvendo o Programa Nacional De Rastreamento do Câncer Cervical, 

desenvolvendo ações em especial para as mulheres na faixa de 25-59 anos, com ênfase para aquelas 

com 35-49 anos. Onde no estado de Minas Gerais, devido à implantação deste programa ocorreu a 

implantação do (SISCOLO) Sistema de Informação do Câncer do Colo Uterino, um sistema que é 

considerado bastante importante para avaliar e planejar, com importante intensidade para capacitação 

com especificidade para o exame citopatólogico, dando sempre prioridade para a equipe de Saúde da 

Família (PSF) (BASTOS, G.A., 2009). 

A organização Mundial de Saúde destaca que a cobertura de, no mínimo, 80% da população-

alvo e a segurança do diagnóstico e de tratamento conveniente dos casos alterados facilitando a 

redução, em média, de 60 a 9% da incidência do câncer cervical invasivo (WHO, 2010). 

 De acordo com os cadastros realizados é visto que a grande maioria das usuárias cadastradas 

na área de abrangência da equipe 249 apresenta baixo nível de escolaridade à maioria trabalha na 

informalidade como faxineiras, diaristas e por conta própria (autônomas), a grande parte é de donas de 

casa e aposentadas. Onde a renda mensal é considerada bem menor que o salário mínimo 

principalmente por trabalharem na informalidade, as aposentadas acabam assumindo a criação dos 

netos e acabam que sendo obrigadas a trabalhar para manter a renda familiar. (E-SUS, 2019) 

Em muitos casos as mães deixam a criação sob responsabilidade das avós devido ao vício em 

álcool e outras drogas e por conta do vício acabam se tornando promíscuas para poderem bancar o 

vício, tendo uma multiplicidade de parceiros e acabam tendo relações sexuais desprotegidas desta 

forma se expondo á adquirir uma doença venérea e até mesmo o HPV (Papilomavírus Humano) 

podendo vir á desenvolver um câncer de colo uterino (E-sus, 2019). 

Segundo o Ministério da Saúde, em torno de 40% das mulheres brasileiras em nenhum 

momento se submeteram a realização do Papanicolau e exame clínico das mamas, dessa forma 



 
 

impedindo o desenvolvimento de ações de saúde e prestação de serviços com destaque na prevenção 

e no diagnóstico antecipadamente (BRASIL, 2002). 

A proposta de intervenção é realizar um trabalho ostensivo diante das mulheres 

conscientizando em relação da importância de se receber os resultados do exame citopatológico para 

que possa ser realizado o tratamento dependendo de cada caso de acordo com a conduta médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PLANO OPERATIVO 

 
 Problema 

 
OBJETIVOS 

 
METAS/PRAZOS 

 
AÇÕES/ESTRATÉGIAS 

 
RESPONSÁVEIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profissionais 
não capa 
citados para 
realizar a 
busca ativa de 
mulheres que 
abandonam 
resultados de 

Solucionar de  
maneira positiva à 
falta de preparo 
desses 
profissionais em 
lidar com esse 
problema. 

Profissionais 
preparados para 
lidar com as 
mulheres 
esclarecendo 
sobre a 
importância da 
continuidade do 
cuidado e da 
entrega em tempo 
hábil dos 
resultados de 
exame 
citopatológico, em 
um prazo de dois 
meses 

Agendar reuniões para 
discussões de soluções 
para o problema, 
organizando educação 
permanente para toda 
equipe multiprofissional. 
Providenciar e 
disponibilizar material 
educativo 

Médico  
 
Enfermeiro 

Definir datas para 
realização de 
educação em 
saúde abordando o 
tema saúde da 
mulher, com as 
mulheres atendidas 
pela equipe.  

Conscientização e 
aprendizado das 
mulheres com 
impacto positivo da 
adesão ao exame 
preventivo em um 
prazo de dois 
meses. 

Providenciar e 
disponibilizar material 
educativo para as 
mulheres para ser 
utilizado em rodas de 
conversa em grupos. 

Enfermeiro 
 
Médico 



 
 

exame 
citopatológico 
na UBS. 

