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RESUMO 
 
 
O presente trabalho vem abordar a temática referente câncer de colo do útero que é 
considerado como um problema de saúde pública no país. Ele é o terceiro tipo de 
câncer mais comum entre a população feminina. A realidade percebida na Estratégia 
de Saúde da Família Terrinha mostra o baixo índice de mulheres aderentes ao 
exame preventivo. Assim, o objetivo deste estudo é elaborar um projeto de 
intervenção para aumentar o número de exames Papanicolau realizados entre as 
mulheres de 25 a 64 anos, cadastradas na Estratégia de Saúde da Família terrinha, 
do município de São Sebastião da Boa vista. Método: A metodologia realizada com 
pesquisa descritiva para realizar primeiramente um diagnóstico situacional pelo 
método da Estimativa Rápida para identificar os vetores de descrição do problema, 
identificar os nós críticos e as formas de atuação sobre eles, identificar os atores 
envolvidos, a viabilidade política, os recursos necessários e os meios a serem 
utilizados para que o objetivo pudesse ser alcançado. Foi elaborada a revisão 
narrativa da literatura, através de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, Biblioteca 
Virtual da Universidade Federal de Minas Gerais, Scientific Electronic Library Online 
(SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências de Saúde (LILACS), 
com os descritores: programa saúde da família, câncer de colo do útero e educação 
em saúde. Conclusão: Espera-se que ao executar o plano de intervenção, teremos 
o aumento significativo da coleta do PCCU e o acesso da mulher ao serviço de 
saúde torne-se facilitado e que membros da equipe de saúde possam aperfeiçoar o 
seu conhecimento, em relação ao exame preventivo do câncer de colo do útero. 
 
 
Palavras-chave: Programa Saúde da Família. Prevenção de câncer de colo do 
útero. Educação em saúde. 

 



 

ABSTRACT 
 
 
Objectives: The present work addresses the issue of cervical cancer and is 

considered a public health problem in the country. It is the third most common cancer 

among the female population. The reality perceived in the Terrinha Family Health 

Strategy shows the low rate of women adhering to the preventive examination. Thus, 

the objective of this study is to elaborate an intervention project to increase the 

number of Pap smears performed among women aged 25 to 64 enrolled in the 

Terrinha Family Health Strategy, in the municipality of São Sebastião da Boa Vista. 

Methods: The methodology carried out with descriptive research to first perform a 

situational diagnosis by the Quick Estimate method to identify the problem 

description vectors identify the critical nodes and the ways of acting on them, identify 

the actors involved, the political feasibility, the necessary resources and the means to 

be used so that the goal could be achieved. Results: The literature review was 

elaborated, through data from the Virtual Health Library, Virtual Library of the Federal 

University of Minas Gerais, Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Latin 

American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), with the 

descriptors: family health program, cervical cancer and health education. 

Conclusions: It is expected that in implementing the intervention plan, women's 

access to the health service will be facilitated and health team members will be able 

to improve their knowledge regarding the preventive examination of cervical cancer 

 

 

Keywords: Family Health Program. Prevention of cervical cancer. Health education. 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 

 

ABS Atenção Básica à Saúde 

APS  Atenção Primária à Saúde 

DM Diabetes Mellitus (Diabetes mellitus) 

ESF Estratégia Saúde da Família 

ESF Equipe de Saúde da Família 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

MS Ministério da Saúde 

PSF Programa Saúde da Família 

UBS Unidade Básica de Saúde 

 



 

SUMÁRIO 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO ............................................................ Erro! Indicador não definido. 

1.1 JUSTIFICATIVA ............................................................................................ 9 

2 OBJETIVOS ........................................................................................................ 11 

2.1 OBJETIVOS GERAIS ................................................................................. 11 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................... 11 

3 METODOLOGIA .................................................................................................. 12 

3.1 IMPLICAÇÕES ÉTICAS .............................................................................. 12 

3.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO ................................................................. 12 

3.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO ........................................................................ 13 

3.4    VARIÁVEIS DO ESTUDO  ..........................................................................14 

3.5 MÉTODO ESTATÍSTICO ............................................................................ 14 

4 RESULTADOS .................................................................................................... 15 

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................... 18 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 19 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O câncer de colo uterino ainda é um problema de saúde pública em países 

em desenvolvimento, pois apresenta altas taxas de prevalência e mortalidade em 

mulheres de nível social e econômico baixo e em fase produtiva de suas vidas. 

