
0 

 

Universidade Aberta do SUS 
Universidade Federal de Pelotas 

Especialização em Saúde da Família 
Modalidade à Distância 

Turma 2 
 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
 

 

 

Prevenção do câncer do colo de útero e mama na unidade 
de Saúde Catiara Espaço Verde do município de 

Amargosa-BA 

 

 

Thaisi Rocha de Santana Santos 

 

 

 

 

Pelotas, 2014 

 



1 

 

 
THAISI ROCHA DE SANTANA SANTOS  

 

 

 

 

 

Prevenção do Câncer do Colo de Útero e Mama na Unidade de Saúde Catiara 
Espaço Verde do Município de Amargosa-BA 

 

 

  

                                                                        Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de 
Especialização em Saúde da Família – 
Modalidade à Distância – 
UnaSUS/UFPel, como requisito parcial 
para a obtenção do título de 
Especialista em Saúde da Família. 

 

                                                                        Orientadora: Msc Andressa de Andrade 

 

 

 

 

 

 

 

Pelotas, 2014 



Universidade Federal de Pelotas / DMS
Catalogação na Publicação

S237p Santos,  Thaisi Rocha De Santana

CDD : 362.14

Elaborada por Sabrina Beatriz Martins Andrade CRB: 10/2371

       Prevenção do Câncer do Colo de Útero e Mama na Unidade de
Saúde Catiara Espaço Verde do Município de Amargosa-BA / Thaisi
Rocha De Santana Santos; Andressa de Andrade, orientador(a);
Michel Cerioli, coorientador(a). - Pelotas: UFPel, 2014.

       84 f. : il.

       Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Saúde da
Família EaD) — Faculdade de Medicina, Universidade Federal de
Pelotas, 2014.

        1.Saúde da Família 2.Atenção Primária à Saúde 3.Saúde da
Mulher 4.Programas de Rastreamentos 5.Neoplasias do Colo do Útero
6.Neoplasias da Mama I. Andrade, Andressa de, orient. II. Cerioli,
Michel, coorient. III. Título



3 

 

 
 

Thaisi Rocha de Santana Santos 
 
 
 

 

Prevenção do câncer do colo de útero e mama na Unidade de Saúde Catiara 
Espaço Verde do município de Amargosa-BA 

 
 
 
 
Trabalho de Conclusão de Curso aprovado, como requisito parcial, para obtenção do 
grau de Especialista em Saúde da Família, pela Universidade Federal de Pelotas. 
 
 
 
 
 
 
 
Data da Defesa: 
 
 
 
 
 
 
Banca examinadora: 
 
 
 
 
............................................................................................................................... 
Prof. Dr. ........................................................................................... (Orientador) 
Doutor em ................……..pela Universidade ...................................................... 
 
 
............................................................................................................................... 
Prof. Dr. ................................................................................................................ 
Doutor em ........................pela Universidade ...................................................... 
 
 
............................................................................................................................... 
Prof. Dr. .............................................................................................................… 
Doutor em ..........................pela Universidade ..................................................... 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória  

 

Dedico esta intervenção a família da Unidade 

de Saúde da Catiara Espaço Verde pelo 

empenho e dedicação para o desenvolvimento 

do projeto. 

  

 

 

 

 



5 

 

 
Agradecimentos 

 

À Deus, pela constante iluminação em nossas vidas; 

À família, pelo incentivo, apoio, amizade e carinho com que muito 

contribuíram neste caminhar. 

À orientadora Andressa de Andrade, que ajudou a traçar este caminho; 

Às mulheres da área da unidade de Saúde Catiara Espaço Verde que 

participaram do projeto, por possibilitarem conhecer suas vivências; 

Aos amigos do trabalho, com quem pudemos compartilhar os desafios do 

projeto. 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 
Resumo 

SANTOS. Thaisi Rocha de Santana. Prevenção do Câncer do Colo de Útero e 
Mama na Unidade de Saúde Catiara Espaço Verde do Município de Amargosa-
BA. 2014. 83p. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) – Especialização 
em Saúde da Família Modalidade à Distância. Universidade Federal de Pelotas/ 
Universidade aberta do SUS, Pelotas.  
 

O câncer de colo do útero apresenta um dos mais altos potenciais de cura, 
chegando a 100%, quando diagnosticado e tratado em estádios iniciais ou em fases 
precursoras. Sua incidência aumenta a partir dos 30 anos de idade. Outro tipo de 
câncer a considerar é o de mama. Considerando este contexto desenvolveu-se um 
projeto de intervenção sobre prevenção do câncer do colo do útero e mama na 
Unidade de Saúde Catiara Espaço Verde, Amargosa BA. O trabalho tem como 
objetivo principal: Melhorar a detecção precoce de câncer de colo do útero e mama. 
A intervenção foi desenvolvida, no período de quatro meses, com mulheres na faixa 
etária de 25 a 59 anos para câncer de colo do útero e mulheres na faixa etária de 50 
a 69 anos para câncer de mama. A realização do projeto resultou no aumento da 
cobertura da prevenção do câncer do colo do útero e mama em 60%, possibilitando 
uma avaliação mais precisa do diagnostico situacional deste grupo, bem como o 
avanço dos registros na ficha espelho e no prontuário das usuárias, 
encaminhamento de mulheres conforme protocolo do Ministério da Saúde e 
informação e prevenção à população acerca das DSTs e fatores de risco para CA de 
uterino e de mama,sendo relevante para melhoria dos  indicadores da unidade.   

Palavras-chave: câncer de colo de útero; câncer de mama; prevenção. 
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Apresentação 

 

O presente volume trata do trabalho de conclusão do curso de especialização 
em Saúde da Família – Modalidade EAD, promovido pela Universidade Federal de 
Pelotas. O trabalho foi constituído por uma intervenção em campo com o objetivo de 
melhorar a detecção precoce de câncer de colo do útero e mama da Unidade de 
Saúde Catiara Espaço Verde, Amargosa-BA. O volume está organizado em cinco 
unidades de trabalho, construídas de maneira independente entre si, mas 
sequenciais e interligadas. Na primeira parte observamos a análise situacional 
desenvolvida na unidade 1 do curso. Na segunda parte é apresentada a análise 
estratégica por meio da construção de um projeto de intervenção que ocorreu ao 
longo da unidade 2. A terceira parte apresenta o relatório da intervenção realizada 
ao longo de 16 semanas durante a unidade 3 do curso. Na quarta seção encontra-se 
a avaliação dos resultados da intervenção, com os gráficos correspondentes aos 
indicadores de saúde, construídos ao longo da unidade 4. Na quinta e última parte a 
reflexão crítica sobre o processo pessoal de aprendizagem no decorrer do curso e 
da implementação da intervenção. Finalizando o volume, estão os anexos e 
apêndices utilizados durante a realização deste trabalho. O Curso de Especialização 
em Saúde da Família teve seu início no mês julho de 2012, quando começaram a 
serem postadas as primeiras tarefas; sua finalização ocorreu no mês de fevereiro de 
2014, com a entrega do volume final do trabalho de conclusão de curso, aqui 
apresentado”. 
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1. Análise Situacional          

a. Texto inicial sobre situação da APS/ESF  
 

A trajetória histórica da Unidade de Saúde Catiara Espaço Verde Amargosa 

BA, iniciou-se com apenas uma Unidade de Saúde no Bairro, a qual possuía uma 

cobertura de aproximadamente 5000 pessoas, distribuídas em 10 microáreas. No 

ano de 2004, iniciaram-se as discussões para a necessidade da criação de uma 

nova unidade de saúde, devido ser uma área muito populosa, e o acesso a 

assistência integral do usuário ficar prejudicado em função da alta demanda dessa 

unidade. Nesse sentido foi realizado um projeto para a divisão dessa área em duas 

unidades de saúde, com o intuito de assegurar o atendimento à comunidade. 

Após muitas discussões com a equipe e gestão, mobilização da comunidade, 

reuniões, o projeto da Unidade de Saúde Catiara Espaço Verde, foi realizado, 

concretizado e a Unidade de Saúde da Família foi inaugurada em junho de 2010. 

Juntamente com a unidade veio o projeto da Fundaçao Estatal de Saúde da Família 

na qual, se constitui como uma proposta inovadora e consistente para avançar no 

fortalecimento do SUS e no desenvolvimento de um modelo de gestão 

interfederativa, atuando em todas as regiões da Bahia, na Estratégia Saúde da 

Família, como uma instituição do Sistema Sistema Único de Saúde (SUS), 

cumprindo função essencial para a gestão compartilhada de serviços de saúde 

integrados com os entes federativos. Esse modelo inovador se apresenta como uma 

solução jurídico-administrativa e sanitária para o desenvolvimento da Estratégia de 

Saúde da Família no Estado da Bahia e propicia agilidade e segurança para 

gestores, usuários, trabalhadores como um democrático veículo de concretização do 

direito humano fundamental da saúde. Essa unidade foi contemplada como projeto 

piloto da Fundação no município. Hoje a equipe é formada por um médico, uma 

enfermeira, dois técnicos de enfermagem, um odontólogo, uma ACD, uma 

recepcionista, uma auxiliar de limpeza e cinco agentes comunitários de saúde 

(ACS). Possui cinco microáreas adstritas, compreendendo partes das ruas: Avenida 

São Cristovão, Travessa São Cristovão, Rua Gerson Oliveira, Loteamento Parque 

dos Pássaros e Cidade jardim. Temos problemas na estrutura física, com 

necessidade imediata de um espaço para atividade educativa e sala para 
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acolhimento. Temos uma equipe com perfil para saúde da família, buscando 

conhecer a realidade das famílias pelas quais somos responsáveis, identificar os 

problemas de saúde prevalentes e situações de elaborar as ações com a 

participação da comunidade, e prestar assistência integral, respondendo de forma 

contínua, com ênfase nas ações de promoção à saúde.  

A população assistida pela unidade é proveniente de uma comunidade 

carente, com vários problemas socioeconômicos, grande número de usuários de 

drogas, tráfico, prostituição, desemprego, dificultando as ações propostas. 

 

b. Relatório da Análise Situacional 

O Município escolhido para este projeto de intervenção chama-se Amargosa 

(figura 1) e pertence ao estado da Bahia, situada no Vale do Jequiriçá, em uma das 

mais belas paisagens do interior da Bahia, que incluem rios, cachoeiras, matas e 

trilhas. Possui um dos quatro melhores índices de saúde do estado, a cidade vem 

melhorando sua infra-estrutura e crescendo economicamente. Sua população 

estimada pelo censo em 2010 era de 34.351 habitantes (IBGE, 2010). A saúde do 

município possui nove Equipes de Saúde da Família (ESF), e uma Unidade Básica 

de Saúde (UBS), um NASF Núcleo de Apoio a Saúde da Família) na qual faz apoio. 

Os serviços complementares incluem um CEO (Centro de Especialidades 

Odontológicas) com diagnóstico bucal, cirurgia bucal, endodontia, periodontia e 

pacientes especiais, um hospital municipal, uma policlínica com especialidades 

como otorrinolaringologia, ortopedia, cardiologia, geriatria, urologia, endocrinologia 

pediátrica, gastroenterologia, mastologia, colposcopia, pediatria, fisioterapia, 

nutrição, oftalmologia, pneumologia, pequenas cirurgias, dentre outros, e os exames 

complementares são realizados no laboratório do hospital. 
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Figura 1. Localização de Amargosa BA. 

Fonte: Google. 

 

A Unidade de Saúde Catiara Espaço Verde escolhida para o desenvolvimento 

da intervenção foi inaugurada em junho de 2010, no bairro Catiara na zona urbana 

da cidade de Amargosa. Juntamente com a unidade veio o projeto da Fundaçao 

Estatal de Saúde da Família na qual essa unidade foi contemplada como projeto 

piloto no municipio. Hoje a equipe de saúde da família Catiara Espaço Verde é 

formada por um médico, uma enfermeira, dois técnicos de enfermagem, um 

odontólogo, uma auxiliar de saúde bucal (ASB), uma recepcionista, uma auxiliar de 

limpeza e cinco Agentes Comunitários de Saúde (ACS).  

Possui cinco microáreas adscritas, que contabilizam cerca de 2350 pessoas, 

sendo predominante o sexo feminino, saneamento básico precário, nível 

socioeconômico baixo, compreendendo partes das ruas: Avenida São Cristovão, 

Travessa São Cristovão, Rua Gerson Oliveira, Loteamento Parque dos Pássaros e 

Cidade jardim, sendo zona urbana.  A estrutura física da unidade é satisfatória, 

possui uma sala pequena para espera, três consultórios, uma sala de vacina, uma 

farmácia, uma sala de esterilização, uma sala de triagem, sala de reunião e cozinha. 

Não possui espaço para a atividade educativa e sala para acolhimento, o que 

atrapalha o desenvolvimento do trabalho na UBS, tendo como estratégia ampliação 

da unidade. Existem alguns problemas na estrutura física, porém é uma unidade 

nova, mas que precisamos imediatamente de um espaço para atividade educativa e 
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sala para acolhimento. A unidade tem uma equipe fácil de trabalhar, pois possui 

perfil para saúde da família, o que facilita a qualidade do serviço. 

Procuramos atender a todas as pessoas de forma que garanta o acesso 

universal, através do acolhimento, com a procura da resolução do problema, porém 

a demanda é muito grande. A marcação das consultas é feita todos os dias, e se 

ultrapassar a quantidade do atendimento, vai para o acolhimento para marcação em 

outro dia dependendo da necessidade. 

Em relação à saúde da criança, é realizada a consulta de puericultura toda 

quinta feira. As crianças têm atendimento médico, de enfermagem e odontológico no 

mesmo dia. São realizadas ações como: vacinação, avaliação de crescimento e 

desenvolvimento, higiene, consulta medica, avaliação odontológica, bem como sala 

de esperas para mães. Temos uma ficha especifica para esse acompanhamento, 

porém não é realizado o monitoramento desses dados de rotina. 

O pré-natal é realizado através de uma agenda compartilhada, na qual 

permite que a gestante seja acompanhada por todos os profissionais no mesmo dia. 

Temos um número pequeno de gestantes, com o qual conseguimentos trabalhar de 

forma a ter registro específico, avaliação e monitoramento dos dados. Temos o 

grupo de gestantes, em que trabalhamos as atividades de educação em saúde. 

Para a atenção aos hipertensos e diabéticos utilizamos o programa do 

Ministério da Saúde, o HIPERDIA, no qual os hipertensos e diabéticos são 

acompanhados, buscando um controle das doenças e uma melhor qualidade de 

vida. É realizado o acompanhamento na quarta feira, porém não temos nenhum 

registro específico e não se realiza o monitoramento regular destas ações. As 

atividades educativas são desenvolvidas em salas de espera e através do grupo de 

idosos.  

As ações de atenção à Prevenção do Câncer Ginecológico que são 

realizadas no serviço são o exame preventivo que é feito toda quinta feira pela 

enfermeira, adotando o manual técnico e sala de espera sobre o tema. Não temos 

registro especifico, e também não realizamos monitoramento regular dessas ações. 

Por estes motivos escolhemos esta ação programática como foco para o 

desenvolvimento do projeto de intervenção. O acompanhamento em relação ao  

câncer de mama é realizado no mesmo momento com avaliação das mamas, e se 

houver necessidade realização de mamografia.  
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O acompanhamento em relação a saúde do idoso é realizado grupos com 

idosos, com a finalidade de obter uma alimentação adequada e balanceada, praticar 

exercícios físicos regularmente, diminuir a auto-medicação, ter uma convivência 

social estimulante e atividades prazerosas que atenuem o estresse, reduzindo os 

danos decorrentes do consumo de álcool e tabaco são ações que  promovem modos 

de vida favoráveis à saúde e à qualidade de vida contribuindo para um 

envelhecimento ativo e saudável. 

As ações de saúde bucal são realizadas de uma forma compartilhada com as 

atividades da equipe, com agenda diária enfatizando a prevenção e promoção da 

saúde dos usuários.   

