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Resumo 

 

O objetivo desta intervenção foi qualificar os Programas de Prevenção dos Cânceres 

de Colo de Útero e Mama considerando as diretrizes estabelecidas pelo Ministério 

da Saúde no que tange a Saúde da Mulher. Além de analisar o processo de trabalho 

da Unidade Básica de Saúde Centro Social Urbano, foram identificadas as 

necessidades da comunidade do bairro São José, as adequações necessárias para 

a qualificação do processo de trabalho e a metodologia utilizada para o alcance de 

metas estabelecidas nos eixos do monitoramento e avaliação do programa, 

organização do serviço de saúde, engajamento público e qualificação da prática 

clínica. A intervenção foi realizada através da análise situacional do Sistema Único 

de Saúde no município de Farroupilha, do serviço de saúde e suas redes de apoio. 

Ainda, foi analisada estrategicamente a atenção à Saúde da Mulher na comunidade 

do bairro São José para o estabelecimento de melhorias. Os dados coletados ao 

longo dos quatro meses de intervenção foram inseridos semanalmente em uma 

planilha que possibilitou a análise de indicadores específicos e de forma qualitativa 

foram elaborados diários semanais que contribuíram a descrição dos resultados 

objetivos ao final da intervenção e para a construção deste trabalho de conclusão de 

curso.  

 

Palavras-chave: Intervenção.Câncer.Mulher. 
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Apresentação 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso da Especialização em Saúde da Família 

aborda a intervenção realizada no período de outubro de 2012 à janeiro de 2013 em 

uma Unidade Básica de Saúde do município de Farroupilha sob a ótica da 

prevenção do câncer de colo de útero e mama. 

Neste documento consta a análise situacional do município e da comunidade 

atendida e a análise estratégica realizada para o estabelecimento dos propósitos da 

intervenção.  

Além da descrição dos objetivos, metodologia e ações a serem trabalhadas, 

consta os indicadores que puderam ser avaliados com as coletas de dados 

referentes ao câncer de colo uterino e mama e a logística do processo de trabalho.  

Com relação aos resultados, foi realizada uma análise dos indicadores 

atingidos no final da intervenção para ambos os Programas de Prevenção, bem 

como os fatores que facilitaram e dificultaram a execução das ações inicialmente 

programadas.  

Finalmente, foi analisada a relevância da especialização para a prática 

profissional e processo pessoal de aprendizagem através de um paralelo entre as 

expectativas iniciais e os resultados finais obtidos com o curso.  
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1 Análise Situacional  

 

1.1 O Município de Farroupilha 

 

O município de Farroupilha situa-se no Rio Grande do Sul e possui 70.000 

habitantes. Com relação à atenção básica, dispõe de quatorze Unidades Básicas de 

Saúde sendo que destas, seis tem como modelo de atenção a Estratégia de Saúde 

da Família. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) é composto por dois 

fisioterapeutas, dois educadores físicos, uma nutricionista e uma psicóloga, que 

oferecem suporte às equipe de saúde da família na realização de grupos e 

atendimento domiciliar (nutricionista, fisioterapeuta e psicóloga). 

O Centro Especializado de Saúde oferece determinados atendimentos aos 

munícipes e de acordo com a especialidade, os usuários são encaminhados para 

cidades vizinhas conforme pactuação. Conta ainda, com um Centro de Atendimento 

Psicossocial (CAPS I) e um Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas 

(CAPS ad) onde os profissionais de ambos os serviços realizam matriciamento nas 

Unidades de Saúde da Família. Com relação ao nível terciário de atendimento, 

Farroupilha possui um Hospital Geral vinculado ao Sistema Único de Saúde e 

serviços privados de saúde. 

As consultas especializadas são ofertadas no próprio município ou em 

municípios vizinhos e em geral são disponibilizadas no prazo de 45 a 60 dias. A 

liberação dos exames complementares acontece na Secretaria Municipal da Saúde 

e são realizados em laboratórios credenciados entre 15 e 30 dias de acordo com 

cada laboratório. A dispensação de medicamentos é realizada nas próprias UBS’s 

(Unidade Básica de Saúde) ou ainda de forma centralizada na Farmácia Popular, 

sendo que a falta destes não é uma situação relevante na cidade.  