Estas mulheres, uma vez doentes, ocupam leitos hospitalares, o que compromete 

seus papéis no mercado de trabalho e as priva do convívio familiar, acarretando um 

prejuízo social considerável (Cad. Saúde Pública. 2001). 

Um marco histórico importante no conhecimento do câncer de colo uterino foi 

o estudo de Papanicolaou & Traut (1943, apud Chong, 1990), que mostrou ser 

possível detectar células neoplásicas mediante o esfregaço vaginal. Assim, o exame 

de Papanicolaou passou a ser utilizado por diversos países para o rastreamento 

populacional, na detecção precoce do câncer de colo uterino. É fato que a lenta 

evolução deste câncer possibilita o seu diagnóstico na fase intra-epitelial (não 

invasiva) em mulheres assintomáticas, quando o tratamento é de baixo custo e tem 

elevado percentual de cura. 

No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2018), o câncer de 

colo uterino representa a terceira causa de mortalidade bruta entre as neoplasias 

malignas para a população feminina nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-

Oeste, se destaca como o primeiro mais incidente na região Norte. 

A UBS terrinha reformada e reinaugurada em 2016 conta com 1 equipe, formada por 

1 médico, 1 enfermeira, 2 técnicos em enfermagem, 4 ACS  ativos e 3 de licença, 

além de uma copeira, e uma assistente de farmácia, e 2 assistente de arquivo. 

Localizada no bairro da terrinha, um bairro carente na periferia da cidade de 

São Sebastião da Boa Vista a 120km de Belém, onde só é possível chegar por via 

fluvial. O município apresenta baixíssimos IDH (nivel7) e não é diferente no bairro 

terrinha, com maioridade de pessoas de baixa renda e que necessita de programas 

sociais para sobreviver. 

Atendemos diariamente uma média de 40 pessoas em geral, com grande 

maioria mulheres e crianças (maior de 80 %), maioria de baixa escolaridade ou 

nenhuma, com alto índice de início da vida sexual precoce, em uma região de alto 

índice de DST. 
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Com base nessas informações é que realizamos um estudo de pergunta 

simples, em consultório e pouquíssimas mulheres entre idade de 25 á 65 anos 

realizava o Exame preventivo do câncer de colo uterino (PCCU) regularmente. Ao 

ser questionada do porque não fazer tivemos resposta como: -não acho necessário, 

-eu tenho medo/vergonha, ou até mesmo: - Eu não sei para que serve isso.  

Assim em conversa com a equipe surgiu a necessidade de melhorar o serviço para a 

população feminina alvo, dando mais atenção a métodos já esquecido pela equipe, 

mas que surte efeitos positivos para nosso estudo. 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O câncer de colo do útero tem sido descrito como uma afecção iniciada com 

transformações intra epiteliais progressivas, que podem evoluir para lesão 

cancerosa invasora, em 10 a 20 anos segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 

2012). Assim, considera-se uma neoplasia evitável devido à longa fase pré-invasiva, 

quando suas lesões precursoras podem ser detectadas através do exame 

citopatológico de Papanicolau (HATCH; FUI 1998). 

O exame Papanicolau, criado em 1940 pelo Doutor Georgios Papanicolau, é 

considerado um sucesso, devido ao fácil acesso ao colo uterino e às suas 

características morfológicas e funcionais tornando possível a identificação precoce 

das neoplasias cervicais (PESSINI; SILVEIRA, 2000). É altamente recomendado por 

organizações nacionais e internacionais, visto que é de baixo custo, rápido, indolor, 

de fácil execução, inclusive nos níveis básicos de saúde (SILVA et al., 2011).  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem 

aproximadamente 530 mil casos novos, por ano, no mundo. O câncer de colo do 

útero é o terceiro tipo mais comum entre as mulheres, sendo responsável pelo óbito 

de 274 mil indivíduos pertencentes a este grupo, por ano (WHO, 2008).  No Brasil, 

esta neoplasia representou a quarta causa de morte e destacou-se como 

preponderante na região Norte, tendo 23,6 casos por 100.000 mulheres (WHO, 

2008).  