 A realização da análise situacional tem grande importância, pois realiza um 

processo de coleta, tratamento e análise dos dados colhidos no local onde se deseja 

realiza o projeto. Esses dados são oriundos da participação efetiva das pessoas que 

atuam no local de estudo, sendo uma pesquisa das condições de saúde e risco de 

uma determinada população, para posteriormente planejar e programar ações.  

 

c. Comentário comparativo entre o texto inicial e o Relatório da Análise 

Situacional  

Estas são as principais características da cidade de Amargosa acima citada 

e unidade de saúde em que trabalho. Como podemos observar temos uma boa 

estrutura de funcionamento já implantada, porém com alguns problemas na estrutura 

física, organização e logística dificultando algumas atividades, para que a atenção 

ofertada contemple todas as ações de prevenção e promoção em saúde. O relatório 

da análise situacional permite analisar a situação da unidade de saúde de forma 

minuciosa, acrescentando informações ao texto inicial, construído de forma menos 

específica.  

A sistematização da análise situacional permitiu planejar e direcionar as 

ações de saúde é necessário conhecer a realidade, a dinâmica e os riscos que a 

população/comunidade está inserida e também a forma como estão organizados os 

serviços e as rotinas das unidades básicas de saúde e das equipes, possibilitando 

conhecer os problemas e as necessidades sociais como: necessidade de saúde, 

educação, saneamento, segurança, transporte, habitação, bem como permite 

conhecer como é a organização dos serviços de saúde.  
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2. Análise Estratégica – Projeto de Intervenção 

a. Justificativa 

O câncer de colo do útero apresenta um dos mais altos potenciais de cura, 

chegando a 100% quando diagnosticado e tratado em estágios iniciais ou em fases 

precursoras. Sua incidência aumenta a partir dos 30 anos de idade. Essa doença 

constitui-se em importante causa de morte por câncer, mantendo uma taxa 

padronizada de mortalidade de 5/100.000 mulheres há pouco mais de duas 

décadas. Outro tipo de câncer a considerar é o de mama. A Organização Mundial da 

Saúde estima que, por ano, ocorram mais de 1.050.000 casos novos de câncer de 

mama em todo o mundo, o que o torna o câncer mais comum entre as mulheres. 

(BRASIL, 2004. p. 121). Os elevados índices de incidência e mortalidade por câncer 

do colo do útero e mama no Brasil justificam a implantação das estratégias efetivas 

de controle dessas doenças que incluam ações de promoção, prevenção e detecção 

precoce, tratamento e cuidados paliativos, quando esses se fizerem necessários.  

Portanto é de fundamental importância a elaboração e implementação de Políticas 

Públicas na Atenção Básica, enfatizando a atenção integral a saúde da mulher que 

garantam as ações relacionadas ao câncer do colo do útero e mama. (BRASIL, 

2006. P.9). Nesse sentido, sentiu-se a necessidade de trabalhar com estratégias 

para a detecção precoce da doença, buscando alcançar uma cobertura mais 

próxima do ideal para a prevenção e detecção precoce do câncer da mama e colo 

uterino.  

O Município escolhido para este projeto de intervenção chama-se Amargosa 

(figura 1) e pertence ao estado da Bahia, situada no Vale do Jequiricá, em uma das 

mais belas paisagens do interior da Bahia, que incluem rios, cachoeiras, matas e 

trilhas. Possuindo um dos quatro melhores índices de saúde do estado, a cidade 

vem melhorando sua infraestrutura e crescendo economicamente. Sua população 

estimada em 2010 era de 34.351 habitantes (IBGE, 2010). A saúde do município 

possui nove Equipes de Saúde da Família (ESF), e uma Unidade Básica de Saúde 

(UBS), um NASF Núcleo de Apoio a Saúde da Família) na qual faz apoio. Os 

serviços complementares incluem um CEO (Centro de Especialidades 

Odontológicas) com diagnóstico bucal, cirurgia bucal, endodontia, periodontia e 

pacientes especiais, um hospital municipal, uma policlínica com especialidades 

como otorrinolaringologia, ortopedia, cardiologia, geriatria, urologia, endocrinologia 
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pediátrica, gastroenterologia, mastologia, colposcopia, pediatria, fisioterapia, 

nutrição, oftalmologia, pneumologia, pequenas cirurgias, dentre outros, e os exames 

complementares são realizados no laboratório do hospital. 

O cenário da intervenção foi a Unidade de Saúde Catiara Espaço Verde, 

localizada no bairro Catiara na zona urbana da cidade. A equipe de saúde da família 

Catiara Espaço Verde é formada por um médico, uma enfermeira, dois técnicos de 

enfermagem, um odontólogo, uma auxiliar de saúde bucal(ASB), uma recepcionista, 

uma auxiliar de limpeza e cinco Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Possui 

cinco microáreas adscritas, que contabilizam cerca de 2350 compreendendo partes 

das ruas: Avenida São Cristovão, Travessa São Cristovão, Rua Gerson Oliveira, 

Loteamento Parque dos Pássaros e Cidade jardim.  A estrutura física da unidade é 

satisfatória, porém não temos espaço para a atividade educativa e sala para 

acolhimento, o que atrapalha o desenvolvimento do trabalho na UBS, tendo como 

estratégia ampliação da unidade.  

A escolha desta intervenção representa uma contribuição para a UBS, já que 

os indicadores em relação à coleta de citopatológico e realização de mamografias na 

unidade estão baixos. Para tanto, serão realizadas ações com base nos objetivos e 

metas pré-estabelecidos, objetivando melhorar esse quadro e trazendo para a 

população feminina da unidade de saúde, uma melhor qualidade de vida com 

detecção precoce de casos, e, quando em estágios iniciais, garantindo a chance de 

cura.  A equipe de saúde da unidade e os órgãos gestores estão engajados no 

projeto facilitando e contribuindo para um bom desenvolvimento das ações. 

b. Objetivos e Metas 
Objetivo Geral 

Melhorar o programa de detecção precoce de câncer de colo do útero e 

mama das mulheres de 25 a 69 anos da Unidade de Saúde da Família Catiara 

Espaço Verde, Amargosa BA. 

 

Objetivos Específicos  

1. Ampliar a cobertura de detecção precoce de câncer de colo do útero e 

mama; 

2. Melhorar a adesão das mulheres à realização de exame citopatológico de 

colo uterino e mama; 
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3. Proporcionar a qualidade do atendimento das mulheres que realizam 

detecção precoce de câncer de colo de útero e mama; 

4. Melhorar registro das informações;  

5. Mapear as mulheres de risco para câncer de colo do útero e mama; 

6. Realizar ações de promoção à saúde e prevenção de doenças.  

 

Metas 

Relativa ao objetivo 1: Ampliar a cobertura de detecção precoce de câncer 

de colo do útero e mama 

1.1 Ampliar a cobertura de detecção precoce do câncer de colo uterino das 

mulheres na faixa etária entre 25 e 64 anos de idade para 60%. 

1.2 Ampliar a cobertura de detecção precoce do câncer de mama das 

mulheres     na faixa etária entre 50 e 69 anos de idade para 60%.  

1.3 Captar 100% das mulheres de 25 a 64 anos de idade da área de 

cobertura da UBS que nunca realizaram citopatológico de colo uterino. 

1.4 Captar 100% das mulheres de 50 a 69 anos de idade da área de 

cobertura da UBS que nunca realizaram mamografia.  

1.5 Aplicar a periodicidade de rastreamento através do exame citopatológico 

de colo uterino recomendada pelo Ministério da Saúde a 100% das mulheres de 25 

a 64 anos de idade que realizarem acompanhamento na UBS. 

1.6 Aplicar a periodicidade de rastreamento através da mamografia 

recomendada pelo Ministério da Saúde a 100% das mulheres de 50 a 69 anos de 

idade que realizarem acompanhamento na UBS 

 

 

Relativas ao objetivo 2: Melhorar a adesão das mulheres à realização de 

exame citopatológico de colo uterino e mama 

2.1 Buscar 100% das mulheres faltosas à realização dos exames conforme 

periodicidade recomendada. 

 

Relativas ao objetivo 3: Proporcionar a qualidade do atendimento das 

mulheres que realizam detecção precoce de câncer de colo de útero e mama 

3.1 Capacitar 100% dos profissionais para a prevenção do câncer de colo de 

útero e do câncer de mama de acordo com os protocolos adotados pela UBS. 
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3.2 Aumentar a coleta de amostras satisfatórias do exame citopatológico de 

colo uterino em 100%. 

3.3 Garantir referência e contra-referência para 100% das mulheres com 

exame citopatológico alterado. 

3.4 Garantir referência e contra-referência para 100% das mulheres com 

mamografia alterada. 

3.5. Facilitar o acesso das mulheres ao resultado do exame citopatológico e 

mamografia.  

3.6 Implantar ou implementar o Programa de prevenção do câncer de colo 

uterino na UBS;  

3.7. Implantar ou implementar o Programa de prevenção do câncer de mama 

na UBS. 

 

Relativas ao objetivo 4 : Melhorar o registro das informações  

4.1 Manter registro da coleta de exame citopatológico de colo uterino e 

realização da mamografia na planilha ou no registro específico para 100% das 

pacientes. 

 

Relativas ao objetivo 5: Mapear as mulheres de risco para câncer de colo do 

útero e mama 

5.1 Realizar avaliação de risco em 100% das mulheres nas faixas etárias-

alvo.  

 

Relativas ao objetivo 6: Realizar ações de promoção à saúde e prevenção 

de doenças  

6.1 Orientar 100% das mulheres cadastradas sobre doenças sexualmente 

transmissíveis (DST) e fatores de risco para câncer de colo uterino e mama. 

 

c. Metodologia 

Este projeto está estruturado para ser desenvolvido no período de 04 meses 

na Unidade Básica de Saúde Catiara Espaço Verde. Será utilizado o protocolo sobre 

Câncer do Colo do Útero e Mama do Ministério da Saúde, 2006. Participarão da 

pesquisa todas as mulheres na faixa etária de 25 a 69 anos pertencentes à área de 

abrangência. Serão captadas mulheres de 25 a 64 anos na faixa etária para câncer 
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de colo uterino e mulheres de 50 a 69 anos para câncer de mama. Será utilizado, 

como subsidio para a busca dessas mulheres, o cadastro dos ACS, no qual consta o 

nome, idade, endereço e freqüência da realização dos exames de preventivos e 

mamografia. Na seqüência optaremos por confeccionar um livro de registro e ficha 

espelho a fim de poder anotar dados relevantes para o registro das informações 

necessárias para o acompanhamento dos indicadores nas planilhas com mais 

eficácia.  

Participarão do projeto todas as mulheres na faixa etária de 25 a 69 anos 

pertencentes à área de abrangência e cadastradas no programa de prevenção do 

câncer do útero e da mama da Unidade. Como ações destacam-se a busca destas 

mulheres, através do cadastro dos ACS, no qual consta o nome, idade, endereço e 

frequência da realização dos exames preventivos e mamografia. Na sequência 

optaremos por confeccionar um livro de registro e ficha espelho a fim de poder 

anotar dados relevantes para o registro das informações necessárias para o 

acompanhamento dos indicadores nas planilhas com mais eficácia. 

Para reforçar a cobertura, será realizado acolhimento, palestras na unidade e 

comunidade para esclarecer sobre a importância da realização dos exames, 

capacitação da equipe da UBS no acolhimento e cadastramento das mulheres entre 

25 a 69 anos, aproveitando os dias de reunião da equipe para educação 

permanente. As visitas domiciliares serão realizadas na busca das mulheres faltosas 

à realização dos exames conforme periodicidade recomendada e manutenção das 

informações do SIAB atualizadas, implantação planilha/registro específico de 

acompanhamento, pactuação com a equipe para o registro das informações, sendo 

definido o responsável pelo monitoramento do registro, através do livro que será 

realizado pela enfermeira da unidade. 

d. Ações 
Relativa ao objetivo 1: Ampliar a cobertura de detecção precoce de 

câncer de colo do útero e mama. 

Meta 1: Ampliar a cobertura de detecção precoce de câncer de colo do útero 

e mama em 60%. 

Monitoramento e Avaliação: 
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.Monitorar a cobertura de detecção precoce do câncer de colo uterino das 

mulheres na faixa etária entre 25 e 64 anos de idade periodicamente (pelo menos 

trimestralmente). 

Organização e Gestão do Serviço: 

.Acolher todas as mulheres de 25 a 64 anos de idade que demandem a 

realização de exame citopatológico de colo uterino na UBS (demanda induzida e 

espontânea).                                                           

 .Cadastrar todas as mulheres de 25 e 64 anos de idade da área de cobertura 

da UBS.  

Engajamento Público: 

.Esclarecer a comunidade sobre a importância da realização do exame 

citopatológico do colo uterino pelas mulheres de 25 a 64 anos de idade.     

Qualificação da Prática Clínica:  

.Capacitar a equipe da UBS no acolhimento às mulheres de 25 a 64 anos de 

idade.                                                                                                                                                             

 .Capacitar os ACS para o cadastramento das mulheres entre 25 a 64 anos. 

 

Meta 2: Ampliar a cobertura de detecção precoce do câncer de mama das 

mulheres na faixa etária entre 50 e 69 anos de idade para 60%. 

Monitoramento e Avaliação:  

.Monitorar a cobertura de detecção precoce do câncer de mama das mulheres 

na faixa etária entre 50 e 69 anos de idade periodicamente (pelo menos 

trimestralmente).  

Organização e Gestão do Serviço: 

.Acolher todas as mulheres de 50 a 69 anos de idade que demandem a 

realização de mamografia na UBS (demanda induzida e espontânea).                                                           

.Cadastrar todas as mulheres de 25 e 64 anos de idade da área de cobertura da 

UBS.  

Engajamento Público: 

.Esclarecer a comunidade sobre a importância da realização de mamografia 

pelas mulheres de 50 a 69 anos de idade.          

.Esclarecer a comunidade sobre a importância de realização do auto-exame 

de mamas.     

Qualificação da Prática Clínica:  
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.Capacitar a equipe da UBS no acolhimento às mulheres de 50 a 69 anos de 

idade. 

.Capacitar os ACS para o cadastramento das mulheres entre 50 a 69 anos de 

idade.                                                                                                       

Meta 3: Captar todas as mulheres de 25 a 64 anos de idade da área de 

cobertura da UBS que nunca realizaram citopatológico de colo uterino. 

Monitoramento e Avaliação: 

.Monitorar a cobertura de detecção precoce do câncer de colo uterino das 

mulheres na faixa etária entre 25 e 64 anos de idade periodicamente (pelo menos 

trimestralmente). 

Organização e Gestão do Serviço:  

.Priorizar o atendimento das mulheres de 25 a 64 anos de idade que nunca 

realizaram o exame citopatológico de colo uterino. 

Engajamento Público: 

.Esclarecer a comunidade sobre a atenção prioritária às mulheres de 25 a 64 

anos de idade que nunca realizaram o exame citopatológico de colo uterino. 

Qualificação da Prática Clínica:  

.Capacitar a equipe da UBS no acolhimento às mulheres que nunca 

realizaram o exame citopatológico de colo uterino.                                 

.Capacitar os ACS na busca das mulheres que nunca realizaram o exame 

citopatológico de colo uterino.    

 

Meta 4: Captar 100% das mulheres de 50 a 69 anos de idade da área de 

cobertura da UBS que nunca realizaram mamografia. 

Monitoramento e Avaliação: 

.Monitorar a cobertura de detecção precoce do câncer de mama das mulheres 

na faixa etária de 50 a 69 anos de idade periodicamente (pelo menos 

trimestralmente). 

Organização e Gestão do Serviço:  

.Priorizar o atendimento das mulheres de 50 a 69 anos de idade que nunca 

realizaram mamografia. 

Engajamento Público: 

.Esclarecer a comunidade sobre a atenção prioritária às mulheres de 50 a 69 

anos de idade que nunca realizaram mamografia. 
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Qualificação da Prática Clínica:  

.Capacitar a equipe da UBS no acolhimento às mulheres que nunca 

realizaram mamografia.  

.Capacitar os ACS na busca das mulheres que nunca realizaram a 

mamografia. 

