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1. INTRODUÇÃO. 

 

Meu nome é Edgar Rider Gomez Infante, tenho 45 anos de idade sou de 

nacionalidade Cubana. Aminha educação no nível superior eu fiz na cidade de 

Santiago de Cuba, no Instituto Superior de Ciências Médicas na Faculdade No 1. No 

ano 1997 me graduei com o titulo de Doutor em Medicina. Comecei a trabalhar na 

zona rural por cinco anos para depois começar a trabalhar na cidade onde eu moro 

Santiago de Cuba. No ano 2004 me graduei com o Titulo de Especialista em 

Medicina Geral Integral logo de três anos de residência. Nesse mesmo ano saio 

para a Republica Bolivariana de Venezuela como parte do Programa Barrio Adentro 

onde trabalhe por 5 anos em medicina familiar na cidade de Santa Barbara do Zulia, 

município Colón no Estado Zulia. No ano 2010 vou trabalhar na Republica de Ganha 

(África) ali trabalho por 3 anos no hospital rural de Nam Dom na região norte do pais 

no Estado Upper West. Continuo trabalhando depois em Cuba na minha cidade 

como medico de medicina familiar ate u ano 2016 que chego ao Brasil donde passei 

a formar parte do Programa Mais Médicos para o Brasil. Estou localizado no Estado 

do Pará, município Itupiranga onde trabalho na UBS CESMUC ( Centro de Saúde da 

Mulher e a Criança). 

A UBS CESMUC esta localizada no bairro Mutirão na cidade de Itupiranga 

oferecendo atendimento a uma população de 3686 pessoas. O território adscrito a 

UBS conta com uma escola, 3 farmácias, uma creche, 4 igrejas. Aas doenças de 

maior prevalência são as crônicas não transmissíveis como a Hipertensão Arterial, 

Diabetes Mellitus, as Dislipidemias, além disso, apresentamos um numero 

significativo de pacientes com câncer do colo de útero e com Hanseníase. Além de 

um aumento dos casos de Doenças respiratórias sobre tudo nos meses mais cálidos 

do ano. Nossa UBS tem o maior atendimento do município de gravidas já que além 

das gravidas que moram nossa população damos atendimento também a muitas 

gravidas da zona rural que ao não ter atenção de saúde nas vilas acodem a nossa 

UBS para assistir ao pré-natal. 

O projeto de intervenção com o título ESF Mutirão, INTERVENÇÕES PARA 

MELHORAR A ADESÃO AO PROGRAMA DE CÂNCER DO COLO UTERINO. 

Trata-se de um projeto de intervenção na população de abrangência da UBS 
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CESMUC que inclui o total das mulheres entre 25 e 65 anos.   O município 

Itupiranga há quatro anos vem apresentando muitas dificuldades em alcançar as 

metas de coberturas propostas anualmente na realização do exame citopatológico 

do colo de útero. Isto devido principalmente à baixa adesão das mulheres ao exame 

citopalógico. O Posto de Saúde de Família CESMUC onde eu trabalho este 

localizado no Barrio Mutirão na cidade de Itupiranga. Um dos bairros com maior 

densidade de população do município além de dar atenção a um numero importante 

da população rural. Foi uma das equipes que mais insidio na baixa adesão das 

mulheres no programa de detecção de câncer do colo de útero. Em nosso Posto de 

Saúde de Família os por centos de mulheres que se realizaram citologia nos últimos 

quatro anos foi muito baixo. Existindo um decrescimento nos últimos dois anos. 

 Essa foi a principal motivação e justificativa para realizar o presente estudo 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. 
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2. ESTUDO DE CASO CLÍNICO 

 

Eliane Pereira Alves paciente de 36 anos de idade filha de Maria do Socorro 

Pereira Soares de 60 anos de idade e Antônio Alves de Oliveira de 64 anos de idade 

que tem um filho Roberto Carlos Pereira Alves de 22 anos de idade mora numa casa 

composta por três gerações. A casa encontra-se bicada na Rua Palmeiras No 5 

Barrio Mutirão na cidade de Itupiranga Estado Pará. A casa é feita de paredes de 

tijolo o piso de terra. Têm dois quartos, sala pequena, banheiro e a cozinha as 

condições da casa não são boas já que é uma casa muito antiga e precisa fazer 

algumas reparações. Os pais de Eliane tem antecedente de Hipertensão arterial e o 

filho é fumante. As condições econômicas da família não são boas já que a renda e 

baixa só Eliane trabalha com o salario mínimo para manter ao resto da família. As 

relações com o filho não são as melhores já que este não quer trabalhar e não ajuda 

para nada no sustento da família. 

Genograma Família Eliane. 

 

                         

 

Eliane é uma paciente de 36 anos de idade com antecedentes de serem 

fumadora desde os 15 anos de idade, fuma dois caixas ao dia. Apresenta historia 

obstétrica de 4 gravidez 1 parto normal e 3 abortos provocados os quais foram feitos 
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de forma clandestina e não com as melhores condições de antissepsia e assepsia.  

Começo suas primeiras relações sexuais aos 13 anos de idade. Fico gravida aos 14 

anos de idade sendo ainda uma adolescente. Nos últimos 5 anos Eliane há mantido 

relações com vários parceiros de forma muito irregular. Apresenta-se em consulta no 

posto de saúde pela primeira vez traída pela ACS já que fala que ela não gosta de ir 

ao medico. Não apresenta uma adequada higiene corporal, seu cabelo não esta 

arrumado. Queixa-se de apresentar escorrimento vaginal branco, coceira vaginal 

além de apresentar sangramento vaginal quando tem relações sexuais. Em mais de 

uma vez a apresentada saída pela vagina de liquido vermelho muito parecido a agua 

com sague. Tem mais de 12 anos de estar tomando medicamentos 

anticoncepcionais por sua conta já que nunca consulto ao medico para saber qual 

era a melhor opção para ela. No interrogatório médico Eliane fala que nunca antes 

tem feito exame preventivo de colo de útero.  

Na consulta são avaliados vários fatores de risco que apresenta a paciente 

que fazerem pensar ao médico e enfermeira no possível processo maligno do colo 

de útero. 

- Início precoce da atividade sexual. 

- Multiplicidade de parceiros sexuais. 

- Baixa condição socioeconômica. 

- Tabagismo. 

- Uso prolongado de contraceptivos orais. 

- Higiene intima inadequada. 

