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RESUMO 

 

O exame preventivo tem a finalidade de rastreamento das lesões precursoras e de realizar o 

diagnóstico do câncer do colo do útero. O diagnóstico precoce e a prevenção são os principais 

aliados contra o câncer de colo do útero. Quando essas lesões são detectadas na fase pré-clínica, 

ou seja, na fase inicial a taxa de cura é de cem por cento, pois as mesmas nessas condições 

observa-se que a cura é obtida mais facilmente na realização do tratamento precoce. Os 

obstáculos que envolvem a adesão para a realização do exame citopatológico são multifatoriais 

podem estar relacionadas ao conhecimento insuficiente sobre a importância do exame, crenças, 

sentimentos negativos, medo da exposição, vergonha, dificuldades de procurar o serviço de 

saúde devido à carga horária de trabalho entre outros motivos. As ações são desenvolvidas para 

direcionar e influenciar os determinantes sociais no processo saúde-doença com a finalidade de 

melhorar qualidade de vida, que são fundamentais para a melhoria da saúde da população e o 

controle das doenças e dos agravos.O estudo trata-se de um projeto de intervenção com o 

objetivo de ampliar a cobertura do exame citopatológico em mulheres na faixa etária de 25 a 

64 anos de idade no território de abrangência da Unidade Básica de Saúde Dionília Maria de 

Sampaio localizada no distrito Arapá, Tianguá/CE. As ações e estratégias descritas no projeto 

tem a finalidade de ampliar e melhorar a realização do exame proporcionando o rastreamento 

apropriado das mulheres dentro da faixa etária. 
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INTRODUÇÃO 

 

No município de Tianguá uma cidade com pouco mais de 70 mil habitantes, situada no 

estado do Ceará, faz parte de um conjunto de cidades na serra da Ibiapaba. Possui atualmente 

26 equipes de Saúde da Família. Em relação ao rastreamento do câncer do colo do útero possui 

algumas dificuldades em especial no distrito Arapá, principalmente em relação à procura 

reduzida das mulheres para a realização do exame.  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) o ideal que o rastreamento 

ocorra em mais de 80% das mulheres dentro da faixa etária de 25 a 64 anos.  No distrito do 

Arapá possui aproximadamente 800 mulheres dentro da faixa etária e o numero de citologias 

mensais são uma média de 8 ao mês, ou seja, a quantidade de mulheres que estão sendo 

rastreadas através do exame citopatológico está bem abaixo do percentual preconizado pela 

OMS.O citopatológico por ser a estratégia mais utilizada para o rastreamento do câncer do colo 



do útero é identificado uma necessidade para o incentivo e a busca de estratégias que melhorem 

a cobertura das mulheres para a realização do exame. 

O diagnóstico precoce e a prevenção são os principais aliados contra o câncer de colo 

do útero. O exame preventivo tem a finalidade de rastreamento das lesões precursoras e de 

realizar o diagnóstico do câncer do colo do útero. Quando essas lesões são detectadas na fase 

pré-clínica, ou seja, na fase inicial a taxa de cura é de cem por cento, pois as mesmas nessas 

condições observa-se que a cura é obtida mais facilmente na realização do tratamento precoce.  

Devido a esse motivo entender as dificuldades para elaboração de uma proposta de 

intervenção para superar da procura reduzida do exame citopatológico constitui uma ação de 

grande impacto na saúde dessas mulheres.  A proposta de intervenção tem a finalidade de 

aumentar a cobertura de exame citopatológico e na elaboração de estratégias para reduzirem as 

dificuldades com relação à cobertura do mesmo em mulheres dentro da faixa etária para 

rastreamento.  

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Dificuldades que influenciam no rastreamento adequado do câncer de colo de útero 

 

Os obstáculos que envolvem a adesão para a realização do exame citopatológico são 

multifatoriais podem estar relacionadas ao conhecimento insuficiente sobre a importância do 

exame, crenças, sentimentos negativos, medo da exposição, vergonha, dificuldades de procurar 

o serviço de saúde devido à carga horária de trabalho entre outros motivos (AGUILAR; 

SOARES, 2015). 