   

Relativas ao objetivo 2: Melhorar a adesão das mulheres à realização de 

exame citopatológico de colo uterino e mama 

Meta 1: Buscar 100% das mulheres faltosas à realização dos exames 

conforme periodicidade recomendada. 

Monitoramento e Avaliação:  

.Monitorar o cumprimento da periodicidade de realização dos exames prevista 

nos protocolos adotados pela UBS. 

Organização e Gestão do Serviço:  

.Organizar visitas domiciliares para busca de mulheres faltosas. 

.Organizar a agenda para acolher a demanda de mulheres provenientes das 

buscas. 

Engajamento Público: 

.Informar a comunidade sobre a importância de realização do exame 

preventivo do colo uterino e da mamografia e do acompanhamento regular.                                                     

.Ouvir a comunidade sobre estratégias para não ocorrer evasão das mulheres (se 

houver número excessivo de mulheres faltosas).                                                                

.Esclarecer as mulheres e a comunidade sobre a periodicidade preconizada para a 

realização dos exames. 

Qualificação da Prática Clínica:  

.Treinar os ACS para informar as mulheres sobre a importância da realização 

do exame citopatológico de colo uterino e da mamografia. 

.Capacitar os ACS para que orientem a periodicidade adequada dos exames 

durante a busca ativa das faltosas.  

 

Relativas ao objetivo 3: Proporcionar a qualidade do atendimento das 

mulheres que realizam detecção precoce de câncer de colo de útero e mama. 

Meta 1: Implantar ou implementar o Programa de prevenção do câncer de 

colo uterino  e mama na UBS.  
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Monitoramento e Avaliação:  

.Monitorar os indicadores de acompanhamento Programa de prevenção do 

câncer de colo uterino e mama periodicamente (pelo menos semestralmente). 

Organização e Gestão do Serviço:  

.Estimular a participação de todos os membros da equipe na implantação ou 

implementação do Programa de prevenção do câncer de colo uterino e mama da 

UBS. 

.Definir as atribuições de cada membro da equipe no Programa de prevenção 

do câncer de colo uterino  e mama da UBS. 

.Organizar a agenda para acolher a demanda de mulheres provenientes das 

buscas. 

Engajamento Público: 

.Envolver membros da comunidade na estruturação implantação e/ou 

implementação do Programa de prevenção do câncer de colo uterino e mama da 

UBS. 

Qualificação da Prática Clínica:  

.Estimular a equipe para a estruturação implantação e/ou implementação do 

Programa de prevenção do câncer de colo uterino e mama da UBS.  

 

Meta 2: Aumentar a coleta de amostras satisfatórias do exame citopatológico 

de colo uterino em 100%. 

Monitoramento e Avaliação:  

.Monitorar a adequabilidade das amostras de 100% dos exames coletados. 

Organização e Gestão do Serviço:  

.Organizar arquivo para acomodar os resultados dos exames.                                              

Definir responsável pelo monitoramento da adequabilidade das amostras de exames 

coletados. 

Engajamento Público: 

.Compartilhar com as usuárias e a comunidade os indicadores de 

monitoramento da qualidade dos exames coletados. 

.Qualificação da Prática Clínica:  

.Capacitar a equipe da UBS para monitoramento dos resultados do exame 

citopatológico do colo uterino.  
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Meta 3: Garantir referência e contra-referência para  100% das mulheres com 

exame citopatológico e mamografia alterado. 

Monitoramento e Avaliação:  

.Monitorar o atendimento de todas as mulheres referenciadas. 

Organização e Gestão do Serviço:  

.Fazer vínculo da UBS com os Sistemas de Referência. 

Engajamento Público:  

.Envolver a comunidade no estabelecimento de vínculo da UBS com os 

Sistemas de Referência. 

Qualificação da Prática Clínica:  

.Capacitar os profissionais da UBS para as indicações de encaminhamento 

das mulheres para outros níveis do sistema. 

 Meta 4: Aplicar a periodicidade de rastreamento através  do exame 

citopatológico de colo uterino  recomendada pelo Ministério da Saúde a 90% das 

mulheres de 25 a 64 anos de idade que realizarem acompanhamento na UBS. 

Monitoramento e Avaliação: 

.Monitorar a periodicidade de realização do exame citopatológico de colo 

uterino de 90% das mulheres de 25 a 64 anos de idade acompanhadas na UBS. 

Organização e Gestão do Serviço: 

.Disponibilizar protocolo técnico atualizado para as ações de prevenção do 

câncer de colo uterino. 

Engajamento Público: 

.Esclarecer a comunidade sobre a periodicidade preconizada para a 

realização do exame citopatológico de colo uterino. 

Qualificação da Prática Clínica:  

.Capacitar a equipe da UBS quanto a periodicidade de realização do exame 

citopatológico de colo uterino.  

Meta 5: Aplicar a periodicidade de rastreamento através da  mamografia  

recomendada pelo Ministério da Saúde a 100% das mulheres de 50 a 69 anos de 

idade que realizarem acompanhamento na UBS. 

Monitoramento e Avaliação: 

 .Monitorar a periodicidade de realização de mamografia de 90% das 

mulheres de 50 a 69 anos de idade acompanhadas na UBS. 

Organização e Gestão do Serviço: 
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.Disponibilizar protocolo técnico atualizado para as ações de prevenção do 

câncer de mama. 

Engajamento Público: 

.Esclarecer a comunidade sobre a periodicidade preconizada para a 

realização da mamografia. 

Qualificação da Prática Clínica:  

.Capacitar a equipe da UBS quanto a periodicidade de realização da 

mamografia. 

Meta 6: Capacitar 100% dos profissionais para a prevenção do câncer de colo 

do útero e mama de acordo com os protocolos adotados pela unidade. 

 

Relativas ao objetivo 4 : Melhorar registro das informações  

Meta 1: Manter registro da coleta de exame citopatológico de colo uterino e 

realização da mamografia na planilha ou no registro específico.  

Monitoramento e Avaliação:  

.Monitorar periodicamente os registros de todas as mulheres acompanhadas 

na UBS. 

Organização e Gestão do Serviço:  

.Manter as informações do SIAB atualizadas.  

.Implantar planilha/registro específico de acompanhamento.  

.Pactuar com a equipe o registro das informações.          

.Definir responsável pelo monitoramento do registro 

Engajamento Público:  

.Esclarecer as mulheres sobre o seu direito de manutenção dos registros de 

saúde no serviço inclusive sobre a possibilidade de solicitação de segunda via se 

necessário. 

Qualificação da Prática Clínica:  

.Treinar a equipe da UBS para o registro adequado das informações. 

 

Relativas ao objetivo 5: Mapear as mulheres de risco para câncer de colo 

do útero e mama 

Meta 1: Realizar avaliação de risco em 100% das mulheres nas faixas 

etárias-alvo.  

Monitoramento e Avaliação:  
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.Monitorar a realização de avaliação de risco em todas as mulheres 

acompanhadas na UBS. 

Organização e Gestão do Serviço:  

.Identificar as mulheres de maior risco para câncer de colo de útero e de 

mama. Estabelecer acompanhamento diferenciado para as mulheres de maior risco 

para  câncer de colo de útero e de mama. 

Engajamento Público: 

.Esclarecer as mulheres e a comunidade sobre os fatores de risco para 

câncer de colo de útero e de mama.  

.Estabelecer medidas de combate aos fatores de risco passíveis de 

modificação.     

Qualificação da Prática Clínica:  

.Capacitar a equipe da UBS para realizar avaliação de risco para câncer de 

colo de útero e de mama.   

.Capacitar a equipe da UBS para medidas de controle dos fatores de risco 

passíveis de modificação.  

  

Relativas ao objetivo 6: Realizar ações de promoção à saúde e 

prevenção de doenças  

Meta 1: Orientar 100% das mulheres cadastradas sobre doenças 

sexualmente transmissíveis (DST) e fatores de risco para câncer de colo uterino e 

mama. Monitoramento e Avaliação:  

.Monitorar número de mulheres que receberam orientações. 

Organização e Gestão do Serviço: 

.Garantir junto ao gestor municipal distribuição de preservativos.    

Engajamento Público: 

Incentivar na comunidade para: o uso de preservativos; a não adesão ao uso 

de tabaco, álcool e drogas; a prática de atividade física regular; os hábitos 

alimentares saudáveis; e prevenção de DST e estratégias de combate aos fatores 

de risco para câncer de colo de útero e de mama.   

Qualificação da Prática Clínica:  

.Capacitar a equipe para orientar a prevenção de DST e estratégias de 

combate aos fatores de risco para câncer de colo de útero e de mama.   
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e. Indicadores 
 

 Relativa ao objetivo 1: Ampliar a cobertura de detecção precoce de 

câncer de colo do útero e mama 

Meta: Ampliar a cobertura de detecção precoce do câncer de colo 

uterino das mulheres na faixa etária entre 25 e 64 anos de idade para 60%. 

Indicador 1: Cobertura do programa de prevenção ao CA de colo uterino  

Numerador: Número de mulheres entre 25 e 64 residentes na área que 

frequentam o programa na UBS 

Denominador: Número total de mulheres entre 25 e 64 anos residentes na 

área.  

Meta: Ampliar a cobertura de detecção precoce do câncer de mama das 

mulheres na faixa etária entre 50 e 69 anos de idade para 60%. 

Indicador 1: Cobertura do programa de prevenção ao CA  de mama  

Numerador: Número de mulheres entre 50 e 69 residentes na área que 

frequentam o programa na UBS 

Denominador: Número total de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na 

área  

Meta: Aplicar a periodicidade de rastreamento através do exame 

citopatológico de colo uterino  recomendada pelo Ministério da Saúde a 100% 

das mulheres de 25 a 64 anos de idade que realizarem acompanhamento na 

UBS. 

Indicador 2: Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos moradoras no 

território com exame citopatológico para câncer de colo uterino em dia. 

Numerador: Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos moradoras no 

território com exame citopatológico para câncer de colo uterino em dia. 

Denominador: Número total de mulheres entre 25 e 64 anos residentes no 

território que frequentam o programa na UBS 

 

Relativas ao objetivo 2: Melhorar a adesão das mulheres à realização de 

exame citopatológico de colo uterino e mamografia 

Meta: Buscar 100% das mulheres faltosas à realização dos exames conforme 

periodicidade recomendada. 
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Indicador 3: Proporção de mulheres faltosas entre 25 e 69 anos que 

receberam busca ativa para a realização dos exames conforme periodicidade 

recomendada. 

Numerador: número de mulheres entre 25 e 64 anos faltosas que receberam busca 

ativa para a realização dos exames conforme periodicidade recomendada. 

Denominador: número de mulheres faltosas entre 25 e 64 anos residentes na área 

e acompanhadas na UBS. 

 

Relativas ao objetivo 3: Proporcionar a qualidade do atendimento das 

mulheres que realizam detecção precoce de câncer de colo de útero e mama. 

Meta: Aumentar a coleta de amostras satisfatórias do exame 

citopatológico de colo uterino em 100%. 

Indicador 4: Proporção de mulheres com resultados de CP com 

amostras satisfatórias 

Numerador: Número de resultados de exames de CP com amostras 

satisfatórias 

Denominador: Número total de mulheres com exame de CP em dia 

 

Meta: Garantir referência e contra-referência para 100% das mulheres 

com exame citopatológico e mamografia alterado.  

Indicador 5: Proporção de mulheres com encaminhamento conforme 

fluxograma de resultados de CP do MS de acordo com o protocolo 

Numerador: número de mulheres com encaminhamento 

Denominador: número de mulheres residentes no território que frequentam o 

programa na UBS que necessitaram de encaminhamento 

 

Relativas ao objetivo 4 : Melhorar registro das informações  

Meta: Manter registro da coleta de exame citopatológico de colo uterino 

e realização da mamografia na planilha ou no registro específico. 

Indicador 6: Proporção de mulheres entre 25 e 64 com registro do 

resultado do último CP na ficha-espelho ou prontuário 

Numerador: número de mulheres entre 25 e 64 com registro do último CP na 

ficha-espelho ou prontuário 



32 

 

Denominador: Número total de mulheres residentes no território que 

frequentam o programa na UBS 

 

Relativas ao objetivo 5: Mapear as mulheres de risco para câncer de colo 

do útero e mama 

Meta: Realizar avaliação de risco em 100% das mulheres nas faixas 

etárias-alvo.  

Indicador 7: Proporção de mulheres na faixa etária com avaliação de 

risco para câncer de colo uterino 

Numerador: Número de mulheres na faixa etária com avaliação de risco para 

câncer de colo uterino  

Denominador: número de mulheres residentes no território que frequentam o 

programa na UBS 

 

Relativas ao objetivo 6: Realizar ações de promoção à saúde e 

prevenção de doenças  

Meta: Orientar 100% das mulheres cadastradas sobre doenças sexualmente 

transmissíveis (DST) .  

          Indicador 8: Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam 

orientação sobre DSTs 

Numerador: número de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam 

orientação sobre DSTs  

Denominador: Número total de mulheres residentes no território que 

frequentam o programa na UBS 

Meta: Orientar 100% das mulheres cadastradas sobre fatores de risco para 

câncer de colo uterino e mama.  

Indicador 9: Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam 

orientação sobre fatores de risco para CA de colo 

Numerador: número de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam 

orientação sobre fatores de risco para CA de colo 

Denominador: Número total de mulheres residentes no território que 

frequentam o programa na UBS 

Meta: Orientar 100% das mulheres cadastradas detecção precoce de CA 

de colo. 
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Indicador 10: Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam 

orientação sobre detecção precoce de CA de colo 

Numerador: número de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam 

orientação sobre detecção precoce de CA de colo 

Denominador: Número total de mulheres residentes no território que 

frequentam o programa na UBS 

 

CANCER DE MAMA 

 Relativa ao objetivo 1: Ampliar a cobertura de detecção precoce de 

câncer de colo do útero e mama 

Indicador 11: Cobertura do programa de prevenção ao CA de mama 

Numerador: número de mulheres entre 50 e 69 residentes na área e 

acompanhadas na UBS para prevenção do câncer de mama 

Denominador: Número total de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na 

área  

Indicador 12: Proporção de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na 

área com mamografia em dia. 

Numerador: Número de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na área com 

mamografia em dia. 

Denominador: número de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na área e 

acompanhadas na UBS 

 

Relativas ao objetivo 2: Melhorar a adesão das mulheres à realização de 

exame citopatológico de colo uterino e mamamografia 

Indicador 13: Proporção de mulheres faltosas entre 25 e 69 anos que 

receberam busca ativa para a realização dos exames conforme periodicidade 

recomendada. 

Numerador: número de mulheres entre 25 e 69 anos faltosas que receberam busca 

ativa para a realização dos exames conforme periodicidade recomendada. 

Denominador: número de mulheres faltosas entre 25 e 69 anos residentes na área 

e acompanhadas na UBS. 

 

Relativas ao objetivo 3: Proporcionar a qualidade do atendimento das 

mulheres que realizam detecção precoce de câncer de colo de útero e mama. 
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Indicador 14: Proporção de mulheres com encaminhamento adequado 

para avaliação das mamas 

Numerador: número de mulheres com encaminhamento para avaliação das 

mamas  

Denominador: número de mulheres residentes na área acompanhadas na 

UBS que necessitaram de encaminhamento  

 

Indicador 5: Proporção de mulheres com encaminhamento conforme 

fluxograma de resultados de CP do MS de acordo com o protocolo 

Numerador: número de mulheres com encaminhamento 

Denominador: número de mulheres residentes no território que frequentam o 

programa na UBS que necessitaram de encaminhamento  

 

Relativas ao objetivo 4 : Melhorar registro das informações  

Indicador 15: Proporção de mulheres entre 50 e 69 com registro do 

resultado da(s) mamografia(s) na ficha-espelho ou prontuário 

Numerador: número de mulheres entre 50 e 69 com registro da(s) 

mamografia(s) na ficha-espelho ou prontuário. 

Denominador: número de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na área e 

acompanhadas na UBS 

 

Relativas ao objetivo 5: Mapear as mulheres de risco para câncer de colo do 

útero e mama 

Indicador 16: Proporção de mulheres na faixa etária com avaliação de 

risco para câncer de colo uterino 

Numerador: Número de mulheres na faixa etária com avaliação de risco para 

câncer de mama 

Denominador: número de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na área e 

acompanhadas na UBS. 