Além de estes fatores de risco temos que ressaltar a condição de que Eliane 

nuca antes teve feito exame colpo citológico de colo de útero e esta na faixa etária 

de mais risco para uma mulher apresentar uma neoplasia de colo de útero. 

Exame Físico. 

Peso: 59 kg 

Altura: 162 cm 
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Pele normocorada, com temperatura adequada. 

Mucosas húmidas e normocoradas. 

Aparelho respiratório MV audível, não estertores. FR 16 rpm. 

Aparelho Cardiovascular batimentos cardíacos bem audíveis, rítmicos. FC 86 

bpm, não sopros cardíacos. 

Abdômen Plano, mole, depressível não dor a palpação. Não visceromegalias, 

não reação peritoneal. 

SNC sem alterações. 

Exame especular  

Genitálias externas morfologicamente normais, paredes vaginais normal se 

observa leucorréia branca com grumos similar a leite cortada abundante. Colo de 

útero de 2 a 3 cm de longitude Lesão de 1 cm de diâmetro de cor rosa as 12 horas 

do relógio de bordes bem precisos que sangra com facilidade. Toma-se mostra para 

colpocitologia oncótica. 

Ante a suspeita de neoplasia do colo de útero e em espera dos resultados da 

colpocitologia são indicados exames complementares os quais são feitos no Hospital 

Municipal. 

Hemograma completo 

EAS 

 BSV. 

São feitos no posto de saúde no mesmo dia da consulta testes rápidos de 

HIV, Sífilis e Antígeno para Hepatite B resultando negativos para estas doenças. 

Se agenda consulta para dois dias depois para avaliar os resultados dos 

exames. A Eliane e avaliada novamente em consulta com os resultados dos exames 

nos quais são achados HB 12,3 g%, urina normal. BSV monilias abundantes.  

Colocamos tratamento para a Monilias em espera do resultado da 

colpocitologia  oncótica. Nistatina creme vaginal aplicar na vagina profundamente 
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por 10 dias. Aproveita-se a consulta para falar com Eliane sobre os fatores de risco 

que ela pode modificar, insistem-se na necessidade que tem do uso da camisinha 

para evitaras DST como a HIV, Sífilis Hepatite B e outras. Melhorar a higiene intima 

manter um parceiro estável pelo risco que corre de contrair algumas das DST que 

falamos. É agendada outra consulta em 15 dias para avaliar com o resultado da 

colpocitologia.  

Em 15 dias é avaliada novamente Eliane o resultado da colpocitologia indica 

positivo para células neoplásicas NIC II confirmando a suspeita medica no 

diagnostico. Conversa se com a paciente explicando-lhe o diagnostico brindando 

apoio emocional já que ela fica deprimida ao conhecer o resultado da colpocitologia. 

Encaminha-se a paciente a consulta de oncologia no Hospital Regional onde é feita 

uma colposcopia com toma de biopsia a qual ao chegar o resultado confirmo o 

diagnostico da colpocitologia. A equipe que atendera o caso de Eliane realizara uma 

Cirurgia (Histerectomia). 

Ao chegar Eliane a casa continuo o acompanhamento pela equipe de saúde 

agendando as seguintes consultas para avaliar o processo de recuperação. No 

acompanhamento foram observadas mudanças no estilo de vida de Eliane como, 

por exemplo, melhoro a higiene e os cuidado pessoal. Começo a assistir ao grupo 

de tabagismo do posto de saúde para deixar o habito de fumar. 

 

Referências Científicas 

A incidência do câncer e suas taxas de mortalidade em todo o mundo esta 

crescendo em ritmo alarmante, por esse motivo é preciso adotar urgentemente 

estratégias eficazes de prevenção para frear a doença. (Wild C 2014) 

O câncer do colo do útero, também chamado cervical, é causado pela 

infecção persistente por alguns tipos (chamados oncogênicos) do Papiloma vírus 

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. O câncer do colo de útero é o terceiro mais frequente na 
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população feminina, atrás do câncer de mama e do colorretal. Além é a quarta causa 

de morte de mulheres por câncer no Brasil.(Alencar Gomes 2014) (Barbosa R 2005) 

A prevenção do câncer do colo do útero é feita um exame muito simples, 

pouco custoso que esta ao alcance de toda a população feminina que é a 

Citopatologia oncótica. A prevenção 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. (Fernandez J. 2011) 

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 citopatológico de colo de útero e tratamento das lesões 

precursoras com alto potencial de malignidade ou carcinoma "in situ". Por tanto é 

necessário garantir a organização, a integralidade e a qualidade do programa de 

rastreamento, bem como do tratamento das pacientes. (Alencar Gomes 2014) 

(Fernandez J 2011) 

O termo Câncer é utilizado para contemplar um amplo grupo de doenças que 

podem afetar a qualquer parte do corpo, também se fala de tumores malignos ou 

neoplasias. Uma caraterística do Câncer é a multiplicação rápida de células 

anormais que se estendem, além dos limites normais e que podem invadir outras 

partes do corpo e órgãos. (Boletim OMS 2017) 

O câncer de colo de útero, também conhecido por câncer cervical, é uma 

doença de evolução lenta que acomete, sobretudo, mulheres acima dos 25 anos. O 

câncer de colo uterino é um tumor que acomete a porção inferior do útero, chamada 

colo ou cérvix. (Varella D 2015) 

 Este câncer é altamente prevalente na população feminina. No mundo, ocupa 

o segundo lugar no “ranking” dos cânceres femininos, só perdendo para neoplasia 

mamária. No Brasil está em terceiro lugar, segundo dados do Instituto Nacional do 

Câncer em 2014, perdendo para mama, intestino (cólon e reto), com taxa de 

incidência de 15 novos casos em 100.000 mulheres ao ano. A mortalidade pode 

chegar a 5 casos em 100.000 ao ano. (Mulher Consciente 2016) 
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O Instituto Nacional do Câncer INCA (2014) afirma que os fatores sociais, 

ambientais e hábitos de vida, tais como baixas condições socioeconômicas, 

atividade sexual antes dos 18 anos de idade, pluralidade de parceiros sexuais, vício 

de fumar (diretamente relacionado à quantidade de cigarros), parcos hábitos de 

higiene e uso prolongado de contraceptivos orais são os principais fatores de risco 

identificados para o câncer do colo do útero. Além disso, a presença do HPV é 

confirmada em 99% dos casos; o comentário é de que o HPV exerce papel 

importante no desenvolvimento da displasia das células cervicais e na sua 

transformação em cancerosas. Até o presente momento, as mulheres com tumores 

do colo de útero são a parcela da população mais atingida pelo HPV de alto risco 

oncogênico. Outros autores concordam que estes fatores de risco estão 

relacionados com a não realização do exame. (Alencar G 2014)  

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. O exame de Papanicolau, conhecido 

internacionalmente, é tido como instrumento mais adequado, prático e barato para o 

rastreamento do câncer de colo de útero, também denominado de colpocitologia e 

mais comumente referido pela clientela como exame preventivo. (Barbosa R 2005) 

(Fernandez J 2011) 
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3. PROMOÇÃO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO EM SAÚDE E NÍVEIS DE 

PREVENÇÃO. 

