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Resumo
Introdução: O Câncer de Colo do Útero tem uma mortalidade alta. Em relação as

campanhas e programas governamentais de prevenção, esta doença continua sendo um
problema de saúde pública no Brasil. A Atenção Básica vem desenvolvendo um importante
papel para a mudança desta realidade, em especial pelo seu potencial para melhoria da
detecção precoce, controle e acompanhamento das mulheres. Objetivo: Desenvolver um
projeto de intervenção para melhorar as ações de prevenção, detecção e acompanhamento
do câncer de colo uterino na Unidade de Saude Cidade Alta, no município de Araran-
guá. Metodologia: O projeto de intervenção ocorrerá durante 12 semanas, nos meses
de setembro, outubro e novembro de 2017. Serão desenvolvidas três ações: 1) Aumentar
a cobertura de detecção precoce do câncer de colo uterino nas mulheres na faixa etária
entre 25 e 64 anos de idade para 80%; 2) Identificar 100% das mulheres com exame cito-
patologico alterado sem acompanhamento na unidade e 3) Manter os registros das coletas
de exames citopatologicos de colo uterino em registro especifico em 100% das mulheres
cadastradas. Serão envolvidos nessa ação médico, enfermeiros e agentes comunitários de
saúde da unidade básica. Resultados Esperados: A avaliação dos resultados, por en-
quanto, foi construída através de embasamento de artigos científicos e pratica clinica sobre
a captação e acompanhamento das mulheres.Acredita-se que por meio dessas ações haverá
o fortalecimento do vínculo e da confiança das mulheres ao realizarem o exame preventivo
de colo uterino, melhorando a proporção de mulheres entre 25 e 64 anos com exame em
dia para detecção precoce do câncer de colo do útero, com alcance 100% das mulheres
que residem na área adscrita. Com certeza os resultados alcançados terão repercussões na
melhoria do processo de trabalho da equipe, na comunidade e na gestão do município.

Palavras-chave: Câncer de colo de útero, Prevenção de doença, Saúde da mulher, Pro-
gramas de rastreamento, Atenção primária à saúde
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1 Introdução

A cidade de Araranguá é um município brasileiro litorâneo do extremo sul do estado
de Santa Catarina. O mesmo possui população de 62.308 habitantes (IBGE, 2012) A
cidade é banhada pelo Rio Araranguá e está localizada bem próxima a BR-101. Possui
um comércio intenso, agricultura com o forte em produção de arroz, fumo e milho. O
município também conta com a produção de mel, sendo o maior exportador e o melhor
do mundo - titulo concedido em 2007 (ARARANGUÁ, 2015).

A cobertura de abrangência do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 100% na rede
básica, porém a alta complexidade conta com apoio de outras cidades referenciadas.O
município conta com quinze equipes de Unidade Básica de Saúde (UBS). Algumas Equipes
de Saúde da Família (EqSF) possuem também serviço de odontologia na unidade (20 ou
40 horas semanais) e serviço de pediatria semanal ou quinzenal. As EqSF completas estão
situadas na região central do município. Contamos com um hospital público (Hospital
Regional de Ararangua), uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, uma
Unidade de Saúde Central com algumas especialidades, Farmácia Municipal, Centro de
Fisioterapia, SAMU e Centro de Apoio Psicossocial (CAPS).

A solicitação de exames laboratoriais complementares é limitada, havendo cotas es-
tabelecidas pela prefeitura. Isso acarreta dificuldade e demora em muitos diagnósticos
e tratamentos. Quanto aos exames de imagens, não há restrições. Nos casos de avalia-
ções ou emergência médicas contamos com o Hospital Regional de Ararangua e a UPA
24horas. De maneira geral, não existe dificuldade para o encaminhamento. Em termos de
estrutura a UBS Cidade Alta urbana é ampla, arejada e bem estruturada para equipe
que nela trabalha. Em resumo, o projeto arquitetônico está em conformidade com que é
preconizado. E uma estrutura com boas condições de trabalho para os profissionais de
saude, promovendo melhoria do acesso e da qualidade da atencao basica.