O grupo de risco compreende as mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos. 

Contudo, esse fato não impede a realização do exame em outras idades, com 
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exceção daquelas que não iniciaram a vida sexual e das que se submeteram à 

histerectomia total (BRASIL, 2013). 

No Brasil, além dos tumores de pele, o câncer de mama também é o mais 

incidente em mulheres de todas as regiões, exceto na Região Norte, onde o câncer 

de colo do útero ocupa a primeira posição (INCA 2012). 

A prevenção do câncer de colo de útero faz parte de uma estratégia mundial. 

A OMS está trabalhando para reduzir as elevadas taxas de incidência de morbidade 

e mortalidade por câncer de colo do útero no Brasil, portanto, justifica-se a 

implantação de estratégias efetivas de controle desta doença, que incluam ações de 

promoção à saúde, prevenção e detecção precoce, tratamento e cuidados paliativos, 

quando esses se fizerem necessários (BRASIL, 2013). 

A partir da minha vivência na ESF no município de Boa Vista percebi que há 

uma lacuna no que diz respeito na coleta do exame preventivo PCCU nas mulheres 

em idade férteis e também nas mulheres de mais idade. Levando uma baixa 

cobertura nos exames cito patológicos e não atingindo as metas programadas pela 

atenção básica. Além disso percebo que os profissionais de saúde precisam de uma 

educação permanente voltada para essa temática e uma qualificação na coleta dos 

exames. 

 Hoje no nosso município é dependente de ações em UBS na zona Rural, já 

que parte da população reside essas áreas que na grande maioria das vezes é de 

difícil acesso, só permite transporte aquático e de organização por parte da gestão 

municipal, que nem sempre dá a importância necessária para ditas ações. 

 Mediante a situação problema encontrada juntamente com a equipe iremos 

implementamos através de um plano de intervenção para o aumento da cobertura 

dos exames cito patológicos nas mulheres da ESF Terrinha no município de Boa 

Vista. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

Implementar um projeto de intervenção para melhoria da cobertura do exame 

de Papanicolau nas mulheres de 25 a 64 anos, da Estratégia Saúde Família 

Terrinha, no município de São Sebastião da Boa Vista – Pará. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Melhorar a qualidade de atendimento das mulheres entre 25 e 64 anos de 

idade oferecendo o exame cito patológico de colo uterino;  

 Aumentar a adesão das mulheres aos programas de prevenção de câncer de 

colo de útero na ESF da Terrinha; 

 Realizar os registros das informações das mulheres cadastradas no programa 

de prevenção de câncer de colo de útero; 

 Mapear as mulheres em risco para câncer de colo de útero, cadastradas na 

ESF Terrinha; 

 Desenvolver ações de educação em saúde sobre os fatores de risco para o 

câncer do colo uterino para as mulheres entre 25 a 64 anos pertencente a 

ESF da Terrinha; 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. IMPLICAÇÕES ÉTICAS 
 

Este trabalho reúne os princípios de respeito pelas pessoas, não 

maleficência, justiça e autonomia, respeitando os princípios éticos da Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Trata-se de pesquisas e intervenções 

envolvendo seres humanos porque todo o progresso e seu avanço devem, sempre, 

respeitar a dignidade, a liberdade e a autonomia do ser humano. É uma 

determinação ética brasileira. 

  

 

3.2. DELINEAMENTO DO ESTUDO 
 

O tipo de estudo é pesquisa-ação, intervencionista onde foi utilizado o 

Planejamento Estratégico Situacional – PES, para a elaboração de um diagnóstico 

situacional foi feito o levantamento dos problemas existentes na área de 

abrangência na ESF Terrinha, sendo, a baixa cobertura da coleta cito patológicos do 

colo de útero na qual foi o problema selecionado como o mais relevante, atendendo 

a sua importância, urgência e capacidade de enfrentamento.        