 

A Promoção da saúde é definida pela Organização Mundial da Saúde como 

"o processo que permite as pessoas acrescentar o controle sobre sua saúde". Este 

processo é posto em pratica usando enfoques participativos; os indivíduos, as 

organizações, as comunidades e as instituições colaboram para criar condições que 

garantem a saúde e o bem-estar para todos. A promoção da saúde vasa-se na 

população, é participativa, é Inter setorial, é sensível ao contexto e opera em 

multiplex níveis. (OPS/OMS 2007) 

A Carta De Ottawa define a Promoção de saúde como o nome dado ao 

processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade 

de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para 

atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e 

grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar 

favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso para a 

vida, e não como objetivo de viver. (CARTA DE OTAWA, 1986) 

O termo Prevenção está relacionado a medidas tomadas antes do surgimento 

ou agravamento de uma condição mórbida ou de um conjunto dessas. Portanto, 

prevenir também significa agir para que a doença manifeste-se de forma mais 

branda no indivíduo ou no ambiente coletivo. (SEMPREVIDA. 

www.semprevida.com.br/sobre-a-especialidade/prevencao-de-doencas-x-promocao-

da-saude/) 

Existem diversidades nos modelos de educação em saúde, sendo que todas 

evidenciam um objetivo em comum, que é a mudança de hábitos, atitudes, e 

comportamentos individuais, em grupos e no coletivo. Tal mudança de 

comportamento está atrelada a aquisição de novos conhecimentos e adoção de 

atitudes favoráveis à saúde. Diante disso é possível verificar que o termo educação 

em saúde está condicionado às ações que são transmitidas aos indivíduos com 

intuito de elevar a sua qualidade de vida e consequentemente de saúde. Neste 

processo os profissionais de saúde possuem papel primordial, uma vez que, são 
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eles próprios os responsáveis pela disseminação de conhecimentos concretos para 

o alcance dos objetivos de melhorar a saúde das pessoas. (ENFERMAGEM 2013) 

Assegurar o nascimento de um recém-nascido saudável, sem prejuízos à 

saúde materna, visando prevenir, identificar e tratar as anormalidades maternas e/ou 

fetais é a maior importância do atendimento pré-natal. 

(www.cecom.unicamp.br/images/stories/saude_mulher2.pdf) 

O atendimento a gravida é uma das ações que mais frequentemente 

enfrentamos em nosso dia a dia na UBS onde temos que aplicar diariamente os 

conceitos de prevenção, promoção e educação.   

O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento da 

gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a 

saúde materna, inclusive abordando aspectos psicossociais e as atividades 

educativas e preventivas. Se o início precoce do pré-natal é essencial para a 

adequada assistência, o numero ideal de consultas permanece controverso. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número adequado seria igual 

ou superior a 6 (seis). Pode ser que, mesmo com um numero mais reduzido de 

consultas (porém, com maior ênfase para o conteúdo de cada uma delas) em casos 

de pacientes de baixo risco, não haja aumento de resultados perinatais adversos 

(grau de recomendação A). Atenção especial deverá ser dispensada às gravidas 

com maiores riscos (grau de recomendação A). As consultas deverão ser mensais 

até a 28a semana, quinzenais entre 28 e 36 semanas e semanais no termo (grau de 

recomendação D). (CAB No 32  2013) 

Em nosso trabalho diário a assistência pré-natal inicia com a identificação 

precoce de todas as gestantes da comunidade por parte de toda a equipe de saúde 

e principalmente dos ACS que dominam muito bem a população já que eles moram 

dentro da área de abrangência de nossa UBS. Nas visitas domiciliares asem como 

nas diferentes ações comunitárias se oferece informação no só as mulheres em 

idade fértil também a toda a comunidade da importância do inicio precoce do 

atendimento pré-natal. 

Antes de começar a consulta de inicio do pré-natal as gravidas recebem na 

sala de espera uma palestra educativa e orientações gerais sobre a gravidez, a 
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importância da assistência a consultas programadas pela equipe além de incentivar 

a gravida a que sempre que seja possível assista a consultas com o parceiro ou 

acompanhante. Se realiza o cadastro da gestante na ficha de SisPreNatal 

fornecendo o Cartão da Gestante. 

Nossa equipe realiza uma consulta mensal até as 28 semanas e quinzenais 

entre 28 e 36 semanas e logo semanais no termo a todas as gravidas de nossa área 

de abrangência. Asem temos um melhor controle do seguimento de nossas 

gravidas. Na primeira consulta tem muita importância nela são indicados os exames 

do inicio do pré-natal como Hemograma, Hto, Tipagem sanguínea e fator Rh, 

Coombs indireto (se for Rh negativo), glicemia de jejum, exame de urina e 

urocultura.  

Damos muita importância a que nossas gravidas entendam a importância da 

realização do exame de urina e a urocultura já que elas não da muita importância a 

este exame. Explicamos que a infecção urinaria pode aumentar o risco de baixo 

peso ao nascer, e parto prematuro. 

A presença de infecção urinária durante a gestação aumenta o risco de 

trabalho de parto e parto prematuro, amniorrexe prematura e sepse neonatal (Grau 

de recomendação D). Além da infecção urinária sintomática, destaca-se a bacteriúria 

assintomática, que, apesar de não causar sintomas, também aumenta o risco de 

pielonefrite e parto prematuro (Grau de recomendação D).  (Artigo de Revisão. 

http://www.scielo.br/pdf/rbgo/v31n3/a08v31n3.pdf) 

Além são indicados exame de Toxoplasmose IgM, IgG, sorologia para 

hepatite B (HbsAg), Anti-HIV. É feito nessa primeira consulta os testes rápidos de 

triagem para sífilis e o teste rápido diagnostico anti-HIV prévio consentimento da 

grávida. Nossa UBS também têm banners e propaganda que fornecem informação 

às gravidas sobre os diferentes testes e exames a que elas têm direito asem como 

das vacinas que as gravidas devem tomar durante a gravidez. 