O acesso ao serviço hospitalar se dá através do encaminhamento pelas 

Unidades que emitem um documento de referência e contra-referência ou através de 

demanda espontânea. Porém, os atendimentos prestados pelo hospital não são 

resolutivos e frequentemente os usuários retornam às Unidades em busca de 

consulta médica, pois suas necessidades não são atendidas neste outro nível de 

atenção em saúde. 
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1.2 Relatório da Análise Situacional - A Estratégia de Saúde da Família do 

bairro São José 

 

A Unidade Básica de Saúde chamada de Centro Social Urbano do município 

de Farroupilha caracteriza-se como urbana, mista e não possui vínculo com 

instituições de ensino. É composta por uma equipe de Estratégia de Saúde da 

Família que presta atendimento a 3263 pessoas, sendo destas 1599 do sexo 

masculino e 1664 do sexo feminino. Dentre as usuárias cadastradas, 848 mulheres 

estão entre as faixas etárias de 25 a 64 anos e 271 entre 50 a 69 anos de idade.  

Estes dados demográficos se referem aos habitantes da área adscrita, 

porém o cadastro está parcialmente atualizado em virtude da equipe incompleta de 

agentes comunitários de saúde (ACS) nas micro-áreas. Com relação ao trabalho dos 

ACS, a principal dificuldade está na rotatividade. Temos duas microáreas 

descobertas e apesar dos processos seletivos serem realizados, os usuários 

selecionados não se identificam com o trabalho e a permanência no cargo é curta. 

De uma forma geral, há pouco interesse dos moradores da comunidade em se 

candidatar às vagas. A principal queixa destes trabalhadores é a baixa 

remuneração. Os novatos acreditam que o trabalho é fácil e simples, mas com o 

passar dos dias se sentem desgastados com o excesso de responsabilidades e com 

as dificuldades do dia-a-dia. Das seis microáreas que prestamos atendimento, duas 

possuem um grande número de gestantes, gestantes adolescentes, adolescentes e 

crianças em situação de vulnerabilidade por conta do tráfico de drogas, a drogadição 

e os riscos vinculados a esta problemática. 

Ainda, por se tratar de uma unidade mista, a população que usufrui dos 

atendimentos ultrapassa estes números já que advém dos bairros próximos que se 

localizam na nossa referência de atendimento. Além da equipe básica de SF, 

contamos com ginecologista, clínico geral e pediatra. Não temos Saúde Bucal, mas 

dispomos de um profissional odontólogo por 20 horas semanais. O Núcleo de Apoio 

a Saúde da Família (NASF) compreende dois fisioterapeutas, um nutricionista, dois 

educadores físicos e uma psicóloga que realizam grupos educativos e visita 

domiciliar conforme a solicitação da equipe de saúde. 

No momento, uma acadêmica de enfermagem está em fase de observação 

e coleta de dados na Unidade para iniciar estágio curricular no próximo semestre. 

Acredito na importância de proporcionar este espaço de aprendizagem porque 
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oportuniza que futuros profissionais vivenciem e se identifiquem com o trabalho da 

Saúde da Família para que este não seja somente uma primeira opção de emprego 

de pessoas sem perfil para o atendimento da atenção básica. O desejo de atuar na 

atenção básica associada à qualificação dos trabalhadores de SF é fundamental 

para o desempenho das equipes e a redução da rotatividade tão presente hoje nas 

ESF. 

O prédio não está localizado na comunidade que atendemos o que interfere 

no acesso da população ao serviço. Ainda, o espaço físico foi adaptado para uma 

Unidade de Saúde. 

A Unidade dispõe de uma recepção, farmácia, banheiro de funcionários, 

depósito, cozinha, sala de reuniões, ambulatório, sala de vacinas, expurgo, banheiro 

para os usuários, consultório odontológico, um consultório do médico de família, um 

consultório onde atende o clínico geral, o pediatra, o ginecologista e onde são 

realizadas as coletas de exame citopatológico. A estrutura física não atende as 

normas preconizadas no que diz respeito à ausência de uma sala para a realização 

de grupos e sala de observação, por exemplo, que exige o manejo da equipe e 

muitas vezes interferem na oferta de determinados atendimentos.  

O armazenamento de resíduos não tem local específico para tal e a lavagem 

e a esterilização de materiais acontece num mesmo ambiente. O banheiro dos 

usuários divide espaço com o estoque dos materiais de limpeza.  Com relação aos 

pisos e superfícies, esses não estão de acordo com o preconizado pelo Ministério da 

Saúde, dificultando a higienização de forma adequada. Não dispomos de recursos 

para facilitar o acesso aos portadores de necessidades especiais ou mesmo o 

cliente idoso. Temos mudança de prédio prevista para o mês de setembro a fim de 

garantir a adequação desta realidade, além da inserção na área de abrangência.  

Não temos prontuário de família. Apesar de entender a importância desse 

instrumento no conhecimento dos indivíduos em suas famílias e no planejamento 

das intervenções, a equipe não fez o movimento de implantação dessa ferramenta. 

Talvez porque a Unidade de Saúde é mista, existe a falta de recursos para aquisição 

dos materiais necessários e a sobrecarga de trabalho desmotiva os trabalhadores. 