A referida proposta refere-se ao problema priorizado, para o qual se registra 

uma descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção de seus nós 

críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Situacional 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS,2017).  

Para elaborar um plano operativo para o enfrentamento de um problema, 

considerado prioritário, na área de abrangência da Estratégia de Saúde da Família 

Terrinha no município de São Sebastião da Boa Vista-PA. A elaboração da proposta 

de intervenção, foram executadas três etapas: diagnóstico situacional, revisão 

bibliográfica e elaboração do plano de ação, utilizando o Planejamento Estratégico 

Situacional. As causas do problema, selecionados como nós críticos, foram: 

preconceitos existentes na população feminina cadastrada da ESF, baixa percepção 

de risco em relação ao câncer do colo de útero e os fatores associados, promoção 

deficiente pela equipe de saúde do exame citopatológico do colo de útero e sua 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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importância, baixo nível do conhecimento da população feminina cadastrada sobre 

câncer do colo de útero e suas complicações. 

As quatro operações propostas para o enfrentamento dos nós críticos foram: 

realização de palestras em dia de maior movimento na área de espera da UBS; 

produção de material visual explicativo sobre o câncer do colo do útero; divulgação 

de forma sistemática em página oficial da secretaria da saúde em rede social sobre 

a importância da prevenção do Câncer do colo do útero e descrição  sobre o exame 

e explicando passo a passo de como é feito a coleta no momento do acolhimento, a 

fim, de desmitificar a resistência a coleta do exame. 

Para o embasamento teórico foi necessário recorrer a dados da Biblioteca 

Virtual em Saúde, Scientific Electrónic Library Online (SCIELO), além de pesquisas 

em livros e revistas. (Biblioteca Virtual, 2018).  

 

 

3.3. POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

O município de São Sebastião da Boa Vista faz parte da Mesorregião do 

Marajó. Ele está localizado na Microrregião Furos de Breves e sua economia está 

ligada às atividades extrativista e agricultura familiar. 

A cidade de São Sebastião da Boa Vista, sede do município, está localizada 

no sul da Ilha do Marajó, na margem esquerda do Rio Pará, com uma altitude de 10 

metros acima do nível do mar. Possui extensão territorial de 1.632.250 Km² e fica a 

122 quilômetros de Belém. (IBGE, 2010). 

O município de São Sebastião da Boa Vista tem uma população estimada em 

22.904 habitantes, dos quais aproximadamente 70% moram na área urbana e os 

demais são ribeirinhos. Entre as principais atividades econômicas do município de 

São Sebastião da Boa Vista, destacam-se a produção da extração vegetal, como a 

madeira, o palmito e o açaí.  

A maior parte da sua população vive de empregos em pequenas empresas 

particulares – nas áreas de confecções, distribuidoras de bebidas, comércios de 

alimentos –, em empresas que cultivam e coletam açaí e palmito e na prefeitura. Os 

salários são baixos e há um grande número de desempregados e subempregados.  
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As moradias são precárias, o saneamento básico é quase inexistente e a 

coleta de lixo insuficiente. Soma-se a isso o alto índice de analfabetos, na faixa 

etária acima de 50 anos, além da elevada evasão escolar. Principalmente até os 15 

anos. 

No entanto, a associação comunitária tem sido bastante atuante o que tem 

ajudado a carrear investimento público principalmente para as áreas da saúde e da 

educação, além do trabalho da igreja e das ONGs.  

Temos no bairro terrinha 1.200 famílias onde 60% são mulheres, nessa 

comunidade temos a maioria com início da vida sexual precoce e número 

relativamente alto de mães adolescente, a média de filhos é de 3 antes dos 28 anos 

de idade e a média de 4 se estendendo para idade superiores, são em geral 

mulheres que constitui famílias patriarcal, e o trabalho mais comum entre elas é o 

trabalho doméstico, cuidar dos filhos.  