O rastreamento universal da sífilis é recomendado na primeira consulta de 

pré-natal para toda gestante, porque o tratamento é benéfico para a mãe e o feto. 

Mulheres com risco aumentado devem se submeter à nova sorologia com 28 

semanas de gravidez e, novamente, quando da internação para o parto12(D). No 
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Brasil, a recomendação do Ministério da Saúde é a repetição do exame em torno da 

32ª semana de gestação, no momento do parto ou em caso de abortamento (Grau 

de recomendação D). (Revista da Associação Medica Brasileira. 

www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42302007000600008) 

O Ministério da Saúde do Brasil recomenda a realização de teste anti-HIV 

com aconselhamento e com consentimento para todas as gestantes na primeira 

consulta pré-natal. Enfatiza a necessidade de realizar pelo menos uma sorologia 

durante o período gestacional. A repetição da sorologia para HIV, ao longo da 

gestação ou na admissão para parto, deverá ser considerada em situações de 

exposição constante ao risco de aquisição do vírus ou quando a mulher se encontra 

no período de janela imunológica (Grau de recomendação D). ((Revista da 

Associação Medica Brasileira 2009) 

Nesse momento da primeira consulta falamos com a gravida e seu 

acompanhante da importância da realização dos exames complementares para uma 

avaliação correta do estado de saúde da mãe. Explicamos a importância de uma 

alimentação adequada e balanceada já que uma mãe bem nutrida fornece todos os 

nutrientes e tem muito mais chance de gerar um filho saudável. Indicamos a mãe 

que é muito importante que a mulher faça ao menos três refeições por dia (café da 

manhã, almoço e jantar) além de dois lanches saudáveis. Isso evita que o estômago 

fique vazio por muito tempo e previne fraquezas e desmaios. Também orientamos 

sobre certos alimentos que podem gerar desconforto abdominal, aumentar os 

fatores de risco ou até causar intoxicações na mulher gravida como bebidas 

artificias, carnes cruas e com muitas gorduras, gorduras e sódio, ovo cru e frutos do 

mar e peixes que não estão bem cosidos. 

Orientamos sobre a automedicação já que durante a gravidez a mãe tem que 

ser muito cuidadosa com os medicamentos que usa. Que deve antes de tomar 

algum medicamento consultar primeiro um médico já que muitos deles podem 

provocar malformações no bebé. 

Poucos medicamentos confirmaram sua segurança para uso durante a 

gestação, particularmente durante o primeiro trimestre. O risco associado a 

determinado medicamento deve ser avaliado com base na necessidade da paciente, 
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considerando os benefícios maternos e os prováveis riscos fetais. Sempre deve ser 

utilizada a menor dose do medicamento (Grau de recomendação D). (Revista da 

Associação Medica Brasileira 2009) 

Oferecemos orientações sobre a importância da profilaxia da anemia pelo que 

se prescreve o sulfato ferroso e acido fólico. Indicamos o exame colpocitológico às 

menores de 20 semanas de gravidez que o requerem explicando a importância de 

este exame e que pode ser realizado durante a gravidez já que existe o preconceito 

na população de que o exame preventivo e causa de aborto.  

O câncer do colo uterino é a neoplasia maligna mais comum durante a 

gravidez. Apesar de alguns fatores reduzirem a qualidade da amostra coletada 

durante a gravidez (aumento das secreções vaginais e presença de células 

deciduais que podem ser confundidas com atipias), a citologia cervical está validada 

e mostra-se efetiva e segura durante este período, além de evitar o problema da 

oportunidade perdida. Sabe-se que, em países em desenvolvimento, muitas 

mulheres só procuram o Serviço de Saúde durante a gravidez ou quando 

apresentam sintomas da doença. Portanto, a gravidez pode ser a única 

oportunidade de realizar uma colpocitologia com o objetivo de prevenção do câncer 

do colo uterino. A taxa de lesões pré-cancerigenas detectadas durante o Pré-natal 

está em torno de 1% e, apesar da alta frequência, existem relativamente poucos 

estudos para estabelecer diretrizes baseadas em evidências.  A prevenção ou 

diagnóstico do câncer de colo uterino durante a gravidez é recomendada pelo 

Ministério da Saúde (Grau de recomendação D). (Revista da Associação Medica 

Brasileira 2009) 

Realizamos o exame de mamas, e preparamos a mãe desde a gravidez para 

amamentar ao bebé. Sugerimos o uso de sutiã durante a gestação, banhos de sol 

nas mamas por 15 minutos, desaconselhamos o uso de sabões, cremes ou 

pomadas no mamilo.  Orientamos sobre as vantagens da amamentação tanto para a 

mulher acriança e para a família e a sociedade. 

Cada consulta se avaliam os prováveis riscos que podem apresentar-se no 

decorrer da gravidez. Orienta-se a gestante sobre os sinais de alarma na gravidez 

como sangramento vagina, dor de cabeça, transtornos visuais, dor abdominal, febre, 
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perdas vaginais dificuldade respiratória e cansaço e o reconhecimento do trabalho 

de parto e a necessidade de assistência em cada caso. Realizamos visitas 

domiciliares onde oferecemos orientações adequadas à grávida e aos familiares. 

Nossa UBS tem um grupo de gestantes com as quais fazemos ações 

educativas em grupo a primeiras e terceira semana de cada mês. Nesse grupo não 

só participa as gravidas também tratamos de incluir aos parceiros, familiares e 

amigos destas, já que as duvidas que se apresente na gravidez podem ser as 

duvidas de todos na família. Nessas atividades participa toda a Equipe de saúde, a 

psicóloga do município, Fisioterapeuta Educador Físico. Nessas reuniões sempre 

abordamos diferentes temas de interesse para nossas gravidas como, por exemplo, 

a importância do pré-natal, cuidados e higiene, desenvolvimento da gestação, 

atividade sexual, incluindo a prevenção das DST e oferecendo camisinhas. 

Abordamos além a importância das ultrassonografias morfológicas a primeira entre 

as 11a e 14a semanas e a segunda entre as 18a e 20a e que estruturas do bebé vai 

ser avaliadas em cada ultrassonografia morfológica. 