 

Relativas ao objetivo 6: Realizar ações de promoção à saúde e 

prevenção de doenças  

Indicador 17: Proporção de mulheres entre 50 e 69 anos que receberam 

orientação sobre DSTs 
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Numerador: número de mulheres entre 50 e 69 anos que receberam 

orientação sobre DSTs 

Denominador: número de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na área e 

acompanhadas na UBS 

Indicador 18: Proporção de mulheres entre 50 e 69 anos que receberam 

orientação sobre os fatores de risco para câncer de mama 

Numerador: número de mulheres entre 50 e 69 anos que receberam 

orientação sobre fatores de risco para CA de mama 

Denominador: número de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na área e 

acompanhadas na UBS 

Indicador 19: Proporção de mulheres entre 50 e 69 anos que receberam 

orientação sobre rotinas para detecção precoce de CA de mama  

Numerador: número de mulheres entre 50 e 69 anos que receberam 

orientação sobre detecção precoce de CA de mama  

Denominador: número de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na área e 

acompanhadas na UBS 

 

f. Logística 

Para realizar a intervenção será utilizado o protocolo sobre Câncer do Colo do 

Útero e Mama do Ministério da Saúde, 2006. Participarão da intervenção todas as 

mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, faixa etária para prevenção do câncer de 

colo uterino e mulheres de 50 a 69 anos para câncer de mama. Será utilizado, como 

subsidio para a busca dessas mulheres, o cadastro dos ACS, no qual consta o 

nome, idade, endereço e frequência da realização dos exames de preventivos e 

mamografia. Na sequência optaremos por confeccionar um livro de registro e ficha 

espelho a fim de poder anotar dados relevantes para o registro das informações 

necessárias para o acompanhamento dos indicadores nas planilhas com mais 

eficácia. 

 Nesta planilha especifica de acompanhamento, constam dados relevantes 

tais como: nome, endereço, ACS, data de nascimento, data da coleta do preventivo, 

data da entrega do exame, data da solicitação do exame, ultima mamografia, 

resultado, encaminhamento, referência, contra-referência, próxima coleta, próxima 

mamografia, orientações, facilitando o monitoramento periódico eficiente de todas as 
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mulheres acompanhadas na UBS, que será realizado pela enfermeira durante todo o 

processo, ao longo dos quatro meses.  

Dentre as ações que serão realizadas no projeto se destaca inicialmente a 

capacitação da equipe sobre câncer de colo do útero e mama de acordo com o 

protocolo, para o desenvolvimento das ações propostas e metas estabelecidas no 

projeto, tendo como pontos principais: ressaltar as atribuições do ACS dentro desse 

tema, a importância da prevenção em ambos os cânceres, os fatores de risco 

relacionados além dos grupos de risco, os fatores de proteção, os exames e sua 

periodicidade, sendo realizada pela enfermeira da unidade no início e no final do 

primeiro mês.   

Será realizado o monitoramento da cobertura de detecção precoce do câncer 

de colo uterino e mama das mulheres na faixa etária entre 25 e 69 anos de idade e 

discutido nas reuniões de equipe que são realizadas em um turno semanal. Durante 

o monitoramento as ações serão debatidas e avaliadas de forma sistemática a 

coleta de dados, para o preenchimento e fechamento das planilhas, através do 

cálculo dos indicadores de acordo com a realização do projeto, buscando 

aperfeiçoar através da análise dos dados, um melhor resultado para as metas 

pactuadas.  

Concomitantemente serão realizadas visitas domiciliares para a busca ativa 

das mulheres faltosas para submeter-se aos exames, conforme a periodicidade 

recomendada, através de um rastreamento organizado. Nesse momento será 

oferecido agendamento dos exames e questionamentos sobre a recusa da 

realização dos mesmos. Serão selecionadas para visita domiciliar dos ACS as 

mulheres com exame feito há mais de três anos ou sem informação/registro no 

prontuário. Na visita, o ACS também identificará as mulheres que já haviam se 

submetido ao exame em outro estabelecimento de saúde que não fosse a ESF local.  

Outra ação produtiva, será a visita a Policlínica (Referência do município para 

mulheres com resultados alterados) pela enfermeira responsável por esse projeto, 

para a busca ativa das mulheres referenciadas que não retornaram ao serviço de 

origem, para orientações da equipe sobre a importância da adesão ao tratamento. 

Será levantado também com a gestão pública municipal, os problemas relacionados 

com a falta da contra-referência para as unidades.  

Para reforçar o desenvolvimento do projeto serão promovidas várias ações 

educativas, na unidade e comunidade como sala de espera, palestras e oficinas, 
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orientações sobre o uso de preservativos; a não adesão ao uso de tabaco, álcool e 

drogas; a prática de atividade física regular; os hábitos alimentares saudáveis; 

prevenção de DST e estratégias de combate aos fatores de risco para câncer de 

colo de útero e de mama. Encontraremos algumas dificuldades, pois não temos 

espaço para atividade educativa na unidade, a sala de espera é muito pequena e 

desconfortável.  

Todas as ações realizadas nesse projeto, podem ser aplicadas no âmbito da 

Atenção Primária à Saúde, e serão inseridos nas ações de rotina da equipe de 

Estratégia de Saúde da Família Catiara Espaço Verde, trazendo resultados positivos 

frente ao rastreamento do câncer do colo do útero e mama.  

 

g. Cronograma 

1 mês 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

. Organizar 

capacitação da equipe 

de acordo com os 

protocolos sobre 

câncer de colo de útero 

e mama  

. Definir data de 

reunião para a 

capacitação com 

equipe 

. Capacitação da 

equipe 

. Desenvolvimento do 

material para 

capacitação   

 

 

 

. Ações de acolhimento 

para as mulheres 

. Definir cronograma de 

sala de espera 

.Realizar  

atividades educativas 

sobre a  importância 

dos exames, uso de 

preservativos; a não 

adesão ao uso de 

tabaco, álcool e 

drogas; a prática de 

atividade física regular; 

os hábitos alimentares 

saudáveis; prevenção 

de DST e estratégias 

de combate aos fatores 

de risco para câncer de 

colo de útero e de 

mama 

.Disponibilizar 

protocolo técnico para 

prevenção de câncer 

de colo do útero e 

mama para toda a 

equipe 

.Reunião para definir 

as microareas para 

visitas domiciliares 

.Realizar visitas 

domiciliares das 

mulheres faltosas 

.Agendamento dos 

exames e 

questionamentos sobre 

a recusa da realização 

dos mesmos. 

.Monitoramento das 

ações. 

. Capacitação da 

equipe  

Organizar busca ativa 

com ACS das mulheres 

referenciadas que não 

retornaram na unidade 

para acompanhamento 

 

 

 

 

2 mês 
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Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

.Organizar capacitação 

para 

os ACS para informar 

as mulheres sobre o 

câncer do colo do útero 

e mama 

.Reunião de equipe 

 

. Definir locais na 

comunidade para 

atividades educativas 

. Organizar atividades 

educativas nos 

espaços da 

comunidade  

Confeccionar ficha 

espelho 

Utilizar ficha espelho 

no acompanhamento 

das mulheres 

 Reunião de equipe 

para definir estratégias 

para melhorar a 

adesão das mulheres. 

Reunião de equipe 

para discussão dos 

indicadores 

Atividades educativas 

na comunidade para 

informar sobre a 

importância dos 

exames  

Organizar busca ativa 

com ACS das mulheres 

referenciadas que não 

retornaram na unidade 

para acompanhamento 

 

 

3 mês 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

 

Monitorar os 

indicadores e 

acompanhamento das 

mulheres através do 

registro dessas 

mulheres na ficha 

espelho 

Fazer um livro ata com 

o nome de todas as 

mulheres na faixa 

etária de 25 a 64 anos 

para um melhor 

acompanhamento e 

resultados alterados  

 

Organizar um livro para 

resultados dos exames  

 Organizar um livro 

para acompanhamento 

das mulheres 

referenciadas 

Reunião com a equipe 

para sensibilizar 

quanto ao acolhimento 

dessas mulheres 

Avaliação do projeto 

em relação a adesão 

das mulheres 

Organizar busca ativa 

com ACS das mulheres 

referenciadas que não 

retornaram na unidade 

para acompanhamento 

 

 

4 mês  

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Identificar as mulheres 

de maior risco para 

câncer de colo de útero 

e mama 

Atividades educativas 

na unidade sobre 

fatores de risco do 

câncer de mama e colo 

do útero 

Visita na policlínica( 

referencia no 

município) para 

acompanhamento das 

mulheres que já foram 

referenciadas e não 

tiveram retorno 

Monitoramento dos 

indicadores  
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3. Relatório da Intervenção 
 

O relatório abaixo descreve as ações realizadas durante a intervenção e 

descreve as particularidades das ações que por algum motivo não foram colocadas 

em prática. Além disso, procuramos descrever de que forma se deu o registro das 

informações e a incorporação da intervenção a rotina da unidade de saúde. 

a. Ações previstas e desenvolvidas – facilidades e dificuldades 
 

Dentre as ações realizadas no projeto se destaca inicialmente a capacitação 

da equipe sobre câncer de colo do útero e mama de acordo com o protocolo, para o 

desenvolvimento das ações propostas e metas estabelecidas no projeto, tendo como 

pontos principais: ressaltar as atribuições do ACS dentro desse tema, a importância 

da prevenção em ambos os cânceres, os fatores de risco relacionados além dos 

grupos de risco, os fatores de proteção, os exames e sua periodicidade. A 

capacitação foi muito produtiva, pois percebemos interesse por parte da equipe, 

além de esclarecermos dúvidas e informações errôneas sobre as patologias, formas 

de prevenção, detecção e periodicidade do acompanhamento. 

Esta ação foi considerada primordial para o acolhimento de todas as mulheres 

de 25 a 69 anos de idade que demandassem a realização de exame citopatológico 

de colo uterino (demanda induzida e espontânea) e exame de mama na UBS, 

apresentando uma facilidade no desenvolvimento dessa ação, devido à integração 

da equipe e comunidade, através de sala de espera. O cadastramento de todas as 

mulheres de 25 a 69 anos de idade da área de cobertura da UBS, foi efetivado 

através do desempenho dos Agentes Comunitários de Saúde em cadastrar e 

atualizar esse grupo de mulheres através da ficha A em sua área de cobertura, 

porém existe uma microárea descoberta que não foi possível ser contemplada, pois 

existe um número muito grande de famílias com cada Agente Comunitário de Saúde, 

dificultando a ação neste local. Esta premissa reforça a necessidade de contratação 

de mais agentes para a unidade. No entanto para realização desta meta, foi 

discutido com a gestão várias possibilidades de remapeamento da área, entretanto 

até o presente momento não foi solucionado o problema.  
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O monitoramento da cobertura de detecção precoce do câncer de colo uterino 

e mama das mulheres na faixa etária entre 25 e 69 anos de idade foi discutido nas 

reuniões de equipe realizadas em um turno semanal. Durante o monitoramento as 

ações foram debatidas e avaliadas de forma sistemática; a coleta de dados para o 

preenchimento das planilhas e o cálculo dos indicadores de acordo com a realização 

do projeto, buscaram a aperfeiçoar através da análise dos dados, uma melhor 

visualização dos resultados para as metas pactuadas. 

Foram realizadas visitas domiciliares para a busca ativa das mulheres faltosas 

para submeter-se aos exames, conforme a periodicidade recomendada, através de 

um rastreamento organizado. Nesse momento foi oferecido agendamento dos 

exames e questionamentos sobre a recusa da realização dos mesmos. Foram 

selecionadas para visita domiciliar do ACS as mulheres com exame feito há mais de 

3 anos ou sem informação/registro no prontuário. Na visita, o ACS também ficou 

responsável por identificar as mulheres que já haviam se submetido ao exame em 

outro estabelecimento de saúde que não fosse a ESF local. Diante dessa ação foi 

efetuado com êxito o levantamento da periodicidade de realização dos exames das 

mulheres prevista nos protocolos adotados pela UBS.  

Realizada nova capacitação para os profissionais da equipe para a prevenção 

do câncer de acordo com os protocolos adotados pela UBS. Outra ação produtiva, 

foi à visita a Policlínica (Referência do município para mulheres com resultados 

alterados), pela enfermeira responsável por esse projeto, para a busca ativa das 

mulheres referenciadas que não retornaram ao serviço de origem, e foi constatado 

que algumas mulheres não completaram o tratamento, necessitando assim, da 

busca ativa dos ACS na tentativa do retorno dessas mulheres ao tratamento. Foi 

levantado também para a gestão pública municipal, os problemas relacionados com 

a falta da contra-referência para as unidades, sobretudo até o momento não foi 

solucionado.  

Para manutenção dos registros das informações foi implantado um livro 

especifico de acompanhamento na unidade contendo dados relevantes tais como: 

nome, endereço, ACS, data de nascimento, data da coleta do preventivo, data da 

entrega do exame, data da solicitação do exame, ultima mamografia, resultado, 

encaminhamento, referencia, contra referencia, próxima coleta, próxima mamografia, 

orientações, facilitando o monitoramento periódico eficiente de todas as mulheres 

acompanhadas na UBS. Este livro era alimentado com informações obtidas nas 
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fichas espelho das pacientes. Quando as mulheres eram avaliadas quanto ao risco 

para câncer de colo de útero e mama, eram direcionadas para a enfermeira, para 

possível encaminhamento para enfermeira. 

  O mapeamento das mulheres foi realizado através da implantação da ficha 

espelho que alimentava o livro de registros da unidade de saúde. A ficha espelho 

também continha dados como: nome, endereço, ACS, data de nascimento, data da 

coleta do preventivo, data da entrega do exame, data da solicitação do exame, 

ultima mamografia, resultado, encaminhamento, referencia, contra referencia, 

próxima coleta a data da próxima mamografia. 

Para reforçar o desenvolvimento do projeto foram promovidas várias ações 

educativas, na unidade e comunidade como sala de espera, palestras e oficinas, 

orientações sobre o uso de preservativos; a não adesão ao uso de tabaco, álcool e 

drogas; a prática de atividade física regular; os hábitos alimentares saudáveis; 

prevenção de DST e estratégias de combate aos fatores de risco para câncer de 

colo de útero e de mama, e detecção precoce de câncer de mama e colo uterino.  

b.  Ações previstas e não desenvolvidas – facilidades e dificuldades 
 

Encontramos algumas dificuldades, pois não temos espaço para atividade 

educativa na unidade, a sala de espera era muito pequena e desconfortável, 

tentamos superar adequando as atividades educativas em espaços na comunidade.  

Foi levantado também para a gestão pública municipal, os problemas 

relacionados com a falta da contra-referência pela policlínica para as unidades, 

sobretudo até o momento não foi solucionado, dado o momento político que 

estávamos passando: período eleitoral. 

b. Aspectos relativos à coleta e sistematização dos dados 
 

A coleta e sistematização de dados foram debatidas e avaliadas de forma 

sistemática. As planilhas fornecidas pelo curso Especialização Saúde da Família,  

contribuíram significativamente para coleta de dados, bem como a ficha espelho 

produzida pelo projeto. A maior dificuldade foi à utilização de duas planilhas 

diferentes, por conta do cálculo dos indicadores. Porém de maneira geral, buscamos 
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a aperfeiçoar as planilhas e ficha espelho para através da análise dos dados, termos 

uma melhor visualização dos resultados para as metas pactuadas. 

d. Viabilidade da incorporação das ações à rotina de serviços 
 

A intervenção já está incorporada na rotina do serviço, porém vamos ampliar o 

trabalho de conscientização da comunidade  em relação à necessidade de 

priorização da atenção as mulheres nessa faixa etária, em especial com os fatores 

de risco. Nossa pretensão é dar continuidade ao projeto, com a finalidade de atingir 

todas as metas propostas. Entretanto consideramos que a diminuição dos casos de 

mulheres com câncer de colo do útero e mama em nosso município, só será 

possível com maior apoio e envolvimento por parte dos órgãos gestores e das 

equipes de saúde responsáveis pela atenção integral à saúde da mulher. 