O atendimento médico é por agendamento, com consultas do dia também. Existem
dias específicos para consultas clínicas, pré-natal, coleta de preventivos e realização de
visitas domiciliares. A marcação de consulta é feita a qualquer hora inclusive por telefone.
Em todos os turnos são atendidos a demanda espontânea, sendo em grande quantidade.
No local aonde atendo uma vez na semana na área rural contamos com uma unidade
precária, porém a mesma teve algumas melhoras nos últimos meses.. O material usado
para atendimento medico tem que ser levado pelo mesmo toda a semana. A agente de
saúde da área abre o posto e ela agenda as consultas em um dia antes do atendimento.
A técnica de enfermagem é quem me acompanha no local no dia do atendimento. As
organizações e os movimentos sociais existem tanto na área urbana como na área rural,
essas são realizadas mais ou menos uma vez na semana no centro comunitário do bairro.

As entidades representativas são Associação de Moradores, Clube de Mães e Pastoral
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da Criança. Essa última presente apenas na área urbana. A área urbana da UBS Cidade
Alta conta com escola, creche, a nossa unidade de saúde, o UPA e a UFSC - Universidade
Federal de Santa Catarina - a qual tem um campus na cidade. A área rural não tem escola,
foi fechada em 2015, conta apenas com a Igreja e a Unidade de Saúde. Na área urbana
contamos com muitas áreas de lazer. Temos parques, igrejas, academias ao ar livre e o
shopping que fica na nossa área de abrangência. Na área rural contamos apenas com a
Igreja que está localizada ao lado do posto e é muito acolhedora. Em termos de área de
risco ambiental temos na área rural uma sangua que corta o bairro e o Rio Araranguá
esse último também passa pela área urbana. Em épocas de chuvas corremos o risco de
enchentes na área rural e em parte da área urbana. Risco social não temos pelo bairro.

Em relação a renda familiar a área urbana é considerado classe média, com poucos
casos de pobreza os quais são beneficiados pela bolsa família e por ajudas sociais. Na área
rural a população vive da agricultura sendo qualificada da mesma maneira que a área
urbana. A alfabetização tanto na área urbana quanto na rural e considerada até a quarta
série para os idosos, porém a população jovem já está em nível superior.

Em ambos os locais contamos com bom saneamento básico, água encanada e coleta
de lixo. As condições de moradia, salvo algumas, são consideras de classe media, tendo
prédios e construções novas na área urbana. Em relação ao cuidado de saúde é realizado
na unidade de saúde e nas residências através de visitas domiciliares, não sendo realizado
atendimento em creches, escolas ou igrejas da comunidade. Em escolas e creches realizamos
apenas palestras educativas e explicativas em relação a promoção de saúde.

A população da área adscrita no PSF Cidade Alta conta no registro com 4.300 pessoas,
porém temos um total de 7.900 pessoas usuárias da unidade. Com isso, sabemos que ja
caberia outra unidade de ESF nessa área. Contamos com o total de 4.187 ( 53% ) mulheres
e 3.713 ( 47% ) homens. Entre as faixas etárias contamos com 1580 ( 20% ) com menos de
20 anos, 3950 ( 50% ) entre 20 e 59 anos e 2370 ( 30% ) com mais de 60 anos. A procura
pelo servico de saude é muito intensa, principalmente pelo tamanho da populacao adscrita
nessa ESF. Temos pacientes de todas as idades, desde jovens até idosos. Dentro das queixas
mais comuns temos saúde da mulher, saude mental, dores crônicas, hipertensão e diabetes.
A grande maioria tem bons resultados com os tratamentos na UBS, sendo muito poucos
encaminhados para media e alta complexidade. Muitos pacientes, por ser uma área de
classe média, consultam em medicos particulares.

Sabemos que o acolhimento no serviço de saúde faz parte do adotar práticas centradas
no usuário. Faz-se necessário desenvolver capacidades do acolher, responsabilizar, resol-
ver e automatizar. O acolhimento tem como base atender, recepcionar, escutar, orientar,
amparar, tomar decisões e negociar. Tem como ideia inicial o cuidado integral e modi-
ficador de doença. O acolhimento significa a humanização do atendimento, pressupondo
garantia de acesso universal dos usuários nos serviços de saúde. Diz respeito a uma escuta
qualificada dos seus problemas, visando respostas e co-responsabilizando pela resolução
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dos mesmos. É mais que uma triagem qualificada ou escuta interessada. Pressupõe um
conjunto formado pela escuta, identificação dos problemas e intervenções resolutivas para
seu enfrentamento, ampliando a capacidade da equipe de saúde responder á demanda
dos usuários, reduzindo a centralidade em torno das consultas médicas e ampliando o
potencial dos demais profissionais (SOLLA, 2005).