Dentro das praticas educativas individuais e com o grupo de gestantes 

abordamos as praticas de atividades físicas. O Educador físico dois vesse por 

semana oferece para o grupo de gravidas exercícios cardiovasculares e 

hidroginástica. São conhecidos os benéficos que estas praticam brindam as 

gravidas. No entanto, mulheres que têm problema com a pélvis devem pegar leve ao 

praticar exercícios para as pernas. Em nossa pratica diária temos a experiência de 

que as gravidas que praticaram atividades físicas durante a gravidez apresentaram 

um trabalho de parto e um parto mais rápido e menos doloroso. 

Durante este tempo que eu tenho trabalhando no minha UBS a traveis do 

estúdio dos acervos educacionais que temos no curso de especialização minha 

pratica diária mudo em varias cosas. Comecei a utilizar muito mais frequentes as 

praticas educacionais em grupos e não só em tipo de palestras também as 

discussões em grupo já que permitem intercambiar opiniões entre os participantes 

do grupo e os membros da Equipe de saúde.   
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4. VISITA DOMICILIAR 

 

A assistência domiciliar é definida pelo Ministério da Saúde como uma 

modalidade da atenção domiciliar, inerente ao processo de trabalho das equipes da 

atenção básica e destina-se a responder às necessidades de saúde de um 

determinado segmento da população com perdas funcionais e dependência para a 

realização das atividades da vida diária. (CAB No 19 2006) 

A visita domiciliária sempre esteve presente no contexto histórico brasileiro, 

assumindo características diferentes de acordo com os diferentes cenários sociais, 

políticos e ideológicos pelos quais perpassou. Embora as VD não sejam uma 

estratégia inédita na saúde pública brasileira, atualmente apresentam finalidades 

mais amplas e complexas. Na segunda década do século XX, a visita domiciliária 

voltava-se para o cuidado do doente e aos fatores relacionados com a sua doença, 

sem preocupação com a família enquanto grupo social. (FALLATE 1998) 

A Visita domiciliar (VD) foi (ré) introduzida no sistema de saúde brasileiro no 

panorama do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Esse Programa 

foi criado em 1991, tendo como objetivo central contribuir para a redução da 

mortalidade infantil e mortalidade materna, principalmente nas regiões Norte e 

Nordeste. Com as visitas domiciliares realizadas pelos agentes comunitários de 

saúde, buscou-se uma extensão de cobertura dos serviços de saúde para as áreas 

mais pobres e com menos acesso aos serviços de saúde. (VIANA 2005) 

A VD é um instrumento essencial para que a equipe conheça a realidade das 

famílias sob sua responsabilidade, identifique as situações de risco às quais a 

população está exposta e conheça os problemas de saúde prevalentes em um 

território, uma área adscrita. É um instrumento potente para a vigilância à saúde, 

pois possibilita que os profissionais conheçam não só o quadro clínico e problemas 

de saúde, mas também as condições de vida da população, em termos econômicos, 

culturais, sociais e familiares. Deve compreender ações sistematizadas que 

considerem o antes e o depois da visita, a partir de um plano de ação consistente. 

Considerando, ainda, que a atenção básica bem estruturada pode contribuir 

significativamente para a promoção da saúde e prevenção de doenças, a VD se 
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insere nesta situação como uma tecnologia de elevada complexidade e baixa 

densidade, de grande relevância. Tem potencial para promover a saúde a partir da 

criação de um vínculo mais efetivo e de troca de saberes que permitam a 

consciência da possibilidade de uma vida plena e o comprometimento com a 

proteção ao meio ambiente, por parte dos profissionais e dos usuários. (MARIA J C 

2010) 

Além de seu papel de tecnologia, que possibilita conhecer a realidade do 

território e daqueles que ali vivem e sobrevivem, e de atuar de forma mais efetiva na 

promoção da saúde e prevenção de doenças, é necessário registrar, também, o seu 

potencial para mudanças na relação profissional de saúde-usuário. A VD coloca o 

profissional, necessariamente, no mundo do usuário e, portanto, pode ser um 

potente indutor da transposição do modelo biomédico para um modelo 

biopsicossocial. No domicílio, a relação profissional-usuário tende a se tornar mais 

horizontal, pois evidencia o papel do usuário-sujeito em um espaço que é de seu 

domínio – o seu lar. A VD é fundamental, também, para a aproximação com o “não 

usuário”, ou seja, aquele que não tem condições físicas para ir até a Unidade de 

Saúde. Neste caso, a VD é a porta de entrada do usuário no sistema de saúde. 

(MARIA J C 2010) 

Contudo, é preciso que haja planejamento (da etapa de diagnóstico à de 

avaliação), para que a visita seja utilizada realmente como um recurso estratégico 

de conformação de um modelo. Realizada aleatoriamente, para cumprimento de 

normas quantitativas, a visita passa a ser mais uma atividade a sobrecarregar os 

profissionais e, o que é pior, a invadir a privacidade das famílias, sem resolutividade 

– passa a ser um contrassenso. (MARIA J C 2010) 

Na minha unidade as visitas domiciliares são feitas pelo medico a enfermeira 

os ACS e a odontóloga.  Realizamos as visitas domiciliares todas as quintas feiras 

no horário da manha. O primeiro logo de eu chegar a minha unidade de saúde foi 

pedir para os ACS fizeram um levantamento em cada uma de seu micro áreas dos 

pacientes que não podiam chegar ate a Unidade Básica de Saúde por alguma 

situação de doença ou incapacidade especifica. Isto foi feito rapidamente já que os 

ACS de minha unidade têm muitos anos de trabalho com a população além de 

morar na área de abrangência da unidade de saúde. 
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Na reunião de Equipe de Saúde deixamos definidas as prioridades para a 

realização das VD. Entre elas estão os problemas de acesso à unidade de saúde; 

pacientes prostrados ou acamados; alguma situação de urgência; descompensação 

de alguma doença crônica não transmissível; aparição de uma nova situação ou 

problema da família relacionada à saúde ou que constituía um risco para a saúde; 

necessidade de internação ou atendimento continuo.  

Nas visitas domiciliares tratamos de abranger alguns ou a maioria destes  

objetivos os quais são muito importantes para obter bom resultados como: 

- Realizar e atualizar o cadastramento das famílias, além de identificar as 

condições sócias e sanitárias. 

- Conhecer a estrutura e a dinâmica familiar, elaborar o genograma ou 

familiograma. 

- Avaliar as demandas exigidas por uma família asem como o ambiente onde 

vivem, visando um diagnostico da saúde da família e da comunidade, com avaliação 

de riscos e estabelecimento de prioridades, individuais e coletivas. 