4. Relatório dos Resultados da Intervenção 
 

Este projeto foi estruturado para ser desenvolvido no período de 04 meses na 

Unidade Básica de Saúde Catiara Espaço Verde. Participaram da intervenção todas 

as mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, faixa etária para câncer de colo uterino 

e mulheres de 50 a 69 anos para câncer de mama. Foram contabilizadas 542 

mulheres na faixa etária do câncer de colo uterino e 152 mulheres na faixa etária do 

câncer de mama.  

a.Resultados da Intervenção 
 

Meta: Ampliar a cobertura de detecção precoce de câncer de colo do 

útero em 60%. 

Indicador 1: Cobertura do programa de prevenção ao CA de colo uterino  

Numerador: Número de mulheres entre 25 e 64 anos residentes na área que 

frequentam o programa na UBS 

Denominador: Número total de mulheres entre 25 e 64 anos residentes na 

área. 

O gráfico mostra a cobertura do programa de prevenção ao CA de colo 

uterino de mulheres de 25 a 64 anos da unidade de Saúde Catiara Espaço Verde 
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em um período de 4 meses, na qual foram acompanhadas 476 mulheres nesta faixa 

etária.  

Foram acompanhadas no primeiro mês de intervenção 96 mulheres, 

correspondendo a 20,2%. No segundo mês tivemos um aumento significativo, 

evoluindo o percentual para 44,3% (211 mulheres). Após discussão e avaliação dos 

indicadores, foi possível perceber que precisávamos desenvolver mais estratégias 

para atingir o nosso objetivo. Em consequência dessas ações no terceiro mês 

atingimos 78,1% (372 mulheres) e no quarto mês 94,3% (449 mulheres), um número 

satisfatório de mulheres acompanhadas nesse período, constatando uma melhora 

significativa em relação a esse indicador. 

 

 
Figura 2: Cobertura do programa de prevenção ao CA de colo uterino 

 

Meta: Aplicar a periodicidade de rastreamento através do exame 

citopatológico de colo uterino recomendada pelo Ministério da Saúde a 100% 

das mulheres de 25 a 64 anos de idade que realizarem acompanhamento na 

UBS. 

Indicador 2: Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos moradoras no 

território com exame citopatológico para câncer de colo uterino em dia. 

Numerador: Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos moradoras no 

território com exame citopatológico para câncer de colo uterino em dia. 

Denominador: Número total de mulheres entre 25 e 64 anos residentes no 

território que frequentam o programa na UBS  
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No primeiro mês de 96 mulheres acompanhadas, 59 tinham o seu exame em 

dia, perfazendo 61,5%. No segundo mês de 211 mulheres, verificou se 58,8% (124) 

estavam em dia; no mês 3 de 372 mulheres, 231 continuavam com seus exames 

atualizados (62,1%) e no quarto mês de 449 mulheres acompanhadas, 277(61,7%) 

estavam com o exame de acordo com a periodicidade recomendada. Com essa 

avaliação foi observado que ao longo dos meses 60% das mulheres que foram 

acompanhadas mantiveram o exame de pré-cancer em dia, demonstrando na figura 

que apesar de não atingir a meta de 100%, avançou-se muito com o 

desenvolvimento das ações nestes quatro meses de intervenção.   

 

 
Figura 3: Proporção de mulheres entre 25 a 64 anos moradoras no território com exame 

citopatologico para câncer de colo uterino em dia 

 

Meta: Manter registro da coleta de exame citopatológico de colo uterino na 

planilha ou no registro específico para 100% das pacientes. 

Indicador 3: Proporção de mulheres entre 25 e 64 com registro do 

resultado do último CP na ficha-espelho ou prontuário 

Numerador: número de mulheres entre 25 e 64 com registro do último CP na 

ficha-espelho ou prontuário 

Denominador: Número total de mulheres residentes no território que 

frequentam o programa na UBS  

Antes da intervenção os registros na unidade eram falhos, não existia registro 

especifico e avaliação e monitoramento desse registro. Com a intervenção foi 

possível realizar uma busca através do prontuário bem como entrevista com as 
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usuárias para obter esses dados. Então foi observado que no 1º mês 50% (48 

mulheres) das mulheres possuíam registro do resultado do ultimo CP; no 2º mês os 

registros chegaram a 54% (114 mulheres). No 3º e no 4º mês foi observado um 

percentual de registros dos resultados de CP de 59,9% (223 mulheres) e 58,8% (264 

mulheres) respectivamente.  

Com a aplicação dessa planilha especifica na rotina da unidade foi possível 

obter as informações referentes a coleta de preventivo, possibilitando uma 

continuação no processo para atingir de uma forma mais precisa o 

acompanhamento dessas mulheres na referida unidade de saúde.  

 

 
A figura 4: Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos com registro do resultado do ultimo CP na ficha 

espelho 

 

Meta: Aumentar a coleta de amostras satisfatórias do exame 

citopatológico de colo uterino em 100%. 

Indicador 4: Proporção de mulheres com resultados de CP com 

amostras satisfatórias 

Numerador: Número de resultados de exames de CP com amostras 

satisfatórias 

Denominador: Número total de mulheres com exame de CP em dia. 
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Constatou-se que com a organização do arquivo desenvolvido para acomodar 

os resultados dos exames, possibiltou um coleta de 95,7 a 100% das amostras 

satisfatórias nos exames coletados.  

 

 
Figura 5 : Proporção de mulheres com resultados de CP com amostras satisfatorias. 

 

Meta: Adotar condutas de encaminhamento conforme fluxogramas 

adotados pela UBS para 100% das mulheres. 

Indicador 5: Proporção de mulheres com encaminhamento conforme 

fluxograma de resultados de CP do MS de acordo com o protocolo 

Numerador: número de mulheres com encaminhamento 

Denominador: número de mulheres residentes no território que frequentam o 

programa na UBS que necessitaram de encaminhamento  

Observou-se que no mês 1 que 80.0% (4 mulheres) tiveram seu 

encaminhamento garantido conforme o protocolo do Ministério da Saúde. Nos mês 

subsequente o percentual das mulheres referenciadas foi de 50.0% (2 mulheres), 

observando uma queda no indicador, pois neste mês a equipe direcionou a atenção 

para outra atividade externa ao projeto, oscilando no terceiro e quarto mês de 80,0% 

(4 mulheres) e 100% (9 mulheres), respectivamente. 

Salienta-se que o vinculo da UBS com o sistema de referencia foi 

estabelecido, para que o monitoramento possa continuar, garantindo a referencia e 

contra referencia para as mulheres, principalmente com resultados alterados.  
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Figura 6: Proporção de mulheres com encaminhamento conforme fluxograma de resultados de CP do 

MS de acordo com o protocolo 

 

Meta:  Realizar avaliação de risco em 100% das mulheres nas faixas 

etárias-alvo.  

Indicador 7: Proporção de mulheres na faixa etária com avaliação de 

risco para câncer de colo uterino 

Numerador: Número de mulheres na faixa etária com avaliação de risco para 

câncer de colo uterino  

Denominador: número de mulheres residentes no território que frequentam o 

programa na UBS  

Com a intervenção foi possivel identificar as mulheres com maior risco, sendo 

que de no mês 1 foram avaliadas em relação ao risco para câncer do colo uterino 96 

mulheres, perfazendo 83,3%. No segundo mês obtivemos uma porcentagem de 91% 

(192 mulheres), conseguindo estabelecer um acompanhamento diferenciado para as 

que tiveram um resultado positivo; no 3º mês 74,5% (277 mulheres) e no ultimo mês 

de intervenção 71,9% (323 mulheres). Pode-se inferir que as alterações que 

emergem os resultados dos números são em virtude do acompanhamento de cada 

mês ser diferenciado.  
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Figura 7: Proporçãoo de mulheres na faixa etária com avaliaçãoo de risco para câncer de colo uterino 

 

Meta: Realizar ações de promoção à saúde e prevenção de doenças a 

100% das famílias das mulheres acompanhadas na UBS 

Indicador 7: Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam 

orientação sobre DSTs 

Numerador: número de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam 

orientação sobre DSTs  

Denominador: Número total de mulheres residentes no território que 

frequentam o programa na UBS  

 

Dentro deste contexto o indicador de realizar ações de promoção à saúde e 

prevenção de doenças a 100% das famílias das mulheres acompanhadas na UBS 

para a prevenção do câncer de colo de útero foi bem discutido com a equipe, e 

desenvolvido um trabalho com a parceria da comunidade.                                                                                                           

Os resultados obtidos no primeiro mês foram de 90,6% (87 mulheres), no segundo 

mês 94,3% (199 mulheres) receberam as orientações, no terceiro mês foi de 71,5% 

(266) e no último mês foram 71,3% (320 mulheres). Devido a algumas interferências 

externas ao projeto, como férias e período eleitoral nos últimos dois meses 

justificando a oscilação das porcentagens. 
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Figura 8: Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam orientação sobre DSTs. 

 

Meta: Avaliar a situação de risco e vulnerabilidade das mulheres em 

100%.  

Indicador 8: Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam 

orientação sobre fatores de risco para CA de colo 

Numerador: Número de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam 

orientação sobre fatores de risco para CA de colo 

Denominador: Número total de mulheres residentes no território que 

frequentam o programa na UBS 

No primeiro mês 89,6% (86 mulheres) receberam as orientações, 93,8% (198 

mulheres) no segundo mês, no terceiro mês foram 73,4% (273) e no ultimo mês 

foram 72,2% (324 mulheres). Durante a intervenção as mulheres receberam 

orientação sobre fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de colo uterino 

por toda a equipe engajada no projeto, incentivando a comunidade para: o uso de 

preservativos; a não adesão ao uso de tabaco, álcool e drogas; a prática de 

atividade física regular; os hábitos alimentares saudáveis; prevenção de DST e 

estratégias de combate aos fatores de risco para câncer de colo de útero e de 

mama. São fatores fundamentais para uma vida mais saudável.  
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Figura 9: proporção de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam orientação sobre fatores de risco 

para CA de colo. 

Meta: Orientar 100% das mulheres sobre detecção precoce de câncer de 

colo uterino. 

Indicador: Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam 

orientação sobre detecção precoce de CA de colo 

Numerador: número de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam 

orientação sobre detecção precoce de CA de colo 

Denominador: Número total de mulheres residentes no território que 

frequentam o programa na UBS.  

Constatou-se que entre as mulheres 86,5% (83) receberam orientações no 1º 

mês, 92,4% (195 mulheres) no segundo mês, no 3º e 4º meses 70,7% (263 

mulheres) e 71% (319 mulheres), respectivamente. Através das atividades 

educativas realizadas ao longo dos 4 meses de intervenção em salas de espera e 

em espaços na comunidade, orientando que o câncer do colo do útero tem um dos 

mais altos potenciais de cura, chegando a 100% se diagnosticado e tratado em 

estádios iniciais, as mulheres procuraram mais o serviço para realização do exame, 

com isso a intervenção contribuiu para uma tomada de atitude ao cuidado a saúde 

do publico alvo.  
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Figura 10: proporção de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam orientação sobre detecção 

precoce de CA de colo.  

 

Meta: Ampliar a cobertura de detecção precoce de câncer de colo do 

útero e mama em 60%. 

Indicador: Cobertura do programa de prevenção ao CA de mama 

Numerador: número de mulheres entre 50 e 69 residentes na área e 

acompanhadas na UBS para prevenção do câncer de mama 

Denominador: Número total de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na 

área. 

Inicialmente como pode ser observado no gráfico, a cobertura foi baixa 16,4% 

(25 mulheres), pois a mamografia não é realizada no município, sendo que é 

preconizado a realização da mamografia nessa faixa etária. Tivemos dificuldades em 

relação a marcação para um maior número de mulheres. Nos meses posteriores 

tivemos um aumento bem significativo, uma vez que foi realizado no município um 

mutirão de mamografias, melhorando assim esse indicador para 58,6% (89 

mulheres). 

A representação gráfica da figura 11 mostra o avanço obtido durante os 

meses de intervenção. 
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Figura 11: cobertura do programa de prevenção ao CA de mama 

 

Meta: Ampliar a cobertura de detecção precoce do câncer de mama das 

mulheres na faixa etária entre 50 e 69 anos de idade para 60%. 

Proporção de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na área com 

exame citopatológico para câncer de colo uterino em dia 

Numerador: Número de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na área com 

exame citopatológico para câncer de colo uterino em dia. 

Denominador: Número total de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na 

área e acompanhadas na UBS.  

Pelos registros encontrados na unidade e com os atendimentos realizados 

percebeu-se no primeiro mês de intervenção uma cobertura de 50% (13 mulheres), 

aumentando para 71,9% (41 mulheres) no segundo mês, 73,9% (51 mulheres) e 

75,3% (67 mulheres) nos meses 3  e 4, respectivamente. Evidenciou-se que houve 

uma ampliação considerável no que concerne ao cuidado e assistência prestada a 

mulher nessa fase do ciclo vital. 
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Figura 12: Proporção de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na área com exame citopatológico 

para câncer de colo uterino em dia  

 

Meta: Avaliar periodicidade de rastreamento através da mamografia 

recomendada pelo Ministério da Saúde a 100% das mulheres de 50 a 69 anos 

de idade.  

Indicador: Proporção de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na área 

com mamografia em dia. 

Numerador: Número de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na área com 

mamografia em dia. 

Denominador: número de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na área e 

acompanhadas na UBS. 

Na avaliação realizada através dos registros na ficha espelho foi observado 

que ao longo dos meses obtivemos um aumento no percentual de mulheres com 

mamografia em dia, sendo que no primeiro mês 56% (14 mulheres) das mulheres 

avaliadas tinham o exame em dia e chegando ao ultimo mês de intervenção 64% (57 

mulheres) das mulheres mantiveram o exame em dia conforme o protocolo do 

Ministério da Saúde. Após a referida análise, observamos uma relevância e 

adequabilidade para inserir na rotina do serviço a implantação da ficha espelho 

como registro especifico para informações sobre câncer de mama. 
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Figura 13: Proporção de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na área com mamografia em dia. 

 

Meta: Garantir 100% de encaminhamentos adequados para avaliação 

das mamas, possibilitando a referencia e a contra referencia das mulheres com 

mamografia adequada.  

Indicador: Proporção de mulheres com encaminhamento adequado para 

avaliação das mamas 

Numerador: Número de mulheres com encaminhamento para avaliação das 

mamas  

Denominador: Número de mulheres residentes na área acompanhadas na 

UBS que necessitaram de encaminhamento. 

O que pode ser observado neste indicador foi de que o encaminhamento foi 

realizado adequadamente, atingindo no primeiro mês 44,4% (4) das mulheres sendo 

referenciadas, no segundo mês 58,3% (7 mulheres), no terceiro e quarto meses 

obtivemos um percentual de 58,3% (7 mulheres) e 56,3% (9 mulheres) 

respectivamente. Porém como a unidade não tem retorno adequado acerca destes 

encaminhamentos, permanecemos com um indicador baixo, pois não temos os 

dados suficientes para uma melhor avaliação.  
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Figura 14: Proporção de mulheres com encaminhamento adequado para avaliação das mamas 

 

Meta: Avaliar a situação de risco de câncer de colo uterino em 100% das 

mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos 

Indicador: Proporção de mulheres na faixa etária com avaliação de risco 

para câncer de colo uterino 

Numerador: Número de mulheres na faixa etária com avaliação de risco para 

câncer de colo uterino. 

Denominador: número de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na área e 

acompanhadas na UBS. 

No mês 1 podemos observar um acompanhamento de 64% (16 mulheres), no 

2 mês um aumento para 68% (39 mulheres), e nos meses posteriores 3º e 4º mês 

de intervenção, de 71% (49) e 75% (67 mulheres) respectivamente. Apesar da meta 

não ser atingida, conseguimos estabelecer                                                                         

um acompanhamento continuo e diferenciado para as mulheres de maior risco para 

câncer de colo uterino, com isso podendo em meses posteriores alcançar o objetivo 

proposto. 
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Figura 15: Proporção de mulheres na faixa etária com avaliação de risco para câncer de colo uterino 

 

Meta: Avaliar para risco de câncer de mama 100% das mulheres na faixa 

etária. 