A Unidade de Saúde não possui protocolo de enfermagem para o 

atendimento a população. Deste modo, as enfermeiras não realizam a solicitação de 

exames e não prescrevem medicamentos. A realização de consulta de pré-natal e 

puericultura é feita pelo médico de família ou ginecologista e pediatra, 
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respectivamente, e a ausência destes profissionais não é uma realidade do 

município o que pode estar relacionado à inexistência desta demanda para o 

enfermeiro. Uma vez que a enfermagem não realiza estes atendimentos, atualmente 

esta categoria profissional está bastante dependente do médico para exercer suas 

ações e estas ações geralmente estão vinculadas à consulta médica.  

Em determinados períodos há uma deficiência na quantidade de 

equipamentos, insumos, medicamentos e materiais, mas esta não é uma constante 

e de uma forma geral conseguimos desenvolver um bom trabalho. 

As consultas médicas são feitas basicamente por agendamento na Unidade. 

São disponibilizadas doze vagas para agendamento e duas são reservadas para a 

demanda espontânea. De acordo com as faltas dos agendamentos e do acolhimento 

da enfermagem aqueles que necessitam do atendimento são contemplados, 

reagendados ou encaminhados conforme a queixa. Com relação à agenda médica, 

dois turnos da semana são preferencialmente reservados para gestantes e crianças. 

A demanda espontânea geralmente não excede as condições de 

atendimento do serviço. As consultas para o médico da família são agendadas no 

serviço sendo que duas vagas são reservadas para este público. Quando esta 

excede o previsto, mesmo em uma estrutura física inadequada para tal, é realizado 

pela enfermagem o acolhimento às necessidades do usuário e em caso de uma 

situação aguda este é atendido ou reagendado ou ainda encaminhado para outro 

serviço de acordo com a queixa.  

As visitas domiciliares acontecem semanalmente, sendo realizadas pelo 

médico, enfermeira e técnico de enfermagem. A Unidade tem um veículo à 

disposição somente na segunda-feira onde são realizadas as visitas domiciliares do 

médico, enfermeiro e fisioterapeuta. Para as demais atividades realizadas extra-

posto os profissionais se deslocam a pé ou com carro particular. 

Semanalmente também, em um turno, ocorre a reunião de equipe entre os 

agentes comunitários de saúde, enfermeiro e médico de família e posteriormente 

participam os técnicos de enfermagem e atendentes. Neste momento são discutidos 

casos de usuários e famílias da comunidade, planejadas as visitas domiciliares e 

traçadas estratégias e ações necessárias à população.  

Como ponto positivo do serviço pode ser mencionado a Saúde do 

Trabalhador, onde mensalmente no sábado pela manhã a UBS oferta atendimento 

médico, coleta de citopatológico e visita domiciliar do ACS aos trabalhadores 
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moradores da área de ESF. Grupos educativos com enfoque na atividade física, 

reeducação alimentar, a hipertensos e diabéticos, gestantes, adolescentes e idosos 

são realizados em espaços da comunidade. 

Os grupos educativos são realizados exclusivamente em espaços da 

comunidade como o Clube de Mães, Escola, Salão da igreja e Pastoral. Isso porque 

a Unidade não dispõe de espaço adequado para a realização das atividades como já 

foi mencionado. Apesar de este espaço estar previsto nas normas, o fato de os 

encontros acontecerem no bairro aproxima a equipe dos usuários. São eles: 

 Caminhada: três vezes por semana por fisioterapeuta e educadora física; 

 Reeducação postural: semanal pela fisioterapeuta; 

 Reeducação alimentar: uma vez por semana por nutricionista; 

 HiperDia: duas vezes por mês por enfermeira e médica de família; 

 Gestantes: quinzenal por enfermeira e psicóloga do CRAS II; 

 Gol de Placa: duas vezes por semana por educadores físicos; 

 Pesagem: duas vezes por mês pela nutricionista; 

 Idosos: mensal por médica de família e psicóloga da assistência social. 

 

Nos grupos de educação em saúde há a participação efetiva dos agentes 

comunitários por meio de revezamento. 

Com relação às ações programáticas, temos: 

 

1.2.1 Pré-natal 

 

Referente ao acompanhamento das gestantes que realizam pré-natal no 

serviço, realizamos o cadastramento e de acordo com o manual técnico do 

Ministério da Saúde. O médico realiza as consultas e solicitação de exames 

referentes ao trimestre gestacional, vacinação e encaminhamento ao serviço de alto 

risco. A cada consulta, o sistema é alimentado e a mesma tem seu próximo 

atendimento agendado. Além do acompanhamento na UBS, a mulher recebe visita 

domiciliar mensal do agente de saúde (quando reside em área de ESF), do médico 

ou enfermeiro em caso de necessidade e é incentivada a participar do grupo de 

gestantes que ocorre na comunidade quinzenalmente. 
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Com relação ao encontro das gestantes, participam a enfermeira, a 

psicóloga do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS II) e um ACS. 