O problema eleito para ser objeto desde projeto de intervenção e a melhoria nas ações
de prevenção do câncer de colo uerino. Esse tipo de câncer é o terceiro tumor mais
frequente na população feminina, sendo responsável pela morte de 274 mil mulheres por
ano (WHO, 2016). Com a realização periódica do exame citopatológico do colo do útero
100% dos casos podem ser diagnosticados precocemente, diminuindo sobremaneira os
índices de mortalidade pela doença. Neste sentido que ações desenvolvidas no âmbito da
atenção básica, através de orientação sobre fatores de risco e a realização de rastreamento,
podem mudar o desfecho das usuárias acometidas por esta neoplasia. O cancer de colo de
utero e prevenível com temáticas e ações programáticas contínuas, e é justo que o empenho
de uma equipe de saúde possa se fazer presente e conciso em condutas primárias, iniciando
com a busca e aproximação de todas as mulheres da faixa etária de risco, para que estas
se conscientizem a terem a longitunalidade de sua saúde imposta em conjunto com o setor
primária em saúde, que no caso é a ESF mais próxima de sua residência. Partindo-se do
princípicio, sabe-se que o alicerce primordial do rastreamento inicia-se na atenção básica
e de acordo com a análise situacional desta área de abrangência e na ocasião da ausência
da promoção de saúde neste âmbito, verifica-se que a grande maioria da população são
mulheres cocm idade entre 25 e69 anos, com número total de 4187 mulheres. De acordo
com os relatos dos profissionais, há grande incidência de novos casos de câncer de mama
no município, o que deixa a situação ainda mais preocupante. Além deste problema,
temos também a baixa adesão às ações da unidade e dificuldade de realizar uma avaliação
qualitativa desta ação, já que os registros não são específicos para esta atividade. Além
dos aspectos já destacados, não há atividades para orientação e promoção da saúde em
âmbito coletivo ou individual na area de prevencao de colo uterino. Percebemos que esse
tema torna se importante para todas as mulheres da abrangencia do ESF, porem com
mais prioridade para as idades de 25 a 59 anos, idade de maior prevalencia do cancer de
colo uterino.
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2 Objetivos

2.1 Objetivo geral
- Desenvolver um projeto de intervenção para melhorar as ações de prevenção, detecção

e acompanhamento do câncer de colo uterino na Unidade de Saude Cidade Alta, no
município de Araranguá.

2.2 Objetivos específicos
Aumentar a cobertura de detecção precoce de câncer de colo uterino.
- Melhorar a adesão das mulheres a realização de exame de colo uterino.
- Melhorar registros das informações sobre o exame de colo uterino.
-
-
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3 Revisão da Literatura

O câncer de colo uterino é o terceiro tumor mais frequente na população feminina,
atrás do câncer de mama e do colorretal, e a quarta causa de morte de mulheres por
câncer no Brasil. O país avançou na sua capacidade de realizar diagnóstico precoce. Na
década de 1990, 70% dos casos diagnosticados eram da doença invasiva, ou seja, o estágio
mais agressivo da doença. Atualmente 44% dos casos são de lesão precursora do câncer,
chamada in situ. Esse tipo de lesão é localizada e curável em 100% dos casos (INCA,
2016).

Para o ano de 2016, no Brasil, são esperados 16.340 casos novos de câncer de colo
uterino, com um risco estimado de 15,85 casos a cada 100 mil mulheres(INCA, 2016).

O câncer de colo uterino é uma doença de crescimento lento e silencioso. Ele é caracte-
rizado pela replicação desordenada do epitélio de revestimento do órgão, comprometendo
o tecido subjacente (estroma) e podendo invadir estruturas e órgãos contíguos e a distân-
cia. O câncer de colo de útero origina-se tanto do epitélio escamoso da ectocervice como
do epitélio escamoso colunar do canal cervical. O carcinoma epidermóide representa 90%
dos casos, e o adenocarcinoma 10% .