Indicador: Proporção de mulheres na faixa etária com avaliação de risco 

para câncer de mama 

Numerador: Número de mulheres na faixa etária com avaliação de risco para 

câncer de mama. 

Denominador: Número de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na área e 

acompanhadas na UBS. 

 

 
Figura 16: Proporção de mulheres na faixa etária com avaliação de risco para câncer de mama 

 

Meta: Manter registro da realização da mamografia na planilha ou no 

registro específico para 100% das mulheres da faixa etária. 
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Proporção de mulheres entre 50 e 69 com registro do resultado da(s) 

mamografia(s) na ficha-espelho ou prontuário 

Numerador: número de mulheres entre 50 e 69 com registro da(s) 

mamografia(s) na ficha-espelho ou prontuário. 

Denominador: número de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na área e 

acompanhadas na UBS. 

Com a intervenção foi possível realizar um busca através do prontuário bem 

como entrevista com as usuárias para obtenção dos dados. Nesta perspectiva foi 

observado que no 1º mês 48% (12) das mulheres possuíam registrado o resultado 

da mamografia; no 2º mês os registros chegaram a 49,1% (28 mulheres). No 3º e no 

4º mês foi observado um percentual de registros dos resultados de 53,6% 

(37mulheres) e 59,6% (53 mulheres), respectivamente. Não existia nenhum dado 

especifico no prontuário das mulheres em relação as mamografias realizadas. 

 

 
Figura 17: Proporção de mulheres entre 50 e 69 com registro do resultado da(s) mamografia(s) na 

ficha-espelho ou prontuário 

 

Meta : Realizar ações de promoção à saúde e prevenção de doenças a 

100% das mulheres acompanhadas na UBS para a prevenção do câncer de  

mama.     

 Indicador: Proporção de mulheres entre 50 e 69 anos que receberam 

orientação sobre DSTs 

Numerador: número de mulheres entre 50 e 69 anos que receberam 

orientação sobre DSTs. 
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Denominador: número de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na área e 

acompanhadas na UBS. 

No primeiro mês 48% (12 mulheres) recebeu orientação sobre DSTs, no 

segundo mês 63,2% (36 mulheres) receberam as orientações, no terceiro mês 

66,7% (46 mulheres) e no ultimo mês foram 70,8% (63 mulheres). A meta de 100% 

não foi atingida, pois não temos um espaço especifico para atividades educativas, 

dificultando assim a adesão dessas mulheres. Porém houve um aumento 

significativo do primeiro até o ultimo mês de intervenção, sendo que esta ação foi 

incorporada na unidade como trabalho contínuo. 

                                              

 
Figura 18 : Proporção de mulheres entre 50 e 69 anos que receberam orientacao sobre DSTs. 

 

Meta: Orientar 100% das mulheres cadastradas sobre fatores de risco 

para câncer de mama.  

Indicador: Proporção de mulheres entre 50 e 69 anos que receberam 

orientação sobre os fatores de risco para câncer de mama. 

Numerador: Número de mulheres entre 50 e 69 anos que receberam 

orientação sobre fatores de risco para CA de mama. 

Denominador: Número de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na área e 

acompanhadas na UBS. 

No gráfico abaixo, dentre outros aspectos, observa-se que no primeiro mês 

52% (13) das mulheres receberam as orientações sobre fatores de risco para CA de 
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mama, 64,9% (37 mulheres) no segundo mês, no terceiro mês foram 68,1% (47 

mulheres) e no ultimo mês foram 71,9% (64 mulheres). Deve ser ressaltado que os 

resultados aqui obtidos, apesar de não atingirem a meta, apresentam um aumento 

expressivo na população alvo ao longo dos quatro meses. 

 

 
Figura 19: Proporção de mulheres entre 50 e 69 anos que receberam orientação sobre os fatores de 

risco para câncer de mama 

 

Meta: Orientar 100% das mulheres sobre rotinas para detecção precoce 

de CA de mama  

Indicador: Proporção de mulheres entre 50 e 69 anos que receberam 

orientação sobre rotinas para detecção precoce de CA de mama  

Numerador: número de mulheres entre 50 e 69 anos que receberam 

orientação sobre detecção precoce de CA de mama.  

Denominador: número de mulheres entre 50 e 69 anos residentes na área e 

acompanhadas na UBS. 

A figura 20 mostra a proporção de mulheres entre 50 e 69 anos que 

receberam orientação sobre rotinas para detecção precoce de CA de mama, sendo 

que a meta elaborada para este indicador foi de 100%. Então do total de mulheres 

acompanhadas, 68% (17) receberam orientações sobre detecção precoce do CA de 

mama no 1º mês, no segundo mês foram 73,7% (42 mulheres), no 3º e 4º meses 

foram 76,8% (53 mulheres) e 78,7% (70 mulheres), respectivamente. 
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De forma geral concluímos que a intervenção, apesar de não atingir todas as 

metas propostas, possibilitou ampliar a cobertura da prevenção do câncer do colo do 

útero e mama garantindo uma avaliação mais precisa do diagnostico situacional 

nesse grupo assistido nesta unidade de saúde. 

 

 
Figura 20: Proporção de mulheres entre 50 e 69 anos que receberam orientação sobre rotinas para 

detecção precoce de CA de mama.  

 

 

Meta: buscar 100% das mulheres faltosas a realização dos exames conforme 

periodicidade recomendada. 

Indicador: Proporção de mulheres faltosas entre 25 e 69 anos que receberam 

busca ativa para a realização dos exames conforme periodicidade 

recomendada. 

Numerador: número de mulheres entre 25 e 69 anos faltosas que receberam busca 

ativa para a realização dos exames conforme periodicidade recomendada. 

Denominador: número de mulheres faltosas entre 25 e 69 anos residentes na área 

e acompanhadas na UBS. 

A figura 21 mostra a proporção de mulheres entre 25 e 69 anos que 

receberam busca ativa para realização dos exames de câncer de colo de útero e 

mama, sendo que a meta elaborada para este indicador foi de 100%. Então do total 

de mulheres faltosas, 42% (32) receberam busca ativa, através de visitas 
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domiciliares e acompanhamento na unidade no 1º mês, no segundo mês foram 60% 

(45 mulheres), no 3º e 4º meses foram 89,5% (53 mulheres) e 94,% (79 mulheres), 

respectivamente. 

 

 

Figura 21: Proporção de mulheres faltosas entre 25 e 69 anos que receberam busca ativa para a 

realização dos exames conforme periodicidade recomendada. 

 

Meta: capacitar 100% dos profissionais para a prevenção do câncer de colo de 

útero e do câncer de mama de acordo com os protocolos adotados pela UBS 

 

Dentre as ações realizadas no projeto se destaca inicialmente a capacitação 

da equipe sobre câncer de colo do útero e mama de acordo com o protocolo, para o 

desenvolvimento das ações propostas e metas estabelecidas no projeto, tendo como 

pontos principais: ressaltar as atribuições do ACS dentro desse tema, a importância 

da prevenção em ambos os cânceres, os fatores de risco relacionados além dos 

grupos de risco, os fatores de proteção, os exames e sua periodicidade. A equipe (1 

médico, dentista, 5 ACS, recepcionista, auxiliar de limpeza, auxiliar de saúde bucal), 

foram capacitados no primeiro mês, e no segundo mês foi realizada capacitação 

para ACS para orientação sobre fatores de risco para câncer de colo uterino e 

mama, dessa forma, 100% da equipe foi capacitada e a meta foi atingida. 

a. Discussão 
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Para seguir as recomendações do protocolo do câncer do útero e mama do 

Ministério da Saúde, a intervenção exigiu a capacitação da equipe em relação ao 

rastreamento, diagnóstico, tratamento monitoramento do câncer do colo do útero e 

mama.  

Trabalhamos as capacitações com foco em alguns pontos principais: ressaltar 

as atribuições do ACS dentro desta temática, a importância da prevenção em ambos 

os cânceres, os fatores de risco relacionados além dos grupos de risco, os fatores 

de proteção, os exames e sua periodicidade. A capacitação foi muito produtiva, pois 

percebemos interesse por parte da equipe, além de esclarecermos dúvidas e 

informações errôneas sobre as patologias, formas de prevenção, detecção e 

periodicidade. 

Destacamos que esta ação foi primordial para o acolhimento de todas as 

mulheres de 25 a 69 anos de idade que demandaram a realização de exame 

citopatológico de colo uterino (demanda induzida e espontânea) e exame de mama 

na UBS, apresentando uma facilidade no desenvolvimento desta ação, devido à 

integração da equipe e comunidade, através de sala de espera. O cadastramento de 

todas as mulheres de 25 e 69 anos de idade da área de cobertura da UBS, foi 

efetivado através do desempenho dos Agentes Comunitários de Saúde em cadastrar 

e atualizar esse grupo de mulheres através da ficha A em sua área de cobertura, 

porém existe uma microárea descoberta que não foi contemplada, pois existe um 

número muito grande de famílias com cada Agente Comunitário de Saúde, 

dificultando a ação nesta área, o que reforça a necessidade da contratação de mais 

agentes para a unidade. No entanto para realização desta meta, foi discutido com a 

gestão várias possibilidades de remapeamento da área, entretanto até o presente 

momento não foi solucionado o problema.  

O monitoramento da cobertura de detecção precoce do câncer de colo uterino 

e mama das mulheres na faixa etária entre 25 e 69 anos de idade foi discutido nas 

reuniões de equipe realizadas em um turno semanal. Durante o monitoramento as 

ações foram debatidas e avaliadas de forma sistemática: a coleta de dados para o 

preenchimento e fechamento das planilhas através do cálculo dos indicadores de 

acordo com a realização do projeto, buscou aperfeiçoar o serviço através da análise 

dos dados, e permitiu visualizar os resultados para as metas pactuadas. 

Concomitantemente foram realizadas visitas domiciliares para a busca ativa 

das mulheres faltosas para submeter-se aos exames, conforme a periodicidade 
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recomendada, através de um rastreamento organizado. Nesse momento foi 

oferecido agendamento dos exames e questionamentos sobre a recusa da 

realização dos mesmos. Foram selecionadas para visita domiciliar do ACS as 

mulheres com exame realizado há mais de três anos ou sem informação/registro no 

prontuário. Na visita, o ACS também ficou responsável por identificar as mulheres 

que já haviam se submetido ao exame em outro estabelecimento de saúde que não 

fosse a ESF local. Diante dessa ação foi efetuado com êxito o levantamento da 

periodicidade de realização dos exames das mulheres prevista nos protocolos 

adotados pela UBS.  

Outra ação produtiva foi à visita a Policlínica (referência do município para 

mulheres com resultados alterados) pela enfermeira responsável por este projeto, 

para a busca ativa das mulheres referenciadas que não retornaram ao serviço de 

origem, e foi constatado que algumas mulheres não completaram o tratamento, 

necessitando assim, da busca ativa dos ACS na tentativa do retorno dessas 

mulheres ao tratamento. A equipe forneceu nestes casos orientação sobre a 

importância da adesão a terapia. Foi levantado também para a gestão pública 

municipal, os problemas relacionados com a falta da contra-referência para as 

unidades, sobretudo até o momento não foi solucionado.  

O mapeamento das mulheres foi realizado através da implantação da ficha 

espelho que alimentava o livro específico da unidade, uma vez que a mesma 

constava de dados como: nome, endereço, ACS, data de nascimento, data da coleta 

do preventivo, data da entrega do exame, data da solicitação do exame, ultima 

mamografia, resultado, encaminhamento, referencia, contra referencia, próxima 

coleta, próxima mamografia.  

Para manutenção dos registros das informações foi implantado o livro 

especifico de acompanhamento, em que constavam dados relevantes tais como: 

nome, endereço, ACS, data de nascimento, data da coleta do preventivo, data da 

entrega do exame, data da solicitação do exame, ultima mamografia, resultado, 

encaminhamento, referencia, contra referencia, próxima coleta, próxima mamografia, 

orientações, facilitando o monitoramento periódico eficiente de todas as mulheres 

acompanhadas na UBS.  

Para reforçar o desenvolvimento do projeto foram promovidas várias ações 

educativas, na unidade e comunidade como sala de espera, palestras e oficinas, 

orientações sobre o uso de preservativos; a não adesão ao uso de tabaco, álcool e 
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drogas; a prática de atividade física regular; os hábitos alimentares saudáveis; 

prevenção de DST e estratégias de combate aos fatores de risco para câncer de 

colo de útero e de mama. Encontramos dificuldades, pois não tínhamos espaço para 

atividade educativa na unidade, a sala de espera era muito pequena e 

desconfortável, porém essas dificuldades foram superadas adequando as atividades 

educativas em espaços na comunidade.  

Com as estratégias utilizadas foi possível ampliar a cobertura da prevenção 

do câncer do colo do útero e mama possibilitando uma avaliação mais precisa do 

diagnostico situacional nesse grupo.  

Concluiu-se que houve um avanço significativo no registro na ficha espelho ou 

prontuário e o encaminhamento de mulheres conforme protocolo do ministério da 

saúde e informação e prevenção à população no que diz respeito às DSTs e fatores 

de risco para CA de colo e mama. O impacto da intervenção na comunidade 

demonstrou uma grande satisfação das usuárias e aumento do fluxo dessa faixa 

etária na unidade para a realização dos exames, bem como em busca de 

informação e orientação. 

A intervenção já está incorporada na rotina do serviço, porém vamos ampliar o 

trabalho de conscientização da comunidade  em relação à necessidade de 

priorização da atenção as mulheres nessa faixa etária, em especial com os fatores 

de risco. Nossa pretensão e dar continuidade ao projeto, com a finalidade de atingir 

todas as metas propostas. Entretanto consideramos que a diminuição dos casos de 

mulheres com câncer de colo do útero e mama em nosso município, só será 

possível com maior apoio e envolvimento por parte dos órgãos gestores e das 

equipes de saúde responsáveis pela atenção integral à saúde da mulher. 

c.Relatório da Intervenção para os Gestores 
 

Os elevados índices de incidência e mortalidade por câncer do colo do útero e 

mama no Brasil justificam a implantação das estratégias efetivas de controle dessas 

doenças que incluam ações de promoção, prevenção e detecção precoce, 

tratamento e cuidados paliativos, quando esses se fizerem necessários.  Portanto e 

de fundamental importância a elaboração e implementação de Políticas Publicas na 

Atenção Básica, enfatizando a atenção integral a saúde da mulher que garantam as 

ações relacionadas ao câncer do colo do útero e mama. (BRASIL, 2006. P.9). 
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Entretanto sentiu-se a necessidade de trabalhar com estratégias para a detecção 

precoce da doença, buscando alcançar uma cobertura mais próxima do ideal para a 

prevenção e detecção precoce do câncer da mama e colo uterino.  

O cenário da intervenção foi a Unidade de Saúde Catiara Espaço Verde, 

localizada no bairro Catiara na zona urbana da cidade. A equipe de saúde da família 

Catiara Espaço Verde é possui uma estrutura física da unidade satisfatória, porém 

não temos espaço para a atividade educativa e sala para acolhimento, o que 

atrapalha o desenvolvimento do trabalho na UBS, tendo como estratégia ampliação 

da unidade.  

A intervenção com foco na saúde da mulher teve como objetivos: 

 Ampliar a cobertura de detecção precoce de câncer de colo do útero e 

mama; 

 Melhorar a adesão das mulheres à realização de exame citopatológico 

de colo uterino e mama; 

 Melhorar a qualidade do atendimento das mulheres que realizam 

detecção precoce de câncer de colo de útero e mama; 

 Melhorar registro das informações;  

 Mapear as mulheres de risco para câncer de colo do útero e mama; 

 Realizar ações de promoção à saúde e prevenção de doenças. 

        Para desenvolver os objetivos acima citados foram necessários um 

período de 04 meses na Unidade Básica de Saúde Catiara Espaço Verde. 