Outros profissionais são convidados a abordar assuntos específicos ao longo dos 

encontros. São eles: nutricionista, fisioterapeuta, educadora física e dentista. A 

adesão ao grupo é pequena apesar de usarmos como estratégia para a participação 

o pré-natal em dia a entrega de Kits (bolsa, termômetro, toalha higiênica, sabonete, 

lenço umedecido e álcool 70%) e enxoval. 

Após o parto, uma cópia da Declaração de Nascimento do bebê é enviada a 

Unidade de referência da puérpera a fim de garantir à atenção a mulher e ao bebê. 

É realizado visita domiciliar após a alta hospitalar e a mesma tem sua consulta 

puerperal agendada ainda na maternidade, através do consolidado das gestantes 

cadastradas no serviço, para as usuárias faltosas, as busca ativas são realizadas.  

 

1.2.2 Puericultura 

 

A puericultura na Unidade se dá até os doze meses de idade e é realizada 

pelo médico de família às crianças do território de SF e pelo pediatra às crianças 

residentes em bairros arredores. O pediatra atende um turno por semana e o médico 

de família tem dois turnos da agenda destinada preferencialmente a este público. 

Ao nascer, a criança também recebe alta hospitalar com o agendamento da 

primeira consulta de puericultura, orientações sobre o teste do pezinho e vacinas 

nas suas respectivas Unidades de referência. Através da Declaração de Nascimento 

do bebê enviada à Unidade, a criança é classificada como “de risco”. São 

considerados fatores de risco: mãe com idade inferior a 20 anos ou superior a 35 

anos, mãe analfabeta ou com menos de três anos de estudo, mãe com mais de três 

filhos, criança prematura e/ou baixo peso, má formação congênita e história de óbito 

em irmãos. Crianças de risco tem sinal (“bolinha vermelha”) no canto superior do 

prontuário bem como no cartão de vacina com o objetivo de atentar toda a equipe de 

saúde para o atendimento a este bebê.   

As crianças menores de um ano saem da Unidade com a próxima consulta 

agendada. Aquelas classificadas como de risco, impreterivelmente são agendadas 

mensalmente e as demais de acordo com o previsto pelo manual técnico do 

Ministério da Saúde. 
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Sob o controle da enfermeira há um livro de registro de puericultura. Neste 

são inseridas todas as crianças que realizam o acompanhamento no serviço e este é 

revisado mensalmente a fim de verificar a periodicidade das consultas médicas, 

preferencialmente das crianças consideradas de risco para posterior busca ativa de 

faltosos, por ACS em área de ESF ou por telefone. Ainda, é registrada no livro de 

controle a data da última consulta e o agendamento da próxima.  

Além da busca de consultas atrasadas a busca ativa para a atualização do 

calendário vacinal acontece mensalmente após a revisão dos cartões espelho e 

através da constatação do atraso em visita domiciliar pelo agente comunitário. 

As crianças acima de um ano têm sua condição de saúde acompanhada 

pelo ACS e na Unidade conforme procura.  Esta situação pode ser apontada como 

uma falha do serviço, já que o foco principal das ações desenvolvidas pela equipe se 

dá no primeiro ano de vida. O controle do calendário de vacinação é realizado para 

todas as crianças vinculas à UBS. 

Destinamos dois turnos no mês, em ambiente da comunidade próximo a área 

de maior número de crianças de 0 a 6 anos, um momento de avaliação do 

crescimento e desenvolvimento destes usuários, com a aferição de medidas 

antropométricas e orientações através do ACS e nutricionista. Esses dados inclusive 

alimentam os relatórios do Programa Bolsa Família. 

Um relatório referente ao número de gestantes adolescentes cadastradas, 

que iniciaram o acompanhamento no 1º trimestre e que concluíram o pré-natal com 

seis consultas e uma de puerpério, além do número de crianças menores de um ano 

com consultas realizadas, reagendadas e buscas ativas realizadas é enviado a 

Vigilância Epidemiológica. Este setor de saúde é responsável pelo controle, 

monitoramento e avaliação dos indicadores materno-infantis de Farroupilha.  