O principal agente promotor da neoplasia cervical é o Papilomavírus Humano (HPV)
que é, atualmente, a doença sexualmente transmissível (DST) mais frequente. O câncer
cervical é uma doença passível de prevenção, que pode ser efetuada através da erradicação
do HPV ou da detecção e tratamento das lesões precursoras. Atualmente, a vacina qua-
drivalente para prevenção do HPV (6,11,16,18) é oferecida em rede pública para meninas
na faixa etária entre 9 e 13 anos aplicadas em duas doses, sendo que a segunda é aplicada
seis meses após a primeira vacina (GUARISI et al., 2004). Em 2017, o Ministério da Saude
prevê a ampliação dessa vacina para meninos de 12 e 13 anos.

A infecção por HPV (papiloma vírus), alta paridade, multiplicidade de parceiros sexu-
ais e promiscuidade sexual, baixo nível sócioeconômico, iniciação sexual precoce e taba-
gismo explicam o aumento do número de pacientes cada vez mais jovens (GONÇALVES;
CANELLA; JURBERG, 2007).

Por outro lado, a detecção e tratamento das lesões precursoras é um método viável e
eficaz na prevenção do câncer de colo uterino. Portanto, para que o diagnóstico precoce
seja realizado com sucesso, são necessários programas de rastreamento organizados, já
implementados com sucesso em muitos países, onde se observou uma redução significativa
(70%) na incidência e mortalidade por câncer cervical (GUARISI et al., 2004).

Os programas de rastreamento devem ter uma alta efetividade e o menor custo pos-
sível. Os programas que tentam incluir todas as mulheres através de convites objetivos e
personalizados mostram-se mais eficientes do que aqueles em que os controles são realiza-
dos por demanda espontânea. No Brasil, o exame colpocitopatológico deve ser realizado
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em mulheres de 25 a 60 anos de idade, ou que já tenham tido atividade sexual mesmo
antes desta faixa de idade, uma vez por ano e, após 2 exames anuais consecutivos ne-
gativos, a cada 3 anos (INCA, 2002). A proposta destes programas inclui diagnosticar e
tratar lesões de alto grau, prevenindo a progressão para a forma invasora. A maioria deles
baseia-se na aplicação do exame de Papanicolaou ou citologia oncológica.

Uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de compreender os motivos que levavam
as mulheres a realizarem ou não o exame Papanicolau e quais eram seus sentimentos
no momento do exame detectou que os principais motivos para não realização foram os
seguintes: desconhecimento, medo, dificuldade de acesso, ausência de sintomas e vergonha.
Já os motivos para realização do exame foram: prevenção, recomendação médica, presença
de sintomas, autocuidado, achar importante e possuir vida sexual ativa (LEÃO et al.,
2009). Eles concluíram que há necessidade da realização de mais campanhas sobre o
exame Papanicolau, para que as mulheres tenham consciência da importância do exame
e o façam periodicamente. No momento da realização do exame, os profissionais da saúde
devem tirar dúvidas e explicar o procedimento às mulheres para que estas fiquem mais
tranquilas e seguras.
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4 Metodologia

Este projeto de intervenção será realizado com o objetivo de melhorar a qualidade da
ação programática de detecção, controle e acompanhamento ao câncer do colo de útero na
Unidade de Saúde Cidade Alta/SC , com duração de três meses. Estas atividades serão
realizadas por todos os profissionais da equipe de Saúde da Família.

OBJETIVO 1
Aumentar a cobertura de detecção precoce de câncer de colo uterino.
META

Aumentar a cobertura de detecção precoce do câncer de colo uterino nas mulheres na
faixa etária entre 25 e 64 anos de idade para 80%.

AÇÕES

• MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - monitorar, pelo menos trimestralmente, a
cobertura de detecção de câncer de colo uterino na população estipulada.

• ORGANIZAR O SERVIÇO - acolher todas as mulheres entre 25 e 64 anos para
realização de citopatologico de colo uterino na unidade de saúde sob demanda es-
pontânea e induzida. Cadastrar todas as mulheres nessa idade da área de cobertura
da unidade.