- Observar e orientar sobre saneamento básico, higiene, amamentação, 

controle de peso, controle vacinal, cuidados com recém-nascidos, puérperas, 

gestantes e uso correto das medicações. 

- Prestar assistência ao paciente no seu próprio domicilio, especialmente em 

caso de acamados. 

- Promover ações de promoção de saúde, incentivando a mudança de estilo 

de vida. 

- Auxiliar no controle e prevenção de doenças transmissíveis, agravos e 

doenças não transmissíveis, estimulando a adesão ao tratamento, medicamentoso o 

não. 

- Planejar e prestar cuidados no domicilio ou orientar membros da família para 

a prestação de cuidados e supervisão dos cuidados delegados, quando for 

conveniente para o paciente, para a família e para o serviço de saúde sob o aspecto 

econômico, social ou psicológico. 
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- Complementar orientações iniciadas na consulta ou em grupo, bem como 

adaptar os conhecimentos e procedimentos técnicos à realidade social, econômica, 

cultural e ambiental do usuário-família. 

- Manter contato com as populações de risco, enfermos e seus familiares para 

a coleta de informações, acompanhamento e intervenções. 

- Intervir precocemente na evolução para complicações e internações 

hospitalares. 

- Estimular a independência e a autonomia do individuo e de sua família, 

incentivando praticas para o autocuidado. 

- Realizar busca ativa de faltosos acompanhados por meio de programas 

específicos. 

Na minha unidade de saúde realizamos geralmente 8 visitas domiciliares por 

semana previamente os ACS informam aos pacientes e familiares que dia vai ser 

visitados pela equipe. Algumas vessem se há dado o caso que temos que fazer 

alguma visita domiciliar no dia que não esta programada já que se apresenta uma 

situação de urgência que não pode esperar. Sempre realizamos as visitas com os 

prontuários dos pacientes nos quais nos ajudam com os dados do paciente além de 

registrar os dados que encontramos no domicilio e do exame físico e orientações 

que damos ao paciente a família e ao cuidador no casso de que tenha. 

Já no domicilio iniciamos nossa ação com a abordagem clinica do paciente 

pelo que foi programado a visita domiciliar, prescrevemos os cuidados específicos. 

Deixamos também todas as informações para os familiares e os cuidadores além de 

orientar se o paciente precisa de cuidados mais específicos, encaminhamento ou 

alguma outra orientação de importância. Sempre lembrando que temos que ver ao 

paciente de forma integral como um ser bio-psico-social.  

Durante a visita brindamos apoio psicológico e emocional ao paciente e a 

família, esclarecemos duvidas ao paciente, familiares e cuidadores. Sempre 

insistimos em que o cuidado do paciente deve ser de todos os membros da família 

para que todo não seja responsabilidade de uma soa pessoa evitando asem que o 

cuidador fique doente durante o cuidado do paciente. As situações de risco são 
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identificadas e abordadas por todos os membros da equipe que participa na visita 

domiciliar. Faça-se ênfase no papel que joga a família na recuperação do paciente e 

de incorporá-lo á sociedade o mais rapidamente possível. Os procedimentos mais 

utilizados nas visitas domiciliares são a aferição da pressão arterial e da glicemia 

capilar em pacientes diabéticos, mais muitas vessem temos problemas já que não 

sempre temos o esfigmomanometro ou glicômetro para a realização destes 

procedimentos. Esta dificuldade há sido abordada varias vesses por a gerente da 

unidade de saúde com a secretaria de saúde do município mais sem nenhum 

resultado imediato. Só depois de 2 ou 3 messes é que se resolve o problema a 

maioria das vesses com os recursos dos próprios funcionários da unidade. As 

vesses precisamos realizar algum exame de laboratório pelo que entramos em 

contato com os técnicos do laboratório do Hospital Municipal os quais tem um 

laboratorista que se apresenta em casa do paciente ao outro dia y realiza a toma da 

mostra si fora possível nesse tipo de exame. O resultado quase sempre é levado 

pelo cuidador à consulta e imediatamente eu avalio e é indicado tratamento no caso 

que precisarem 

Outas das dificuldades que encontramos é que as vessem os pacientes não 

tomam os medicamentos ou os cuidadores não dão os medicamentos na frequência 

indicada além em muitas vesses não cumprem com o total de dias que os 

tratamentos são indicados independentemente da insistência nossa e de os ACS 

que frequentemente visitam aos pacientes. Com tudo é muito gratificante ver a 

melhoria de muitos de nossos pacientes quando depois de alguns dias voltamos a 

sua casa para o seguimento.  
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5. REFLEXÃO CONCLUSIVA. 

 

O começo do curso Especialização em Saúde da Família foi muito difícil para 

mim. Primeiro porque nunca antes eu havia feito um curso a distancia onde tudo 

tenha que ser feito numa plataforma digital informatizada e meus conhecimentos de 

informática eram muito básicos. Segundo porque nos primeiros momentos durante o 

Eixo 1 era um pouco complicado aprender a Historia das Politicas Publicas de 

Saúde no Brasil. Devido a isto tive que dedicar muito tempo a estudar além de tratar 

de melhorar meu Português. 

Mais à medida que o curso foi avançando os temas foram mais interessantes 

e através das diferentes atividades minhas habilidades foram aumentando e comece 

a ver no meu trabalho diário as vantagens de ir aplicando no meu dia a dia o que já 

estava aprendendo. Uma das coisas que melhore muito foi em organização do 

trabalho quando comecei a organizar melhor minha agenda de trabalho. Meu 

atendimento aos diferentes grupos melhorou enormemente já que asem tinha 

organizado diariamente o atendimento as gravidas, puérperas, lactantes, pacientes 

com doenças crônicas não transmissíveis e transmissíveis, idosos.  

O Eixo 2 foi bem proveitoso para mim já que a pesar que as doenças mais 

frequentes aqui no Brasil são muito similares as doenças mais frequentes no meu 

pais alguns dos protocolos do tratamentos tem diferenças. Isso fez que em mais de 

uma vez eu mudasse minha conduta e meu pensamento médico em relação a 

alguns casos ajudando- me no meu dia a dia de trabalho aqui no Brasil. Uma das 

mudanças que eu considero mais importante foi que comecei a interatuar de forma 

mais efetiva com meus companheiros da equipe de saúde já que ao principio de 

meu trabalho eu queria fazer a maioria das palestras e os procedimentos sozinho. 