 

1.2.3 Saúde da Mulher 

 

Com relação à Saúde da Mulher, o incentivo à coleta de CP e a busca da 

realização de exames em atraso são feitas por toda a equipe de saúde, em VD, 

grupos educativos e durante as consultas médicas e ginecológicas, assim como a 

orientação sobre DST e Planejamento Familiar.   
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Apesar da disponibilidade do manual técnico do Ministério da Saúde 

referente ao tema, na prática não seguimos todas as diretrizes já que a orientação 

de frequência da coleta adotada pelos profissionais é anual.  

Os exames de citopatológico de colo uterino são coletados pela enfermeira 

em um turno semanal, mensalmente ao sábado na Saúde do Trabalhador e na 

consulta ginecológica que acontece em dois turnos da semana mediante 

agendamento prévio na UBS. A mamografia é solicitada pelo médico, sendo a 

enfermeira responsável pela realização do exame clínico das mamas e o 

encaminhamento ao médico para a realização de mamografia de controle ou de 

investigação, já que não há protocolo para solicitação deste exame pelo enfermeiro. 

A procura por agendamento do exame de Papanicolau com a enfermeira é 

grande, assim como o número de faltosos. Uma das dificuldades encontradas é a 

disponibilidade de sala com mesa ginecológica, uma vez que neste ambiente 

acontecem os atendimentos do clínico geral, do pediatra e do ginecologista. Além da 

coleta do CP a enfermeira realiza o exame de mamas e o encaminhamento ao 

médico para a realização de mamografia de controle ou de investigação.  

As coletas de citopatológico são registradas em um livro específico, bem 

como os resultados e a adequabilidade da lâmina enviada ao laboratório. Dessa 

forma, é possível acessar os exames alterados, recoletar amostras insatisfatórias e 

verificar o seguimento das condutas orientadas pelos profissionais e acompanhar 

estas mulheres. No entanto, não temos um registro específico de mulheres com 

exame de Papanicolau em dia o que impede a realização de busca ativa do exame 

preventivo atrasado. Criar este recurso seria uma ferramenta de auxílio para o 

acompanhamento efetivo da equipe com relação a esta ação em saúde. A busca 

das mulheres que faltaram ao exame agendado também poderia ser uma estratégia 

do serviço. 

Quanto às mamografias, após a solicitação na Unidade de Saúde não temos 

um fluxo de acompanhamento dos resultados. Apesar de a periodicidade da 

realização da mamografia pelas mulheres ser um dos focos do trabalho do agente 

de saúde, não existe um documento específico de registro de acompanhamento das 

mulheres orientadas e da frequência com que realizam o exame.  

A ampliação da agenda da enfermeira para a coleta de CP é fundamental 

para o aumento da cobertura do exame, mas para tal um espaço físico adequado 
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disponível é uma premissa. A transferência de prédio para um espaço mais amplo 

será uma forma de solucionar esta problemática. 

 

 

 

 

1.2.4. Hipertensos e Diabéticos 

 

O registro dos hipertensos e diabéticos da Unidade de Saúde se dá através 

do cadastramento destes no HIPERDIA e no SIAB, quando residem em área de 

cobertura da ESF. O acompanhamento do usuário ocorre na Unidade e no domicílio 

conforme indicação por diferentes profissionais da ESF como o ACS, técnico de 

enfermagem, médico e enfermeiro. 

A oferta de atendimento a este público ocorre de segunda à sexta-feira em 

ambos os turnos de trabalho, sem que o usuário tenha sua próxima consulta 

agendada. Durante o atendimento do médico ou na consulta de enfermagem é dado 

enfoque também as questões de prevenção, mudança de hábitos alimentares e a 

realização de atividade física.  

As prescrições médicas tem validade por 6 meses e a distribuição de anti-

hipertensivos e hipoglicemiantes ocorre de forma centralizada, na Farmácia Popular 

do município. A falta de medicamentos de uso contínuo não é uma constate na 

realidade do acesso do hipertenso e diabético em Farroupilha. 

Com relação à educação em saúde, são realizados dois grupos mensais na 

comunidade com orientações, verificação de TA, HGT para os diabéticos e 

renovação de receitas de uso contínuo. Além da presença do médico de família, 

enfermeiro ou técnico de enfermagem e ACS, conforme o tema abordado, 

profissionais de apoio como nutricionista e educador físico participam dos encontros. 

Realizamos semanalmente no bairro grupos de reeducação alimentar e caminhada, 

recursos utilizados pelos profissionais da equipe de SF como forma de 

encaminhamento e apoio ao atendimento desta demanda. 

Apesar de a demanda de atendimento aos hipertensos e diabéticos não ser 

excessiva, a Unidade poderia disponibilizar um turno específico da agenda do 

médico de família para priorizar esta parcela da população. 
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1.2.5 Idosos  

 

Quanto à saúde da pessoa idosa, realizamos atendimento médico e de 

enfermagem diário em ambos os turnos de trabalho, e no domicílio de acordo com a 

dificuldade do usuário em acessar a UBS. Além do cadastro no SIAB não há outra 

forma de registro específico desta demanda. 