• ENVOLVER A POPULACAO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA NA AÇÃO - escla-
recer a comunidade sobre a importância e a periodicidade do exame de colo uterino
na faixa etária entre 25 e 64 anos.

• CAPACITAR PARA A PRATICA CLINICA- capacitar a equipe de saúde para
acolhimento, periodicidade, cadastramento e realização de exame.

OBJETIVO 2
Melhorar a adesão das mulheres a realização de exame de colo uterino.
META

Identificar 100% das mulheres com exame citopatologico alterado sem acompanha-
mento na unidade

AÇÕES

• MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - monitorar os resultados de todos os exames
de câncer de colo colo uterino; manter a periodicidade da paciente na unidade e
acompanhá-la conforme protocolo adotado. Protocolo esse, estabelecido pela ESB
do ESF Cidade Alta, em que teremos anotadas todas as pacientes entre 25 e 64
anos.
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• ORGANIZAR O SERVIÇO - definir com as Agentes Comunitarias de Saude a iden-
tificação de exames alterados sem acompanhamento na unidade, por meio de visitas
domiciliares.

• ENVOLVER A POPULAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA - esclarecer a popu-
lação sobre a periodicidade preconizada para a realização de citopatológico, informar
a comunidade sobre a importância da realização do exame e do acompanhamento
regular e dividir com a comunidade e com as usuárias as condutas esperadas para
que possam exercer o controle social.

• CAPACITAR PARA A PRATICA CLINICA – oferecer protocolo técnico atualizado
para o manejo dos resultados de exames

OBJETIVO 3
Melhorar registros das informações sobre o exame de colo uterino
META

Manter os registros das coletas de exames citopatologicos de colo uterino em registro
especifico em 100% das mulheres cadastradas.

AÇÕES

• MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - monitorar periodicamente os registros de
todas as mulheres acompanhadas na unidade básica de saúde.

• ORGANIZAR O SERVIÇO - ter um arquivo so para os resultados de exames de colo
uterino, manter as informações atualizadas em prontuários e fichas próprias para
anotações de citopatologicos, implementar ficha especifica para acompanhamento
de resultados, pactuar com a equipe o registro das informações e definir responsável
por esse monitoramento.

• ENVOLVER A POPULAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA - esclarecer as
mulheres sobre o seu direito de manutenção dos registros de saúde no serviço e
sobre a possibilidade de ter uma segunda via.

• CAPACITAR PARA A PRATICA CLINICA - treinar a equipe para o registro
correto das informações

Desenha-se, a seguir, as ações que serão adotadas na Unidade para atingirmos os
objetivos desta intervenção, bem como, o modo como as ações serão desenvolvidas durante
a intervenção. Essas ações serão realizadas durante 12 semanas nos meses de agosto,
setembro e outubro de 2017.

A médica e a enfermeira organizarão registro específico para controle de detecção
precoce de câncer de colo de útero, que ficará anexo ao prontuário manual, o qual facilitará
a revisão dos dados coletados. Nesta ficha de controle teremos: regularidade do ciclo,
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menarca, sexarca, história patológica pregressa, primeiro e último citopatológico realizado,
história familiar de câncer mama, ovário e colo útero entre outros aspectos relevantes para
saúde de mulher. Também será através desta ficha de controle que poderemos questionar as
mulheres a respeito das informações recebidas e qual seu entendimento sobre a prevenção
do tema abordado. Esses registros serão anexados ao prontuário e facilitará a revisão
do andamento da ação programática. Os registros de todas as mulheres acompanhadas
na unidade de saúde serão controlados periodicamente em horário especifico para isso.
Iremos realizar o monitoramento do número de mulheres que receberam orientações, para
o acompanhamento da cobertura de prevenção e promoção da saúde na Unidade.

Iremos facilitar o acesso das mulheres ao resultado do exame citopatológico de colo
de útero , fazendo o acolhimento de todas as mulheres que procuram a unidade de saúde
para saber o resultado do exame. A enfermeira fará o primeiro acolhimento, se necessário,
a paciente será encaminhada à médica e essa, se necessário, encaminhará ao ginecologista
para continuidade. Em média, se leva de 30-45 dias para se ter os resultados do exame
citopatológico. Estes exames são realizados em um laboratório contratado pela coorde-
nadoria regional de Saúde. As usuárias serão informadas pelo telefone e pelas ACS. As
mulheres que tiverem os resultados alterados, a enfermeira ficará responsável para fazer
o contato, o agendamento com a médica e juntas irão acompanhar o tratamento com a
ginecologista e o segmento para ter o resultado esperado.