Resolver a 
dificuldade de  
acesso das 
mulheres às 
consultas médicas 
e de enfermagem. 
 

Facilitar o acesso 
para entrega dos 
resultados das 
mulheres através 
das consultas 
médicas e de 
enfermagem, em 
um prazo de um 
mês 
 

Agendar consultas 
médicas e de 
enfermagem sem 
restrições de dias e 
horários; Reforçar a 
visita domiciliar para 
acompanhar a 
assiduidade das 
mulheres quanto ao 
exame.  

Enfermeiro  
 
ACS 

Redefinir a oferta 
de horários/dias 
para a coleta do 
exame 

Aumentar a oferta 
de horários e dias 
flexíveis para as  
mulheres   
realizarem o 
exame, em um 
prazo de dois 
meses. 

Criar horários e dias 
alternados para 
favorecer a coleta do 
exame. 

Enfermeiro 
 
Técnico de 
Enfermagem 
 

Operacionalizar o 
levantamento de 
dados através das 
entrevistas/fichas 
sobre o exame 
preventivo. 

Apresentar um 
arquivo rotativo 
com o 
levantamento de 
dados em relação 
ao exame 
preventivo, em um 
prazo de três 
meses. 

Produzir fichas para 
arquivo rotativo, fazer o 
levantamento de 
informações da 
quantidade de mulheres 
que abandonam seus 
resultados do exame de 
prevenção na UBS para 
posterior análise e 
resolução do problema.. 

Enfermeiro  
 
Técnico em 
Enfermagem 

 

O processo de monitoramento é importante para verificação da atuação do plano, se os 

resultados serão alcançados com a aplicação do mesmo, e neste período de avaliação deverá ser feito 

o acompanhamento do plano e buscar sanar os erros e vulnerabilidade que possa vir a apresentar. E 

a partir dessas falhas será possível apontar as soluções necessárias. 

É válido destacar que a responsabilidade sob o plano de gestão é de toda a equipe da saúde 

da família envolvida, pois o processo de trabalho é comum á todos e todos são ativos nesta atuação. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde o diagnóstico situacional realizado na Unidade de Saúde foi possível verificar que um 

dos problemas é o acúmulo de resultados de exames citopatológico deixados na Unidade é alto. 

Deste modo, foi necessário buscar alternativas para a conscientização e sensibilização dessas 

mulheres para com a relevância de se realizar o exame citopatológico e não somente isso, a 

importância da entrega do resultado para a posterior conduta da equipe. Então, de acordo com os 

motivos aos quais as mulheres deixam de receber seus exames de prevenção e, por conseguinte não 

levam o resultado para o médico, buscaram-se ações para promover saúde, orientar e educar as 

usuárias da área de atuação de forma que elas se sintam seguras e bem recebidas para realizar o 

exame citopatológico. 



 
 

Então foi elaborado um plano de ação que possa vir á melhorar o alto índice de exames 

deixados pelas mulheres na UBS para que elas comecem a ter uma consciência da importância em 

relação a entrega do resultado do exame citopatológico ao profissional de saúde que ao realizar esta 

ação estará prevenindo o desenvolvimento de doenças sexualmente transmissíveis e do câncer de colo 

do útero e  a continuidade do cuidado com sua própria saúde. 

É importante a participação de toda a equipe nesse processo que venha sensibilizar a cada 

membro da equipe para a participação de cada um com o objetivo de trabalhara nessa questão para 

tornar o ambiente agradável para que essas mulheres se sintam seguras em realizar o exame 

preventivo e para que cada um possa trabalhar para conscientização de cada mulher quanto à entrega 

dos resultados dos exames e o quanto é importante para promoção e preservação da saúde destas 

mulheres. 

O acompanhamento realizado pela equipe é de grande importância a interação entre equipe 

para que dessa forma transmitam confiança para as mulheres e é esperado que com a implantação  do 

plano operativo se possa alcançar os objetivos traçados que é trazer as mulheres para receberem e 

fazer a entrega dos resultados de seus exames para que assim possam ter uma vida com saúde e bem 

estar. 
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