Ocorre mensalmente na comunidade um grupo educativo com palestras, 

dinâmicas e confraternização. Participam desta atividade o médico de família, os 

agentes de saúde, o enfermeiro e a psicóloga da assistência social conforme a 

agenda. 

Este é um público bastante participativo das atividades propostas pela 

Unidade, inclusive nos demais encontros realizados, como os grupos de caminhada, 

reeducação alimentar e HIPERDIA.  

O serviço dispõe da caderneta do idoso e faz entregas, mas nem sempre as 

solicita e preenche os dados. Da mesma forma, os usuários não utilizam 

efetivamente este recurso.  

Após esta descrição da Unidade da Saúde, da dinâmica de trabalho e das 

ações em saúde ofertadas a comunidade, vale salientar como positivo o empenho 

dos trabalhadores em estabelecer vínculo com a população, apesar não estarmos 

inseridos no bairro de abrangência da Estratégia. Ou seja, ao mesmo tempo em que 

isso afeta o acesso dos usuários ao serviço, inúmeras atividades de educação em 

saúde são desenvolvidas em espaços da comunidade, como igreja, pastoral, escola 

e clube de mães e de uma forma geral temos uma boa participação da população. 

Acredito que com a transferência da UBS para o território adequado, a adesão dos 

usuários às atividades coletivas será ainda maior, bem como o vínculo com a equipe 

de saúde. Vale ressaltar que a disponibilidade de profissionais do NASF na 

participação de grupos educativos amplia a efetividade do trabalho realizado. 

O acolhimento ao indivíduo inicia na recepção do serviço e a escuta dos 

diferentes profissionais sobre as necessidades deste possibilita conduzir e buscar da 

melhor forma, para a equipe e para o usuário, a resolutividade do problema. Desse 

modo, a demanda espontânea geralmente não excede a capacidade do serviço e a 

espera para o agendamento ou para o atendimento é razoável.  

Outro aspecto importante do processo de trabalho, não só da Unidade em 

questão, mas das demais UBS do município é a estreita comunicação entre os 
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diferentes setores que compõem a rede sócio-assistencial. Desse modo, reuniões 

mensais de matriciamento, interconsultas, visitas domiciliares e atendimentos aos 

indivíduos e famílias sob um olhar interdisciplinar acontecem frequentemente. 

A rotatividade de agentes comunitários de saúde é uma realidade enfrentada 

com frequência pela equipe. Atualmente, duas micro-áreas estão sem 

acompanhamento destes profissionais tão fundamentais para a efetividade do 

trabalho de saúde da família. Além de o cadastramento estar desatualizado estas 

duas micro-áreas com grande número de hipertensos, diabéticos e idosos 

encontram-se desassistidas. Essa situação desgasta e sobrecarrega os 

trabalhadores, afeta a credibilidade do trabalho e a adesão da comunidade as ações 

de saúde realizadas. 

Hoje, o controle social que é uma forma de mobilizar a comunidade para a 

percepção de suas necessidades, deveres e conquista de seus direitos, não tem 

sido preconizado. Os encontros de Conselho Local de Saúde não acontecem na 

comunidade após terem sido suspensos há mais ou menos 3 anos. 

Através do preenchimento do Caderno de Ações Programáticas, pôde ser 

identificado, além de falhas no atendimento, no registro e no controle das ações 

desenvolvidas e preconizadas pelo SUS, a necessidade de uma saúde coletiva com 

necessita de profissionais engajados com o trabalho e quanto às dificuldades do dia-

a-dia relacionados a recursos materiais, financeiros e humanos comprometem a 

qualidade do atendimento a população. 

Diante da análise da estrutura, do funcionamento da Unidade e das ações 

em saúde executadas pela equipe, considero importante intervir na qualificação da 

saúde da mulher através da prevenção do câncer de colo de útero e mama. A 

definição do foco da intervenção foi estabelecida mediante a constatação do grande 

número de mulheres residentes na comunidade, a vulnerabilidade e situações de 

risco presente no bairro em virtude do tráfico e da drogadição e as fragilidades na 

qualidade do atendimento prestado às usuárias. São eles: a demanda excedente à 

oferta de agendamentos de Papanicolau, grande número de evasão nas marcações, 

poucas ferramentas para o monitoramento e o controle das coletas e dos resultados 

e o baixo índice de coleta de citopatológico de colo uterino e solicitações de 

mamografia. 