O envolvimento do público alvo será fundamental para o êxito do projeto. A comuni-
dade será esclarecida sobre a importância da realização do exame citopatológico do colo
uterino pelas mulheres de 25 a 64 anos de idade, além da periodicidade preconizada para a
realização do exame citopatológico do colo uterino. Durante o mês de outubro, “Outubro
Rosa” poderemos dar ênfase para esclarecer as mulheres, não só para aumentar a infor-
mação e o esclarecimento sobre o assunto à comunidade como também para incentivar
a procura das mulheres na faixa etária proposta a realizar os exames. Um mutirão para
realizar exames em um final de semana desse mês poderá ser realizado para facilitar o
horário das mulheres que trabalham.

Para esclarecer mais a população sobre a prevenção do câncer de colo de útero serão
realizadas palestras no horário em que ocorre o Agita Cidade Alta (caminhada e alon-
gamento oferecido e acompanhado pelos profissionais da unidade de saúde, formada em
educação fisica), período em que conseguimos contemplar o maior número de mulheres.
As atividades serão organizadas e distribuídas durante a capacitação e as reuniões entre
os membros da equipe. As ACS também serão mais esclarecidas para poderem nas visitas
domiciliares informar e passar a importância do citopatologico de colo uterino.

A importância das ações no eixo de qualificação da prática clínica reside na possibili-
dade de ampliar os laços de união da equipe para melhorar o desempenho dos objetivos e
metas do projeto. A capacitação da equipe da unidade de saúde terá como base o Caderno
de Atenção Básica Controles de Cânceres de Colo de Útero de Mama n°13 (ano 2013), os
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assuntos serão direcionados em relação à periodicidade dos exames, como abordar uma
paciente que está em tratamento ou veio para consulta ou coleta de exames, um aco-
lhimento de humanização da equipe em geral. As ações de capacitação da equipe serão
realizadas no espaço das reuniões de equipe.
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5 Resultados Esperados

Neste item iremos discutir os resultados esperados da proposta de intervenção. A
avaliação desses resultados será realizada a partir dos indicadores que foram definidos
previamente.

A intervenção que será realizada com a Equipe de Saúde da Família da Cidade Alta -
SC , no ano de 2017, terá como um de seus objetivos a ampliação da cobertura de detecção
precoce do câncer de colo uterino na faixa etária entre 25 e 64 anos de idade.

O câncer de colo de útero é um dos tipos de neoplasia que mais atingem as mulheres.
É fato bem conhecido que a mortalidade por câncer do colo do útero é evitável, uma vez
que as ações para seu controle contam com tecnologias para o diagnóstico e tratamento
de lesões precursoras, permitindo a cura em 100% dos casos diagnosticados na fase inicial
(INCA, 2002).

A citopatologia oncótica (CO) é o principal teste usado em programas de rastreamento.
Mas, para haver um impacto na mortalidade, a cobertura do exame deve ser de pelo menos
70% a 80%.

O primeiro objetivo que trata de ampliar a cobertura de detecção precoce do câncer
de colo de utero, sendo que a meta visa alcançar 100% cobertura de detecção precoce do
câncer de colo de útero das mulheres na faixa etária entre 25 e 64 anos de idade. Sabemos
que uma boa cobertura de mulheres entre essa faixa etaria apresentará uma detecção
precoce com um tratamento que pode levar a cura da doença.