Outro fator bastante evidente na dificuldade para a realização do exame citopatológico 

são as barreiras institucionais, a dificuldade no agendamento ou realização do exame, falta de 

estrutura nos locais para a realização da coleta, a falta de materiais importantes contribuem 

significativamente para a procura do serviço de saúde por essas mulheres para a realização do 

exame (GIRIANELLI; THULER; SILVA, 2014). 

Segundo Tomase et al (2015) relaciona as barreiras institucionais que influenciam na 

realização do exame citopatológico. Quanto maior o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) dos municípios melhor a estrutura para a realização do mesmo. A estrutura adequada e 

a presença de insumos necessários influenciam diretamente na realização do exame como 

lâminas, espéculo, espátulas, spray fixador, foco de luz, fichas de requisição especificas. A 

presença dos itens é fundamental para a realização do exame apesar de que a falta de alguns 



não impedem a realização do mesmo como a ficha de requisição ou o foco de luz. Porém a 

situação ideal é que o serviço de saúde contenha todos os itens necessários para a coleta do 

exame.  

Um fator que possui relevância além da estrutura apropriada são os profissionais 

envolvidos na realização do exame citopatológico também influenciam no rastreamento 

adequado. A falta de qualificação da equipe, treinamento de profissionais para cumprimento 

das recomendações do Ministério da Saúde quanto ao rastreamento em relação à regularidade 

encaminhamento correto das alterações citopatológicas também gera impacto em relação ao 

rastreamento do câncer de colo do útero (GIRIANELLI; THULER; SILVA, 2014). 

No estudo de Rodrigueset al.(2016) A qualidade da amostra de células coletadas durante 

o exame influencia no rastreamento correto. A quantidade de células glandulares ou 

metaplásicas representadas na amostra deve ser igual ou superior às células escamosas, por 

serem células que representam a zona de transformação. Este local é onde é evidenciado o maior 

numero de alterações celulares que são precursoras ao câncer de colo do útero. As lâminas que 

possuem amostra dessas células demonstram cinco vezes mais atipias do que as lâminas com 

apenas células escamosas representadas. 

O conhecimento insuficiente é um dos principais obstáculos que influenciam para a não 

adesão para realização do exame citopatológico. O baixo nível socioeconômico é diretamente 

relacionado com a falta de conhecimento sobre a importância do exame, uma vez que quanto 

menor o nível socioeconômico menos anos de estudos uma população possui, o que contribui 

para a desinformação, o conhecimento errôneo ou insuficiente. (AGUILAR; SOARES, 2015) 

A desinformação sobre a importância no exame reflete em uma falsa ideia de não 

suscetibilidade do surgimento do câncer do colo do útero, ou seja, as mulheres não acham 

importante a realização da citologia como método de prevenção da doença. O medo de sentir 

desconforto e dor também impede para a adesão ao exame o que é consequência da falta de 

desinformação sobre como a citologia é realizada (AGUIAR; SOARES, 2015) 

 

Atenção básica e o rastreamento adequado do exame citopatológico. 

 

A atenção básica por ser coordenadora do cuidado e primeira porta de entrada do 

serviçode saúde, possui um papel fundamental na saúde da população. As ações são 

desenvolvidas para direcionar e influenciar os determinantes sociais no processo saúde-doença 

com a finalidade de melhorar qualidade de vida, que são fundamentais para a melhoria da saúde 

da população e o controle das doenças e dos agravos (BRASIL, 2013). 



A importância da sensibilização das mulheres para o rastreamento adequado é 

fundamental para que haja efetividade nos programas adotados. Quanto maior o numero de 

citologias realizadas de acordo com os protocolos de rastreamento maior será o impacto na 

incidência de mortalidade, uma vez que essas lesões precursoras serão detectadas precocemente 

(FALCÃOet al., 2014). 