 

2 Análise Estratégica 



20 
 

 

2.1 Introdução 

 

O câncer de colo de útero é o segundo tipo de câncer mais comum em 

mulheres no Brasil. Com relação ao câncer de mama, é uma das principais causas 

de mortalidade, apesar de ter um bom prognóstico quando diagnosticado no estágio 

inicial. Diante desse contexto, ações de controle que contemplem estas 

problemáticas devem ser desenvolvidas na atenção básica a fim de prevenir a 

ocorrência destas patologias, realizar a detecção precoce e garantir o manejo 

adequado do problema de saúde. Uma das formas de intervenção é ampliar a coleta 

do exame Papanicolau, da mamografia e do exame clínico das mamas, já que estes 

recursos reduzem a incidência e a mortalidade pelos cânceres de colo uterino e 

mamas. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

De acordo com o Caderno de Atenção Básica: controle dos cânceres do colo 

do útero e da mama (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006), dentre as atribuições dos 

profissionais de saúde coletiva está à priorização das ações considerando o risco e 

a vulnerabilidade a que os indivíduos estão submetidos. A sensibilização para a 

coleta do exame citopatológico de colo uterino e a realização de mamografia com o 

objetivo de prevenir os cânceres devem ser incluídas nas ações de saúde do 

serviço. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

Sendo assim, ampliar a coleta do Papanicolau, a mamografia e o exame 

clínico das mamas nas faixas etárias alvo, a fim de reduzir a incidência dessa 

problemática, implementar os registros de acompanhamento e concomitante a isso 

orientar as doenças sexualmente transmissíveis (DST) entre outras atividades, serão 

fundamentais, considerando o número de mulheres cadastradas na área de 

abrangência da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Ainda, a drogadição e o 

tráfico de drogas que levam a prostituição e ao aumento da ocorrência de doenças 

sexualmente transmissíveis (DST) inclusive na adolescência são problemáticas 

comuns na realidade da comunidade em questão. 

Inicialmente é fundamental a mobilização e a sensibilização da equipe de 

profissionais da ESF para a relevância do tema em questão, levando em 

consideração as ações propostas. A transferência do prédio da Unidade de Saúde 

no próximo mês para junto da comunidade de atuação irá contribuir para a 

ampliação da agenda de coleta de citopatológico, em função de que uma área física 
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melhor equipada facilitará o acesso dos usuários além de melhorar o vínculo entre a 

população e o serviço, facilitando desta forma a execução das atividades e o 

sucesso da intervenção.  

 

 

 

2.2 Objetivo Geral 

  

Qualificar a atenção à Saúde da Mulher através da prevenção dos cânceres 

de colo de útero e de mama na Unidade de Saúde Centro Social Urbano. 

 

2.3 Objetivos Específicos 

 

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

mama; 

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

colo uterino e mamografia; 

3. Melhorar a qualidade do atendimento das mulheres que realizam detecção 

precoce de câncer de colo de útero e de mama na UBS; 

4. Melhorar registros das informações; 

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

6. Promoção da saúde; 

7. Realizar ações de promoção à saúde e prevenção de doenças nas famílias 

das mulheres. 

 

2.4 Metas 

 

Relativas ao objetivo 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 40%; 

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

na faixa etária entre 50 e 69 anos de idade para 50%; 
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 Aplicar a periodicidade de rastreamento através do exame citopatológico de 

colo uterino recomendada pelo Ministério da Saúde a 40% das mulheres de 

25 a 64 anos de idade que realizarem acompanhamento na UBS; 

 Aplicar a periodicidade de rastreamento através da mamografia recomendada 

pelo Ministério da Saúde a 50% das mulheres de 50 a 69 anos de idade que 

realizarem acompanhamento na UBS; 

 Captar todas as mulheres de 25 a 64 anos de idade da área de cobertura da 

UBS que nunca realizaram citopatológico de colo uterino; 

 Captar todas as mulheres de 50 a 69 anos de idade da área de cobertura da 

UBS que nunca realizaram mamografia.                

 

Relativa ao objetivo 2     

 

 Buscar 80% das mulheres faltosas à realização do exame citopatológico de 

colo uterino e mamografia conforme periodicidade recomendada. 

 

Relativas ao objetivo 3 

 Implementar o Programa de prevenção do câncer de colo uterino na UBS;   

 Implementar o Programa de prevenção do câncer de mama na UBS; 

 Capacitar 100% dos ACS para a prevenção do câncer de colo de útero e do 

câncer de mama de acordo com os protocolos adotados pela UBS; 

 Aumentar a coleta de amostras satisfatórias do exame citopatológico de colo 

uterino em 100%; 

 Facilitar o acesso das mulheres ao resultado do exame citopatólógico de colo 

de útero e da mamografia; 

 Garantir a adoção de condutas terapêuticas conforme fluxogramas adotados 

pela UBS para 100% das mulheres; 

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

citopatológico alterado; 

 Garantir referência e contra-referência para 90% das mulheres com 

mamografia alterada. 
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Relativa ao objetivo 4 

 Manter 80% do registro da coleta de exame citopatológico de colo uterino e 

registrar 80% das solicitação de mamografia na planilha ou no registro 

específico. 