Aprendi que o trabalho em equipe é muito mais organizado e efetivo e que a 

população e quem sai ganhando. 

Outra das mudanças foi a de aumentar os dados nos prontuários dos 

pacientes já que muitas vessem eram insuficientes os dados que tenham. No 
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momento que comecei a trabalhar com o Prontuário eletrônico foi uma mudança 

muito positiva já que me possibilitou que minhas consultas aumentaram em 

qualidade. 

Fazendo uma analise de minha trajetória no curso de Especialização eu acho 

que durante o eixo 1 foi boa mais podia  melhorar um pouco mais, já no eixo 2 foi 

muito melhor devido a experiência que fui adquirindo. A ferramenta de o portfolio me 

permitiu concatenar todas as atividades metodológicas e superar passo a passo 

todas as metas e probas a que fui sometido durante o transcurso do curso de 

especialização. 
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Resumo 

 

O câncer do colo de útero é o terceiro mais frequente na população feminina, 

além é a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. O Posto de 

Saúde da Família CESMUC localizado no Município Itupiranga, Pará, foi uma das 

equipes que mais insidio na baixa adesão das mulheres no programa de detecção 

de câncer de colo de útero, o que contribuiu a que o município não tivera bons 

resultados nesse importante indicador do Pacto pela Saúde. Trata-se de um projeto 

de intervenção na população de abrangência da UBS CESMUC que inclui o total das 

mulheres entre 25 e 65 anos. A equipe de trabalho vai oferecer educação sobre o 

câncer de colo de útero e orientar sobre os fatores de risco além de fazer o 

levantamento do número total da população alvo. Serão feitas avaliações 

semanalmente para controlar o cumprimento das metas propostas. Os objetivos 

deste trabalho são aumentar a adesão da população alvo ao exame preventivo de 

câncer de colo de útero para reduzir as taxas de esta doença no município. Os 

resultados que esperamos obter são aumentar os conhecimentos dos fatores de 

risco do câncer de colo de útero na população, aumentar em significativamente o 

número de mulheres ao Programa de Detecção precoce do Câncer de Colo de 

útero, diminuir a morbimortalidade pela doença no município e no país.   
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1. INTRODUÇÃO. 

A incidência do câncer e suas taxas de mortalidade em todo o mundo esta 

crescendo em ritmo alarmante, por esse motivo é preciso adotar urgentemente 

estratégias eficazes de prevenção para frear a doença. (1) 

O câncer do colo do útero, também chamado cervical, é causado pela 

infecção persistente por alguns tipos (chamados oncogênicos) do Papiloma vírus 

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. O câncer do colo de útero é o terceiro mais frequente na 

população feminina, atrás do câncer de mama e do colorretal. Além é a quarta causa 

de morte de mulheres por câncer no Brasil. (2,3) 

A prevenção do câncer do colo do útero é feita um exame muito simples, 

pouco custoso que esta ao alcance de toda a população feminina que é a 

Citopatologia oncótica. A prevenção 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 citopatológico de colo de útero e tratamento das lesões 

precursoras com alto potencial de malignidade ou carcinoma "in situ". Por tanto é 

necessário garantir a organização, a integralidade e a qualidade do programa de 

rastreamento, bem como do tratamento das pacientes. (2,4) 

O município Itupiranga há quatro anos vem apresentando muitas dificuldades 

em alcançar as metas de coberturas propostas anualmente na realização do exame 

citopatológico do colo de útero. Isto devido principalmente à baixa adesão das 

mulheres ao exame citopalógico. 

 O Posto de Saúde de Família CESMUC onde eu trabalho esta localizado no 

Bairro Mutirão na cidade de Itupiranga. Um dos bairros com maior densidade de 
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população do município. Além de dar atenção a um numero importante da 

população rural. Foi uma das equipes que mais insidio na baixa adesão das 

mulheres no programa de detecção de câncer do colo de útero. 

Em nosso Posto de Saúde de Família os por centos de mulheres que se 

realizaram citologia nos últimos quatro anos foi muito baixo. Por exemplo, no ano 

2013 realizaram-se o 30,9 % de citologias em mulheres entre 25 e 65 anos de nossa 

população de abrangência. No ano 2014 só 33,5%, ano 2015 32,3% e o ano 2016 

diminuem ao 31,1% das citologias feitas a mulheres entre 25 e 65 anos de nossa 

população. Existindo um decrescimento nos últimos dois anos. 

 Essa foi a principal motivação e justificativa para realizar o presente estudo 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) 

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.  

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 adequado. (6,7) 

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. 

A relevância da pesquisa centra-se na nossa realidade, na qual a mulher deve 

ser vista não só como um ser fragmentado, mas devem ser considerados outros 

fatores como, por exemplo, 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. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral: 

 Aumentar a adesão ao exame preventivo de Câncer de colo de útero da ESF 

CESMUC. 

2.2 Objetivos Específicos: 

 Promover ações educativas, sobre a importância da realização do exame 

para reduzir as taxas de câncer de colo uterino entre as mulheres residentes na área 

de cobertura da ESF CESMUC. 
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3. Revisão da Literatura. 

 

 O termo Câncer é utilizado para contemplar um amplo grupo de doenças que 

podem afetar a qualquer parte do corpo, também se fala de tumores malignos ou 

neoplasias. Uma caraterística do Câncer é a multiplicação rápida de células 

anormais que se estendem, além dos limites normais e que podem invadir outras 

partes do corpo e órgãos. (8) 

 É inquestionável que o câncer é um problema de saúde pública, 

especialmente entre os países em desenvolvimento, onde é esperado que, nas 

próximas décadas, o impacto do câncer na população corresponda a 80% dos mais 

de 20 milhões de casos novos estimados para 2025. (2) 

 O câncer de colo de útero, também conhecido por câncer cervical, é uma 

doença de evolução lenta que acomete, sobretudo, mulheres acima dos 25 anos. O 

câncer de colo uterino é um tumor que acomete a porção inferior do útero, chamada 

colo. (9) 

  Este câncer é altamente prevalente na população feminina. No mundo, ocupa 

o segundo lugar no “ranking” dos cânceres femininos, só perdendo para neoplasia 

mamária. No Brasil está em terceiro lugar, segundo dados do Instituto Nacional do 

Câncer em 2014, perdendo para mama, intestino (cólon e reto), com taxa de 

incidência de 15 novos casos em 100.000 mulheres ao ano. A mortalidade pode 

chegar a 5 casos em 100.000 ao ano. (2,10) 