O exame citopatológico realizado de forma periódica continua sendo a estratégia mais 

utilizada para o rastreamento do câncer do loco do útero. A redução de mortes causadas pela 

doença é atingida quando ocorre alta a cobertura para a realização do exame na população alvo, 

sendo o componente mais importante na atenção primaria. O rastreamento adequado dessas 

lesões precursoras em populações assintomáticas são complexas e necessitam de uma análise 

cuidadosa do profissional de saúde das suas vantagens e desvantagens (INCA, 2016). 

O acesso a informações claras a população, consistentes e adequadas de acordo com a 

cultura e apropriadas a cada região deve ser uma iniciativa dos serviços de saúde, 

principalmente na atenção primária em saúde. A educação é um meio de influenciar a saúde 

dessas mulheres, é relevante que as informações em saúde sejam repassadas para que a mulher 

tenha conhecimento do próprio corpo, esclarecendo duvidas e anseios relacionados a realização 

do exame (BRASIL, 2013). 

O rastreamento do câncer ocorre através da detecção de lesões precursoras que podem 

ser detectadas precocemente através do exame citopatológico, impedindo a evolução do câncer. 

A rotina do exame é a feita em mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos que já tiveram alguma 

relação sexual.  A recomendação para o rastreamento no Brasil é a repetição do exame 

Papanicolau ou a cada três anos, após dois exames normais consecutivos realizados com um 

intervalo de um ano. A periodicidade de três anos tem como base a recomendação da 

Organização Mundial de Saúde. Devido a esses critérios além do incentivo à realização do 

exame é importante esclarecer sobre o rastreamento adequado para a detecção das lesões 

precursoras (INCA, 2016). 

A realização do exame anual sem indicação clinica, sobrecarrega os serviços de saúde, 

caracterizando exames desnecessários e onerando o sistema. É ideal que o rastreamento ocorra 

de forma adequada evitando repetições desnecessárias e coletas em pacientes jovens, fora da 

faixa preconizada. Ocorre uma discrepância em relação ao exame em algumas situações, ou 

seja, mulheres que não procuram o serviço para a realização do citopatológico e aquelas que 

realizam o exame no intervalo de tempo inadequado (FALCÃOet al., 2014). 

O esclarecimento para a realização do exame em situações especiais também é 

importante para a detecção das lesões precursoras. As gestantes apresentam o mesmo risco das 



não gestantes e o rastreamento das mulheres grávidas deve seguir as recomendações e 

periodicidade das demais mulheres, evidenciando que o pré-natal é uma oportunidade para a 

realização do exame. As mulheres pós-menopausa devem seguir o rastreamento das demais 

mulheres. Entretanto aquelas que já foram submetidas ao procedimento de histerectomia por 

lesões benignas sem história anterior de diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de alto 

grau, podem ser excluídas do rastreamento, desde que apresentem exames anteriores normais. 

(INCA,2016). 

De acordo com o estudo de Rodrigues et al. (2012), a educação em saúde é um meio 

estratégico para a modificação do comportamento humano e incentivo as boas práticas em 

saúde. Ela tem a capacidade de alterar a percepção do indivíduo sobre a própria saúde, buscando 

meios eficazes para solucionar os problemas no âmbito individual e coletivo. 

O local estratégico para evitar o surgimento de doenças passíveis de prevenção como 

câncer de colo de útero é na atenção primária. Através desse espaço é possível uma intervenção 

na educação em saúde, que é considerada um meio eficiente para alcançar resultados para 

prevenção do câncer do colo do útero. A identificação precoce das lesões precursoras é 

realizada através do rastreamento adequado de acordo com a faixa etária. (SILVA; ALMEIDA; 

SÁ 2017) 

Segundo os autores Rodrigueset al. (2012), possibilita que o conhecimento científico 

seja utilizado para o alcance da saúde através da educação em saúde sobre determinado agravo. 