Segundo o estudo desenvolvido por Guarisi et al. (2004) relatou que em relação à
idade, observou-se que até os 35 anos prevaleceu o diagnóstico de NIC 1, entre 35 e
49 anos NIC 2/ NIC 3 e câncer invasor, e a partir dos 50 anos o câncer invasor foi o
diagnóstico mais prevalente. Estes resultados estão de acordo com a história natural da
doença e são coincidentes com os achados de outros autores. Chama a atenção que a
maioria das mulheres com câncer invasor procurou o hospital espontaneamente e com
sintoma da doença, sendo que mais da metade delas não havia realizado exame citológico
previamente. As mulheres com diagnóstico de NIC 2 ou 3 chegaram referenciadas por
citologia ou biópsia alterada. Estes dados sugerem que a CO teve papel fundamental na
detecção de NIC 2 e 3, evitando a evolução da doença para sua forma invasora. Diferentes
autores comprovaram que a realização da citologia pode reduzir a incidência deste câncer.

O Segundo objetivo será para melhorar a adesão das mulheres à realização de exame
citopatológico de colo de útero. Para isso, sera definidas como metas identificar 100%
das mulheres com exame citopatológico alterados sem acompanhamento pela unidade de
saúde; realizar busca ativa em 100% de mulheres com exame citopatológico alterado sem
acompanhamento pela unidade de saúde;

Os resultados de citopatológico de colo uterino irão para unidade e quando alterados,
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automaticamente será agendade consulta com a médica,e ,se necessário, com a especialista,
por este motivo dificilmente uma usuária deixará se der acompanhada, exceto aquelas que
fazem acompanhamento particular.

A revisão de literatura aponta como fatores que levam as mulheres a não realizarem a
coleta de citopatológico são: desconhecimento do Câncer de Colo Uterino, a importância
do exame, a técnica utilizada para coleta do material, medo na realização do exame,
medo de encontrar um resultado positivo, sentimento de vergonha e constrangimento
(FERREIRA, 2009).

O objetivo três tratará de melhorar o registro das informações, tendo como meta
manter registro da coleta de exame citopatológico de colo de útero em registro específico
em 100% das mulheres cadastradas.

O registro será realizado em uma ficha espelho que contará com uma anmnese completa
da saúde da mulher e essa será anexada ao seu prontuário. Os resultados e acompanha-
mentos serão sempre anotados nesse mesmo prontuário.

O conhecimento sobre o câncer de colo de útero e o exame preventivo, por grande parte
das mulheres ainda é escasso. Consequentemente esta situação reforça os altos índices de
mortalidade por esta neoplasia no Brasil. Tal doença merece um olhar mais aprofundado,
embora represente um problema de saúde pública que pode ser evitado por meio de ações
educativas e esclarecedoras direcionadas a população feminina. Estas ações devem ser
feitas pelos profissionais em contato mais próximo da população, portanto é indiscutível
a importância da UBS nesta ação (CASTRO, 2010).

Cronograma do Projeto de Intervenção
Recursos

Os recursos são necessários para todas as intervenção, algumas mais outras menos.
Diante do projeto de intervenção que iremos desenvolver, os recursos são embasados ja
nos materiais que temos na UBS. Acredito que não teremos problemas quanto a recursos
solicitados, pois estes já são de uso da unidade.

Os recursos utilizados para a intervenção desenvolvida serão de inteira responsabili-
dade do profissional, sendo eles:

Material de impressão (folhas; impressora, tintas, etc) R$ 150,00;
Deslocamento (combustível) R$ 200,00;
Outros materiais (canetas, grampos, grampeadores, fitas, etc.) R$ 150,00;
TOTAL R$ 500,00
Quanto aos recursos humanos contamos com toda equipe da Unidade Basica de Saude

Cidae Alta.
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Semanas de intervenção
X

Atividades

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Capacitação dos profissionais de saúde
da UBS sobre o protocolo de prevenção

do câncer de colo uterino

x

Estabelecimento da função de cada
membro da equipe na ação programática

x

Cadastramento de todas as mulheres da
faixa etária compreendida entre 25-64

anos

x x x x x x x x x x x x

Busca Ativa das Pacientes Faltosas x x x x x x x x x x x x
Coleta do preventivo e acompanhamento

dos resultados destes exames
x x x x x x x x x x x x

Realização de Grupos de Orientação
sobre Fatores de Risco

x x x x

Organização e Implementação do
Prontuário da Saúde da Mulher

x x x x

Capacitação da equipe na coleta do
citopatológico do colo de útero de acordo
com protocolo do Ministério da Saúde.

x x x x

Outubro Rosa x x x x
Monitoramento da intervenção x x x x x x x x x x x x
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