Participaram da pesquisa todas as mulheres na faixa etária de 25 a 69 anos 

pertencentes à área de abrangência e cadastradas no programa de prevenção do 

câncer do útero e da mama da Unidade. 

Foi utilizado como subsidio o Protocolo sobre Câncer do Colo do Útero e 

Mama do Ministério da Saúde, 2006, como fundamentação para o desenvolvimento 

das ações. Como ações destacam-se a busca das mulheres, através do cadastro 

dos ACS, no qual consta o nome, idade, endereço e frequência da realização dos 

exames de preventivos e mamografia. Na sequência optamos por confeccionar um 

livro de registro e ficha espelho a fim de poder anotar dados relevantes para o 

registro das informações necessárias para o acompanhamento dos indicadores nas 

planilhas com mais eficácia. 
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Para reforçar a cobertura, foi realizado acolhimento, palestras na unidade e 

comunidade para esclarecer sobre a importância da realização dos exames, 

capacitação da equipe da UBS no acolhimento e cadastramento das mulheres, 

aproveitando os dias de reunião da equipe para educação permanente.  As visitas 

domiciliares foram realizadas na busca das mulheres faltosas à realização dos 

exames conforme periodicidade recomendada e manutenção das informações do 

SIAB atualizadas, implantação planilha/registro específico de acompanhamento, 

pactuacão com a equipe para o registro das informações, sendo definido o 

responsável pelo monitoramento dos registros na unidade.   

Pode-se observar que com as atividades realizadas ao longo dos meses foi 

possível visualizar uma melhora significativa no que diz respeito a saúde da mulher. 

No primeiro mês de intervenção realizamos primeiramente capacitação da equipe, 

segundo os protocolos do MS para realizar atividades educativas sobre a 

importância dos exames e realizada busca ativa nas mulheres faltosas e resistentes 

ao preventivo. No segundo mês tivemos um aumento mais significativo, pois 

pudemos organizar atividades educativas na comunidade e após discussão e 

avaliação dos indicadores, foi possível perceber que precisávamos desenvolver mais 

estratégias para atingir o nosso objetivo. No terceiro e quarto meses a cobertura 

atingiu 78,1 e 94,3% para CA de colo e mama.como demonstra os gráficos abaixo: 

 
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 

Cobertura do programa de prevenção ao CA 

de colo uterino  
20,2% 44,3% 78,1% 94,3% 

Numerador: número de mulheres  entre 25b e 

64 residentes na área que frequentam o 

programa na UBS 

96 211 372 449 

Denominador: Número total de mulheres 

entre 25 e 64 anos residentes na área 
476,32 476,32 476,32 476,32 
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Figura 2: Cobertura do programa de prevenção ao CA de colo uterino 

 

Como também pode-se observar pelos registros encontrados na unidade e 

com os atendimentos realizados percebeu-se no primeiro mês de intervenção uma 

cobertura de câncer de mama de 50% (13 mulheres), aumentando para 71,9% (41 

mulheres) no segundo mês, 73,9% (51 mulheres) e 75,3% (67 mulheres) nos meses 

3  e 4, respectivamente. Evidenciou-se que houve uma ampliação considerável no 

que concerne ao cuidado e assistência prestada a mulher nessa fase do ciclo vital, 

como mostra o gráfico abaixo: 

 

 

  
Figura 11: cobertura do programa de prevenção ao CA de mama 

 

Com a intervenção houve ainda melhoria dos registros na ficha espelho ou 

prontuário, melhoria no encaminhamento de mulheres conforme protocolo do 
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ministério da saúde e informação e prevenção à população acerca das DSTs e 

fatores de risco para CA de colo e mama. 

O impacto da intervenção na comunidade demonstrou uma grande satisfação 

das usuárias e aumento do fluxo das pacientes na unidade para a realização dos 

exames bem como em busca de informação e orientação. A intervenção já está 

incorporada na rotina do serviço, porém vamos ampliar o trabalho de 

conscientização da comunidade em relação a necessidade   de priorização da 

atenção as mulheres nessa faixa etária, em especial com os fatores de risco. 

A participação da gestão terá grande relevância no projeto, pois foi detectado 

como problema a falta da contra referência, para o acompanhamento das mulheres 

com resultados alterados, melhorando assim um indicador de extrema importância 

para à saúde dessas mulheres. 

c.relatório para a comunidade 
 

Os elevados índices de incidência e mortalidade por câncer do colo do útero e 

mama no Brasil justificam a implantação das estratégias efetivas de controle dessas 

doenças que incluam ações de promoção, prevenção e detecção precoce, 

tratamento e cuidados paliativos, quando esses se fizerem necessários,  sentiu-se a 

necessidade de trabalhar com estratégias para a detecção precoce da doença, 

buscando alcançar uma cobertura mais próxima do ideal para a prevenção e 

detecção precoce do câncer da mama e colo uterino. 

Escolhemos uma intervenção com foco na temática de saúde da mulher, pois 

os indicadores em relação a coleta de citopatológico e realização de mamografias na 

unidade eram muito baixos. Temos um grande número de mulheres, 542 mulheres 

na faixa etária entre 25 e 64 anos, e 152 mulheres na faixa etária entre 50 e 69 

anos, que foram a população alvo do projeto. Anteriormente ao projeto eram 

realizadas ações pontuais como realização dos exames citopatológicos, 

encaminhamento para realização de mamografia e ações educativas sobre o tema, 

sem o devido acompanhamento, avaliação e monitoramento dessas ações, o que 

dificultava a avaliação dos indicadores.  

Durante o desenvolvimento do projeto vimos uma mudança significativa nos 

indicadores, conforme mostra os gráficos abaixo: 
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Figura 2: Cobertura do programa de prevenção ao CA de colo uterino 

 

 

  
Figura 11: cobertura do programa de prevenção ao CA de mama 

 

Outras ações também foram realizadas como os ACS capacitados para 

informar as mulheres sobre a importância da realização do exame citopatológico de 

colo uterino e da mamografia, bem como incentivar na comunidade para: o uso de 

preservativos; a não adesão ao uso de tabaco, álcool e drogas; a prática de 

atividade física regular; os hábitos alimentares saudáveis e o aleitamento materno 

exclusivo até o 6º mês de vida, através de sala de espera na unidade, bem como 

atividades educativas na comunidade, sendo possível garantir junto ao gestor 

municipal a distribuição de preservativos, e no eixo de prática clinica capacitar a 

equipe para orientar a prevenção de DSTs e estratégias de combate aos fatores de 

risco para câncer de colo de útero e de mama.   
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Com essas estratégias utilizadas foi possível ampliar a cobertura da 

prevenção do câncer do colo do útero e mama possibilitando uma avaliação mais 

precisa do diagnostico situacional nesse grupo. Com o incentivo do projeto a equipe 

e a comunidade participaram mais ativamente, contribuindo para o desenvolvimento 

das ações com base nos objetivos e metas pré-estabelecidos, garantindo 

acompanhamento para prevenção dessas mulheres, detectando precocemente os 

casos, e, quando em estágios iniciais, favorecendo as chances de cura.  

Encontramos algumas dificuldades, pois não temos espaço para atividade educativa 

na unidade, a sala de espera era muito pequena e desconfortável, tentamos superar 

adequando as atividades educativas em espaços na comunidade.  

Foi levantado também para a gestão pública municipal, os problemas 

relacionados com a falta da contra-referência pela policlínica para as unidades, 

sobretudo até o momento não foi solucionado, dado o momento político que 

estávamos passando: período eleitoral.  

É importante ressaltar a importância do apoio da comunidade, para o 

desenvolvimento do projeto. Assim, podemos expressar uma articulação direta e 

indireta entre saúde e democracia, entendendo a saúde como direito social e como 

processo influenciado por determinações sociais, onde a participação da sociedade 

é de suma importância para sua efetivação. 

 

 

    

 



71 

 

5. Reflexão crítica sobre o processo de aprendizagem 
 

O curso de Especialização em Saúde da família foi fundamental para a 

melhora da atuação profissional na Equipe de Saúde da Família, ampliando o leque 

de conhecimentos na área. Os módulos ministrados no curso foram de grande 

relevância para a construção de um processo de trabalho, superando as 

expectativas iniciais do curso. A primeira unidade permitiu realizar à analise 

situacional, sendo de grande importância pois realiza um processo de coleta, 

tratamento e análise dos dados colhidos no local onde se deseja realiza o projeto. 

Esses dados são oriundos da participação efetiva das pessoas que atuam no local 

de estudo, sendo uma pesquisa das condições de saúde e risco de uma 

determinada população, para posteriormente planejar e programar ações. 

A segunda unidade foi definido o foco de intervenção, e realizado projeto de 

intervenção, tendo todas as orientações necessárias para o projeto, bem como 

casos clínicos para o estudo. A terceira unidade iniciou efetivamente a intervenção, na 

qual cada semana, era postado um diário da intervenção e os registros dos 

atendimentos feitos naquela semana, eram organizados o preenchimento da planilha de 

coleta de dados, para o acompanhamento continuado de seu orientador. Enfim, com a 

última unidade, foi realizada a avaliação da intervenção podemos expor a estrutura  do 

produto final desta Unidade. 

Com a especialização reforçamos que a educação em saúde é a melhor 

forma de realizar a prevenção primária, cujas ações são voltadas para divulgar os 

fatores de risco para o câncer do colo do útero e mama, discutindo como prevenir as 

mesmas.  

Com o desenvolvimento desse trabalho foi possível levantar um 

conhecimento necessário para subsidiar a prática da equipe de saúde da família, 

verificando a importância da prevenção primaria e secundária, as possibilidades de 

prevenção do câncer de colo do útero e mama, e principalmente observar a 

importância do papel do enfermeiro em todo esse processo. 

O aprendizado mais importante foi ampliar os conhecimentos em relação à 

Estratégia em Saúde da Família, bem como a prevenção do câncer de colo do útero 

e mama, principalmente a intervenção desenvolvida na área. Através da intervenção 
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podemos realizar o acompanhamento e seguimento, através dos registros 

incorporados na rotina do serviço. 
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 Anexos 

Anexo A – Planilha de objetivos, metas e ações 
 

Objetivos Metas M&A OGS EP QPC 
Ampliar a 

cobertura de 
detecção 

precoce do 
câncer de colo 
e do câncer de 

mama 

1. Ampliar a 
cobertura de 
detecção precoce 
do câncer de colo 
uterino das 
mulheres na faixa 
etária entre 25 e 64 
anos de idade para 
60%. 

1.1 Monitorar a 
cobertura de 
detecção precoce 
do câncer de colo 
uterino das 
mulheres na faixa 
etária entre 25 e 
64 anos de idade 
periodicamente 
(pelo menos 
trimestralmente). 

1. 1. Acolher todas as 
mulheres de 25 a 64 
anos de idade que 
demandem a 
realização de exame 
citopatológico de colo 
uterino  na UBS 
(demanda induzida e 
espontânea).                                                           
1. 2. Cadastrar todas 
as mulheres de  da 
25 e 64 anos de 
idade da área de 
cobertura da UBS.                                                                                                              

1.1. Esclarecer a 
comunidade sobre a 
importância da 
realização do exame 
citopatológico do 
colo uterino pelas 
nulheres de 25 a 64 
anos de idade.                                                      

1.1 Capacitar a 
equipe da UBS no 
acolhimento às 
mulheres de 25 a 
64 anos de idade.                                                                                                                                                             
1.2. Capacitar os 
ACS para o 
cadastramento das 
mulheres entre 25 
a 64 anos. 

2. Ampliar a 
cobertura de 
detecção precoce 
do câncer de 
mama das 
mulheres na faixa 
etária entre 50 e 69 
anos de idade para 
80%. 

2.1 Monitorar a 
cobertura de 
detecção precoce 
do câncer de 
mama das 
mulheres na faixa 
etária entre 50 e 
69 anos de idade 
periodicamente 
(pelo menos 
trimestralmente). 

2. 1. Acolher todas as 
mulheres de 50 a 69 
anos de idade que 
demandem a 
realização de 
mamografia na UBS 
(demanda induzida e 
espontânea).                                                           
2. 2. Cadastrar todas 
as mulheres de  da 
25 e 64 anos de 
idade da área de 
cobertura da UBS.                                                                                                              

2.1. Esclarecer a 
comunidade sobre a 
importância da 
realização de 
mamografia pelas 
nulheres de 50 a 69 
anos de idade.         
2.2. Esclarecer a 
comunidade sobre a 
importância de 
realização do auto-
exame de mamas.                                                                               

2.1 Capacitar a 
equipe da UBS no 
acolhimento às 
mulheres de 50 a 
69 anos de idade.                                                                                                                                                             
2.2. Capacitar os 
ACS para o 
cadastramento das 
mulheres entre 50 
a 69 anos de 
idade. 

3. Aplicar a 
periodicidade de 
rastreamento 
através  do exame 
citopatológico de 
colo uterino  
recomendada pelo 
Ministério da 
Saúde a 100% das 
mulheres de 25 a 
64 anos de idade 
que realizarem 
acompanhamento 
na UBS. 

3.1. Monitorar a 
periodicidade de 
realização do 
exame 
citopatológico de 
colo uterino de 
100% das mulleres 
de 25 a 64 anos de 
idade 
acompanhadas na 
UBS. 

3.1. Disponibilizar 
protocolo técnico 
atualizado para as 
ações de prevenção 
do câncer de colo 
uterino. 

3.1. Esclarecer a 
comunidade sobre a 
periodicidade 
preconizada para a 
realização do exame 
citopatológico de 
colo uterino. 

3.1. Capacitar a 
equipe da UBS 
quanto a 
periodicidade de 
realização do 
exame 
citopatológico de 
colo uetrino. 

4. Aplicar a 
periodicidade de 
rastreamento 
através da  
mamografia  
recomendada pelo 
Ministério da 
Saúde a 100% das 
mulheres de 50 a 
69 anos de idade 
que realizarem 
acompanhamento 
na UBS. 

4.1. Monitorar a 
periodicidade de 
realização de 
mamografia de 
100% das mulleres 
de 50 a 69 anos de 
idade 
acompanhadas na 
UBS. 

4.1. Disponibilizar 
protocolo técnico 
atualizado para as 
ações de prevenção 
do câncer de mama. 

4.1. Esclarecer a 
comunidade sobre a 
periodicidade 
preconizada para a 
realização da 
mamografia. 

4.1. Capacitar a 
equipe da UBS 
quanto a 
periodicidade de 
realização da 
mamografia. 
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5. Captar todas as 
mulheres de 25 a 
64 anos de idade 
da área de 
cobertura da Ubs 
que nunca 
realizaram 
citopatológico de 
colo uterino. 

5.1. Monitorar a 
cobertura de 
detecção precoce 
do câncer de colo 
uterino das 
mulheres na faixa 
etária entre 25 e 
64 anos de idade 
periodicamente 
(pelo menos 
trimestralmente). 

5.1. Priorizar o 
atendimento das 
mulheres de 25 a 64 
anos de idade  que 
nunca realizaram o 
exame citopatológico 
de colo uterino. 

5.1. Esclarecer a 
comunidade sobre a 
atenção prioritária às 
mulheres de 25 a 64 
anos de idade  que 
nunca realizaram o 
exame citopatológico 
de colo uterino. 

5. 1. Capacitar a 
equipe da UBS no 
acolhimento às 
mulheres que 
nunca realizaram o 
exame 
citopatológico de 
colo uterino.                                   
5.2. Capacitar os 
ACS na busca das 
mulheres que 
nunca realizaram o 
exame 
citopatológico de 
colo uterino.                                                        

6. Captar todas as 
mulheres de 50 a 
69 anos de idade 
da área de 
cobertura da Ubs 
que nunca 
realizaram 
mamografia. 

6.1. Monitorar a 
coberura de 
detecção precoce 
do câncer de 
mama das 
mulheres na faixa 
etária de 50 a 69 
anos de idade 
periodicamente 
(pelo menos 
trimestralmente). 

6.1. Priorizar o 
atendimento das 
mulheres de 50 a 69 
anos de idade  que 
nunca realizaram 
mamografia. 

6.1. Esclarecer a 
comunidade sobre a 
atenção prioritária às 
mulheres de 50 a 69 
anos de idade  que 
nunca realizaram 
mamografia. 