 

 

3.4. VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

As variáveis foram: faixa etária, raça/cor da pele, grau de instrução, estado 

conjugal, procedência, origem do encaminhamento, diagnóstico e tratamento 

anteriores, mais de um tipo de tumor primário, tipo histológico, localização de 

metástase a distância, recidiva, desfecho e tratamentos realizados, relacionando-as 

com o estadiamento inicial.  

 

 

3.5. MÉTODO ESTATÍSTICO 

 

Inicialmente todas as variáveis foram analisadas descritivamente. A análise 

das variáveis quantitativas foi feita através da observação dos valores mínimos e 

máximos, do cálculo de médias. Para as variáveis qualitativas, calcularam-se 

frequências absolutas e relativas. 
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4. RESULTADOS PARCIAIS 

 

No mês de janeiro já começamos a discutir em equipe quais seriam as 

medidas a ser tomadas para que aumentasse a procura do exame citopatológico na 

UBS Terrinha. E decidimos em equipe que o principal déficit era o conhecimento das 

mulheres sobre o exame, e ficando constatado em anos anteriores havia pouca 

procura e que mesmo as que fazia parte não sabia com exatidão o objetivo do 

exame, primeiro foi feito um levantamento por meio de questionário para testar o 

conhecimento da equipe quanto ao exame e foi constatado que pouco se conhecia 

sobre o exame do PCCU, então, fizemos um trabalho na equipe através de palestra  

para conhecimento e identificação do público alvo. 

Após a equipe estar apta para identificar, iniciamos um trabalho de educação 

na comunidade, com a propagação do que foi passado para equipe pelo ACS’s, que 

nas visitas domiciliares identificavam e orientava sobre a enfermidade. Foi realizado 

também palestras educativas em sala de espera, e dentro do próprio consultório de 

forma individual, essas ações surtiram efeitos já nos primeiros meses como pode ser 

seguido nos gráficos a seguir: 

 

6 

5 

5 

Numero de exames PCCU realizado no mês de 
Janeiro de 2019 

2017 2018 2019
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6 

5 

14 

Numero de exames PCCU realizado no mês de 
Fevereiro de 2019 

2017 2018 2019

7 

6 

24 

Numero de exames PCCU realizado no mês de Março 
de 2019 

2017 2018 2019
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Fonte: Livro de ata de exames citopatológico da UBS terrinha 

 

 

Fonte: Livro de ata de exames citopatológico da UBS terrinha 
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5. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se portanto que com a facilidade do diagnóstico do câncer do colo 

do útero através do exame Papanicolaou e a taxa de 100% de cura em pessoas que 

identificada a lesão em células do colo uterino, quando ainda está no início da lesão 

viu se a necessidade de aumentar o número de exames para identificar e rastrear 

lesões e/ou modificações em células que após análise de livros dos programas e 

conversa em reunião com a equipe foi identificado  o baixo número de mulheres que 

procuram o exame devido a falta de conhecimento sobre o tema. Partindo desse 

ponto, realizou então o planejamento para identificar os problemas, vimos então que 

a principal causa era a falta de conhecimento da população para a doença 

identificamos então a necessidade de trabalhar em educação e saúde com a equipe 

e com a população alvo. 

Com o inicio do projeto de trabalhar a saúde em educação vimos uma maior 

aceitação e procura do exame, com aumento na procura do exame que são 

realizados com detalhamento clinico onde priorizamos paciente de risco, por isso no 

resultado temos mulheres que não estão na idade alvo, mas que mesmo assim foi 

indicado nessa minoria, mas mesmo assim vemos um decrescente uso do exame 

para idades não indicada  

Obtivemos resultados positivos tanto na adesão ao exame do PCCU quanto 

na idade alvo, com a diminuição  de exames em mulheres que não são 

consideradas de risco, salvo alguns casos que se realizou o exame por ser 

considerada paciente de alto risco, mesmo assim os   resultados positivos alcançado 

graças a  educação em saúde, para equipe e para a população que proveem da 

ESF Terrinha. 
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