Ela permite o entendimento dos fatores condicionantes e determinantes influenciam no 

processo de adoecimento da população e como consequência a modificação dos hábitos vida.  

A educação em saúde relacionada à prevenção do câncer do colo do útero possui maior 

destaque na atenção básica devido às ações de rastreamento desenvolvidas e vacinação contra 

o Papiloma Vírus Humano (HPV) do público alvo. A detecção precoce das lesões e 

esclarecimento adequado sobre o seguimento do rastreamento, assim como a periodicidade da 

realização dos exames e a população-alvo indicada. A Atenção básica também tem o papel de 

encaminhar para tratamento as mulheres de acordo com os resultados dos exames e garantir o 

seguimento adequado através da rede em saúde (INCA, 2016). 

O estudo de Rodrigueset al. (2012), aborda várias as formas de realizar a educação em 

saúde na atenção básica, entre elas estão rodas de conversas, palestras as salas de espera entre 

outras. Em todas elas é importante que haja espaço para o diálogo e a troca de saberes entre o 

profissional e as mulheres possibilitando uma reflexão e problematização em conjunto, 

proporcionando relações mais humanas e efetivas em educação em saúde. 

 



METODOLOGIA 

 

O estudo trata-se de um projeto de intervenção com a finalidade ampliar a cobertura do 

exame citopatológico em mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos de idade no território de 

abrangência da Unidade Básica de Saúde Dionília Maria de Sampaio localizada no distrito 

Arapá, Tianguá/CE 

 

 RESULTADOS 

 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVO METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES E 

ESTRATÉGIAS 
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Rastreamento 

inadequado do 

câncer do colo 

do útero 

 

Aumentar o 

conhecimento 

da população 

feminina sobre 

o exame 

citopatológico 

Junho/ 

dezembro 

2019 

Realização de 

sala de espera, 

palestras, 

orientação 

individual nas 

consultas e 

durante as visitas 

domiciliares 

Médico 

Enfermeira 

Técnicos em 

enfermagem 

Agente 

comunitário de 

saúde 

Aumentar o 

número de 

exames 

realizados 

Junho/ 

dezembro 

2019 

Realização 

exames além dos 

dias agendados, 

de acordo com a 

demanda. 

Enfermeira 

Proporcionar 

maior 

confiança das 

mulheres para 

realização do 

exame 

Junho/ 

dezembro 

2019 

Acolhimento, e 

escuta 

qualificada sobre 

os problemas e 

anseios. 

Esclarecimento 

sobre a 

realização e 

Médico 

Enfermeira 

Técnicos em 

enfermagem 

Agente 

comunitário de 

saúde 



importância do 

exame 

Aumentar o 

rastreamento 
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dentro da faixa 

etária e tempo 

correto entre os 

exames 

Junho/ 

dezembro 

2019 

Orientação 

individual 

durante a 

consulta. 

Organização da 

sala de espera, 

palestras. 

Médico 

Enfermeira 

Técnicos em 

enfermagem 

Agente 

comunitário de 

saúde 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O rastreamento do câncer do colo do útero através da realização do citopatológico é a 

principal forma para a detecção precoce das lesões precursoras e tratamento oportuno das 

mesmas. Devido a esse motivo a Atenção Primária em saúde possui um papel fundamental para 

intervir no rastreamento adequado dessas mulheres.  

As ações e estratégias descritas no projeto tem a finalidade de ampliar e melhorar a 

realização do exame proporcionando o rastreamento apropriado das mulheres dentro da faixa 

etária. Algumas dificuldades já foram evidenciadas durante a realização das ações de educação 

em saúde, como a participação reduzida de mulheres durante a realização das mesmas. 

Entretanto esse fato constitui como incentivo para a uma mobilização maior e mais efetiva das 

próximas ações em saúde 
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