6. 1. Capacitar a 
equipe da UBS no 
acolhimento às 
mulheres que 
nunca realizaram 
mamografia.                                   
6.2. Capacitar os 
ACS na busca das 
mulheres que 
nunca realizaram o 
mamografia.                                                        

Melhorar a 
adesão das 
mulheres à 

realização de 
exame 

citopatológico 
de colo uterino 
e mamografia 

1. Buscar 100% 
das mulheres 
faltosas à 
realização dos 
exames conforme 
periodicidade 
recomendada.  

1.1. Monitorar o 
cumprimento da 
periodicidade de 
realização dos 
exames prevista 
nos protocolos 
adotados pela 
UBS. 

1. 1. Organizar visitas 
domiciliares para 
busca de mulheres 
faltosas.                      
1.2. Organizar a 
agenda para acolher 
a demanda de 
mulheres 
provenientes das 
buscas.  

1.1.  Informar a 
comunidade sobre a 
importância de 
realização do exame 
preventivo do colo 
uetrino e da 
mamografia e do 
acompanhamento 
regular.                                                     
1.2. Ouvir a 
comunidade sobre 
estratégias para não 
ocorrer evasão das 
mulheres (se houver 
número excessivo 
de mulheres 
faltosas).                                                                
1.3. Esclarecer as 
mulheres e a 
comunidade sobre a 
periodicidade 
preconizada para a 
realização dos 
exames. 

1.1. Treinar os 
ACS para informar 
as mulheres sobre 
a importância da 
realização do 
exame 
citopatológico de 
colo uetrino e da 
mamografia.                                         
1.2. Capacitar os 
ACS para que 
orientem a 
periodicidade 
adequada dos 
exames durante a 
busca ativa das 
faltosas. 

Melhorar a 
qualidade do 
atendimento 
das mulheres 
que realizam 

detecção 
precoce de 

câncer de colo 
de utero e de 
mama na UBS 

1. Implantar ou 
implementar o 
Programa de 
prevenção do 
câncer de colo 
uterino na UBS. 

1.1. Monitorar os 
indicadores de 
acompanhamento 
Programa de 
prevenção do 
câncer de colo 
uterino 
periódicamente 
(pelo menos 
semestralmente). 

1.1. Estimular a 
participação de todos 
os membros da 
equipe na 
implantação ou 
implementação do 
Programa de 
prevenção do câncer 
de colo uterino da 
UBS.       1.2. Definir 
as atribuições de 
cada membro da 
equipe no Programa 
de prevenção do 
câncer de colo 
uterino da UBS. 

1.1. Envolver 
membros da 
comunidade na 
estruturação 
implantação e/ou 
implementação do 
Programa de 
prevenção do câncer 
de colo uterino da 
UBS. 

1.1. Estimular a 
equipe para a 
estruturação 
implantação e/ou 
implementção do 
Programa de 
prevenção do 
câncer de colo 
uterino da UBS. 
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2. Implantar ou 
implementar o 
Programa de 
prevenção do 
câncer de mama 
na UBS. 

2.1. Monitorar os 
indicadores de 
acompanhamento 
do Programa de 
prevenção do 
câncer de mama 
(pelo menos 
semestralmente). 

2.1. Estimular a 
participação de todos 
os membros da 
equipe na 
implantação ou 
implementação do 
Programa de 
prevenção do câncer 
de mama da UBS.            
1.2. Definir as 
atribuições de cada 
membro da equipe 
no Programa de 
prevenção do câncer 
de mama da UBS. 

2.1. Envolver 
membros da 
comunidade na 
implantação e/ou 
implementação do 
Programa de 
prevenção do câncer 
de mama da UBS. 

2.1. Estimular a 
equipe para a 
implantação e/ou 
implementção do 
Programa de 
prevenção do 
câncer de mama 
da UBS. 

3. Capacitar 100% 
dos profissionais 
para a preveção do 
câncer de colo de 
útero e do câncer 
de mama de 
acordo com os 
protocolos 
adotados pela 
UBS. 

3.1. Monitorar a 
abrangência da 
capacitação dos 
profissionais para 
a preveção do 
câncer de colo de 
útero e do câncer 
de mama.                                                                  

3.1. Organizar a 
capacitação dos 
profissionais de 
acordo com os 
protocolos adotados 
pela UBS.    3.2. 
Estabeler 
periodicidade para 
atualização dos 
profissionais.  

3.1. Compartilhar 
com as usuárias e a 
comunidade as 
condutas esperadas 
para que possam 
exercer o controle 
social. 

3.1. Capacitar 
médicos e 
enfermeiros para a 
preveção do 
câncer de colo de 
útero e do câncer 
de mama de 
acordo com os 
protocolos 
adotados pela 
UBS. 

4. Aumentar a 
coleta de amostras 
satisfatórias do 
exame 
citopatológico de 
colo uterino em 
100%. 

4.1. Monitorar a 
adequabilidade 
das amostras de 
100% dos exames 
coletados. 

4.1. Organizar 
arquivo para 
acomodar os 
resultados dos 
exames.                                              
4.2. Definir 
reponsável pelo 
monitoramento da 
adequabilidade das 
amostras de exames 
coletados. 

3.1. Compartilhar 
com as usuárias e a 
comunidade os 
indicadores de 
monitoramento da 
qualidade dos 
exames coletados. 

4.1. Capacitar a 
equipe da UBS 
para 
monitoramento dos 
resultados do 
exame 
citopatológico do 
colo uterino. 

5. Facilitar o 
acesso das 
mulheres ao 
resultado do 
exame 
citopatólógico de 
colo de útero e da 
mamografia 

5.1. Monitorar o 
retorno dos 
resultados de 
exames para todas 
as mulheres 
acompanhadas na 
UBS. 

5.1. Acolher todas as 
mulheres que 
procuram a UBS para 
saber o resultado do 
exame citopatológico 
do colo de útero e/ou 
entregar mamografia       
5.2. Organizar 
arquivo para 
acomodar os 
resultados dos 
exames.                                              
5.3. Definir 
reponsável pelo 
monitoramento dos 
resultados de 
exames coletados e 
mamografias 
solicitadas. 

5.1. Esclarecer as 
mulheres e a 
comunidade sobre a 
atenção prioritária 
para o resultado dos 
exames.                                                        
5.2. Informar as 
mulheres e a 
comunidade sobre 
tempo de espera 
para retorno do 
resultado do exame 
citopatológico de 
colo uterino.            

5.1. Capacitar a 
equipe da UBS 
para o acolhimento 
da demanda por 
resultado de 
exames. 
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6. Garantir a 
adoção de 
condutas 
terapêuticas 
conforme 
fluxogramas 
adotados pela UBS 
para 100% das 
mulheres 

6.1. Monitorar a 
adoção de 
condutas 
terapêuticas 
conforme 
fluxogramas para 
todos os casos, 
especialmente 
para aqueles com 
resultados 
alterados. 

6.1. Estabelecer 
condutas 
terapêuticas 
respeitando o 
Protocolo adotado 
pela UBS.    6.2. 
Garantir junto ao 
gestor municipal 
disponibilidade de  
exames 
complementares e 
tratamento para as 
intercorrências mais 
prevalentes na APS.                                          
6.3. Garantir junto ao 
gestor municipal 
atendimento doa 
casos encaminhados. 

6.1. Mobilizar a 
comunidade para 
demandar junto aos 
gestores municipais 
agilidade para a 
realização de 
exames 
complementares e 
tratamentos 
vinculados a ações 
programáticas.                                                   
6.2. Mobilizar a 
comunidade para 
demandar junto aos 
gestores municipais 
garantia de 
atendimento em 
outros níveis de 
atenção. 

6.1 Capacitar a 
equipe para 
interpretação dos 
resultados do 
exame 
citopatológico do 
colo de útero e da 
mamografia. 

7. Garantir 
referência e contra-
referência para  
100% das 
mulheres com 
exame 
citopatológico 
alterado. 

7.1. Monitorar o 
atendimento de 
todas as mulheres 
referenciadas.  

7.1. Fazer vínculo da 
UBS com os 
Sistemas de 
Referência.  

7.1. Envolver a 
comunidade no 
estabelecimento de 
vínculo da UBS com 
com os Sistemas de 
Referência. 

7.1. Capacitar os 
profissionais da 
UBS para as 
indicações de 
encaminhamento 
das mulheres para 
outros níveis do 
sistema.  

8. Garantir 
referência e contra-
referência para  
100% das 
mulheres com 
mamografia 
alterada. 

8.1. Monitorar o 
atendimento de 
todas as mulheres 
referenciadas.  

8.1. Fazer vínculo da 
UBS com os 
Sistemas de 
Referência.  

8.1. Envolver a 
comunidade no 
estabelecimento de 
vínculo da UBS com 
com os Sistemas de 
Referência. 

8.1. Capacitar os 
profissionais da 
UBS para as 
indicações de 
encaminhamento 
das mulheres para 
outros níveis do 
sistema.  

Melhorar 
registros das 
informações 

1. Manter registro 
da coleta de 
exame 
citopatológico de 
colo uterino e 
realização da 
mamografia na 
planilha ou no 
registro específico. 

1.1. Monitorar 
periódicamente os 
registros de todas 
as nulheres 
acompanhadas na 
UBS. 

1.1. Manter as 
informações do SIAB 
atualizadas.                           
1.2. Implantar 
planilha/registro 
específico de 
acompanhamento. 
1.3. Pactuar com a 
equipe o registro das 
informações.         
1.4. Definir 
reponsável pelo 
monitoramento do 
registro. 

1.1. Esclarecer as 
mulheres sobre o 
seu direito de 
manutenção dos 
registros de saúde 
no serviço inclusive 
sobre a possibilidade 
de solicitação de 
segunda via se 
necessário.  

1.1. Treinar a 
equipe da UBS 
para o registro 
adequado das 
informações. 

Mapear as 
mulheres de 
risco para 

câncer de colo 
de útero e de 

mama 

1. Realizar 
avaliação de risco 
em 100% das 
mulheres nas 
faixas etárias-alvo. 

1.1. Monitorar a 
realização de 
avaliação de risco 
em todas as 
mulheres 
acompanhadas na 
UBS. 

1.1 Identificar as 
mulheres de maior 
risco  para câncer de 
colo de útero e de 
mama.                                              
1.2.Estabelecer 
acompanhamento 
diferenciado para as 
mulheres de maior 
risco para  câncer de 
colo de útero e de 
mama. 

1.1. Esclarecer as 
mulheres e a 
comunidade sobre 
os fatores de risco  
para câncer de colo 
de útero e de mama.                                              
1.2. Estabelecer 
medidas de combate 
aos fatores de risco 
passíveis de 
modificação.     

1.1. Capacitar a 
equipe da UBS 
para realizar 
avaliação de risco  
para câncer de 
colo de útero e de 
mama.  1.2. 
Capacitar a equipe 
da UBS para 
medidas de 
controle dos 
fatores de risco 
passíveis de 
modificação.   

Promoção da 
saúde 

1. Orientar 100% 
das mulheres 
cadastradas sobre 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis 
(DST) e fatores de 
risco para câncer 
de colo uterino e 
mama. 

1.1. Monitorar 
número de 
mulheres que 
receberam 
orientações. 

1.1. Garantir junto ao 
gestor municipal 
distribuição de 
preservativos.    

1.1. Incentivar na 
comunidade para: o 
uso de 
preservativos; a não 
adesão ao uso de 
tabaco, álcool e 
drogas; a prática de 
atividade física 
regular; os hábitos 
alimentares 
saudáveis; e, o 

1.1. Capacitar a 
equipe para 
orientar a 
prevenção de DST 
e estratégias de 
combate aos 
fatores de risco 
para câncer de 
colo de útero e de 
mama.   
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aleitamento materno 
exclusivo até o 6º 
mês de vida.                                                           

Realizar ações 
de promoção à 

saúde e 
prevenção de 
doenças nas 
famílias das 

mulheres 

1. Realizar ações 
de promoção à 
saúde e prevenção 
de doenças a 
100% das famílias 
das mulheres 
acompanhadas na 
UBS para a 
prevenção do 
câncer de colo de 
útero e de mama .                                                           

1.1. Monitorar a 
implementação de 
ações de 
prevenção e 
promoção à saúde 
de acordo com as 
especifidades de 
cada família.                                                                                                                                                                                                  

1.1 Promover o 
trabalho em equipe  
para o cuidado das 
famílias, priorizando 
as de risco e 
vulnerabilidade.                               
1.2. Envolver os 
membros da equipe 
na organização, 
planejamento e 
gestão das ações.                                                 
1.3. Demandar aos 
gestores municipais a 
articulação de  
parcerias 
interinstitucionais 
para ampliar a oferta 
de ações.                                                       
1.4. Demandar aos 
gestores municipais a 
oferta de qualificação 
para atividades de 
gestão em saúde, de 
fortalecimento do 
controle social  e 
para o trabalho 
multidisciplinar.                                                                                                            

1.1. Divulgar as 
potencialidades das 
ações trans e 
interdisciplinares no 
cuidado á saúde.                                                                  
1.2. Incentivar a 
importância do auto-
cuidado.                                                                              
1.3. Promover a 
participação de 
membros da 
comunidade na 
organização, 
planejamento e 
gestão das ações de 
saúde para as 
mulheres e suas 
famílas.                                                  
1.4.  Promover a 
participação de 
membros da 
comunidade na 
avaliação e 
monitoramento  das 
ações de saúde para 
as mulheres e suas 
famílias.                                                                                                                                                                         

1.1.  Capacitar a 
equipe para 
atividades de 
gestão em saúde.                                                   
1.2. Capacitar a 
equipe para 
atividades de 
fortalecimento do 
controle social.                                                                                 
1.3. Capacitar a 
equipe para o 
trabalho 
multidisciplinar.  

2. Avaliar a 
situação de risco e 
vulverabilidade das 
famílias das 
mulheres. 

2.1. Monitorar o 
número de famílias 
com avaliação de 
risco e 
vulnerabilidade .                                                                                                                                                            

2.1. Envolver os 
membros da equipe 
na organização, 
planejamento e 
gestão das ações 
direcionadas para 
famílias em situação 
de risco e 
vulnerabilidade.                                      
2.2. Demandar aos 
gestores municipais a 
articulação de  
parcerias 
interinstitucionais 
para ampliar a oferta 
de ações.                                                                                                                                                                                                    

2.1. Divulgar as 
potencialidades das 
ações trans e 
interdisciplinares no 
cuidado á saúde.                                                                   
2.2. Incentivar a 
importância do auto-
cuidado.                                                                              
2.3. Promover a 
participação de 
membros da 
comunidade na 
organização, 
planejamento e 
gestão das ações de 
saúde para para 
famílias em situação 
de risco e 
vulnerabilidade.                                                 
2.4.  Promover a 
participação de 
membros da 
comunidade na 
avaliação e 
monitoramento  das 
ações de saúde para 
famílias em situação 
de risco e 
vulnerabilidade.                                                       
2.5. Capacitar a 
comunidade no 
reconhecimento de 
situações de risco e 
vulnerabilidade das 
famílias.                                                                                                                       

2.1.  Capacitar a 
equipe para 
atividades de 
gestão em saúde.                                                   
2.2. Capacitar a 
equipe para 
atividades de 
fortalecimento do 
controle social.                                                                                 
2.3. Capacitar a 
equipe para o 
trabalho 
multidisciplinar.  
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Anexo B – Ficha espelho 
 

Nome : 

Endereço: 

ACS: 

Data de nascimento: 

Data da coleta: 

Data entrega do exame: 

Data solicitação exame de mama: 

Ultima mamografia: 

Resultado: 

Encaminhamento: 

Referencia: 

Contra referencia: 

Próxima coleta: 

Próxima mamografia: 

Observações:  
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Anexo C – Planilha de Coleta de Dados – CA de colo 
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Anexo D – Planilha de Coleta de Dados - CA de mama 
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ANEXO E- DOCUMENTO DO COMITÊ DE ÉTICA. 

 

 