A prevenção do câncer de colo de útero está diretamente associada ao 

esclarecimento e avanço educacional da população a respeito dos fatores de risco e 

de como evitá-los.  Dada à importância do diagnóstico precoce, as mulheres 

precisam ser permanentemente orientadas sobre a necessidade de consultar o 

ginecologista e fazer o exame de Papanicolau nas datas previstas, como forma de 

identificar possíveis lesões ainda na fase de pré-malignidade. (9) 

 O câncer do colo do útero é causado pela infecção persistente por alguns 

tipos (chamados oncogênicos) do Papiloma vírus 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. (2,3) 

 O Instituto Nacional do Câncer INCA (2014) afirma que os fatores sociais, 

ambientais e hábitos de vida, tais como baixas condições socioeconômicas, 

atividade sexual antes dos 18 anos de idade, pluralidade de parceiros sexuais, vício 

de fumar (diretamente relacionado à quantidade de cigarros), parcos hábitos de 

higiene e uso prolongado de contraceptivos orais são os principais fatores de risco 
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identificados para o câncer do colo do útero. Além disso, a presença do HPV é 

confirmada em 99% dos casos; o comentário é de que o HPV exerce papel 

importante no desenvolvimento da displasia das células cervicais e na sua 

transformação em cancerosas. Até o presente momento, as mulheres com tumores 

do colo de útero são a parcela da população mais atingida pelo HPV de alto risco 

oncogênico. Outros autores concordam que estes fatores de risco estão 

relacionados com a não realização do exame. (2,3,10) 

 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 citopatológico de colo de útero e tratamento das lesões 

precursoras com alto potencial de malignidade ou carcinoma "in situ". Por tanto é 

necessário garantir a organização, a integralidade e a qualidade do programa de 

rastreamento, bem como do tratamento das pacientes. (2,4)  

 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. O exame de Papanicolau, conhecido 

internacionalmente, é tido como instrumento mais adequado, prático e barato para o 

rastreamento do câncer de colo de útero, também denominado de colpocitologia e 

mais comumente referido pela clientela como exame preventivo. (3,4) 
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4. Metodologia 

Cenário da intervenção 

 Trata-se de um projeto de intervenção, que será desenvolvido no território de 

abrangência da Unidade Básica de Saúde de CESMUC (Bairro Mutirão) no 

Município Itupiranga, Estado do Pará.  

 A Unidade Básica de Saúde CESMUC tem um total de 3686 habitantes, 925 

famílias e seis micro áreas de trabalho. A população conta com um total de 812 

mulheres em faixa etária entre 25 e 65 anos de idade. A equipe envolvida para 

realizar o projeto de intervenção será composta por 1 medico, 1 enfermeira, 1 

auxiliar de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde. 

 A prevenção do câncer de colo de útero é o caminho mais simples e seguro 

para evitar ou diminuir as mortes por essa doença que tanto sofrimento esta 

causando na população do todo o mundo. 

Ações propostas: 

➢ Conscientizar e sensibilizar a tudo o pessoal da ESF sobre o problema a ser 

enfrentado. 

➢ Capacitar a todos os trabalhadores da USF sobre a vital importância do 

exame preventivo do câncer do colo de útero. 

➢ Oferecer educação a população sobre a importância da realização do exame 

preventivo de colo do útero durante as visitas domiciliares pelos profissionais 

da equipe. 

➢ Orientar a população sobre os fatores de risco do câncer de colo do útero. 

➢ Realizar por todos os ACS levantamento do numero total real de mulheres 

entre 25 e 65 anos de idade assim como o número total de mulheres que 

nunca se realizaram o exame preventivo. 

➢ Realizar o cálculo da meta mensal de exames realizados pela equipe e 

comparar com a pactuada pelo município. 
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5. Avaliação e Monitoramento. 

  

As avaliações serão feitas semanalmente para o controle do cumprimento das 

metas propostas para o mês em curso e debatido nas reuniões da equipe, para que 

seja possível uma avaliação sistemática da efetividade do projeto e para realizar 

algumas mudanças se precisar. 

 As pacientes serão incentivadas a participar do projeto através de 

palestras educativas sobre que é o exame de Papanicolau, a importância de realizar 

anualmente o exame e o objetivo a cumprir com este exame. 
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6. Cronograma 

 

Atividades Março 
2017 

Abril 
2017 

Maio 
2017 
 

Junho 
2017 

Julho 
2017 

Agosto 
2017 

Apresentação 
do Projeto a 
Equipe de 
Saúde 

X      

Realizar o 
levantamento 
das pacientes 
pelos ACS 

 X X    

Estudo da 
literatura 

X X X X X X 

Capacitação a 
trabalhadores 
da UBS 

X X X X X  

Execução das 
ações 
propostas 

 X X X X  

Discussão e 
analise dos 
resultados  

 X X X X  

Apresentação 
dos resultados 
e avaliação do 
trabalho 

     X 
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7. Recursos Necessários 

 

Recursos Humanos 

 1 medico, 1 enfermeira, 1 técnico de enfermagem e seis agentes comunitários de 

saúde. 

Recursos Materiais 

Computadores 

Sala para realização da Citologia Oncótica 

Kit de Citologia Oncótica. 

Prontuário eletrônico individual da paciente. 

Folhas A4. 

Canetas. 
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8. Resultados esperados 

 

Aumentar a adesão das pacientes ao exame preventivo de Colo de Útero, 

acrescentando assim o numero de exames preventivos realizados na população 

alvo, diminuindo ao mínimo o numero de mulheres entre 25 e 65 anos que ainda não 

realizaram a Citopatologia oncótica. 

Aumentar os conhecimentos e preparação profissional de toda a equipe de 

saúde sobre o câncer de colo de útero e como diminuir as taxas de incidência de 

esta doença. 

Preparar a população sobre o conhecimento dos fatores de risco do câncer de 

colo de útero e como melhorar a qualidade de vida da população alvo. 

Contribuir a diminuição da morbimortalidade pelo câncer de colo de útero no 

município e o pais e evitara assim a presença de uma das doenças, mais comuns 

em este sexo a nível mundial, que provoca tantas mortes e dor a nossas famílias. 
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10 Anexos 

 

 

Tabela: Numero de citologias oncóticas realizadas e por cento. 

 

 

 

Ano 
 

No de mulheres 25 a 
60 anos 

No de citologias % 

2013 746 231 30.9% 

2014 768 258 33.5% 

2015 778 252 32.3% 

2016 792 246 31.1% 