 

 

Relativa ao objetivo 5 

 Realizar avaliação de risco em 30% das mulheres nas faixas etária de 25 a 64 

anos. 

 

Relativa ao objetivo 6 

 Orientar 30% das mulheres cadastradas sobre doenças sexualmente 

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

 

Relativas ao objetivo 7 

 Realizar ações de promoção à saúde e prevenção de doenças a 30% das 

famílias das mulheres acompanhadas na UBS para a prevenção do câncer de 

colo de útero e de mama; 

 Avaliar a situação de risco e vulnerabilidade de 30% das famílias das 

mulheres atendidas pelos Programas. 

 

2.5 Metodologia 

 

2.5.1 Ações 

 

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

(Outubro a Janeiro) na Unidade Básica de Saúde – Centro Social Urbano. 

Participarão da pesquisa as mulheres com idades entre 24 e 69 anos pertencentes à 

área de abrangência da Estratégia de Saúde da Família. Para o embasamento 

técnico e científico da intervenção, será utilizado o protocolo do Ministério da Saúde, 

Caderno de Atenção Básica: controle dos cânceres do colo do útero e da mama. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 
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Para ampliar em 40% a cobertura de detecção precoce do câncer de colo 

uterino das mulheres na faixa etária entre 25 e 64 anos de idade e ampliar a 

cobertura de detecção precoce do câncer de mama das mulheres na faixa etária 

entre 50 e 69 anos de idade para 50%, no eixo do monitoramento e avaliação estas 

mulheres serão monitoradas através da ficha de acompanhamento desenvolvida 

para os agentes comunitários de saúde utilizarem em suas respectivas micro-áreas 

a fim de registrar a data do último exame citopatológico e mamografia realizadas. A 

ficha de acompanhamento será o instrumento utilizado para o cadastramento das 

mulheres que participarão do programa de prevenção do câncer de colo uterino e 

mama. 

Na organização do serviço, serão acolhidas as demandas induzidas e 

espontâneas de todas as mulheres de 25 a 64 anos de idade que demandem a 

realização de exame citopatológico de colo uterino na UBS e para tal será ampliada 

a oferta de horários de coleta de citopatológico com a enfermeira, sendo que o 

exame será agendado com a enfermeira ou com o ginecologista da UBS. Quanto ao 

acolhimento das demandas induzidas e espontâneas das mulheres de 50 a 69 anos 

de idade que demandem a realização de mamografia, será agendado na Unidade 

consulta ginecológica ou com o médico de família para a solicitação da mamografia.  

No eixo de engajamento público, a comunidade será esclarecida sobre a 

importância da realização do exame citopatológico do colo uterino, auto-exame de 

mamas e mamografia na faixa etária dos 25 a 64 anos de idade e 50 a 69 anos 

respectivamente, através da abordagem do tema em atividades educativas, em 

visitas domiciliares de rotina e da distribuição de material educativo no serviço e na 

comunidade.                

Na qualificação da prática clínica a equipe será capacitada em reunião de 

equipe com relação ao acolhimento das mulheres para a coleta do citopatológico e 

mamografia, além do exame das mamas através de material didático. 

Para rastrear a periodicidade da realização do papanicolau conforme as 

recomendações do Ministério da Saúde em 30% das mulheres das faixas etárias 

alvo e rastrear a periodicidade da realização de mamografia conforme indicação do 

Ministério da Saúde em 50% das mulheres das faixas etárias alvo, no eixo do 

monitoramento e avaliação estas mulheres serão monitoradas através da ficha de 

acompanhamento desenvolvida para os agentes comunitários de saúde utilizarem 

em suas respectivas micro-áreas a fim de registrar a data do último exame 
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citopatológico e mamografia realizadas, além da abordagem em consultas médicas 

e de enfermagem. 

No eixo de organização do serviço a ação será desenvolvida com oferta dos 

protocolos técnicos relativos à prevenção do câncer de colo de útero e mama 

atualizado para os profissionais de saúde da UBS.  

Quanto ao engajamento público, a comunidade será esclarecida quanto à 

periodicidade de realização do citopatológico e da mamografia através de atividades 

educativas, visitas domiciliares de rotina e distribuição de material educativo no 

serviço e na comunidade.  

A equipe será capacitada em reunião quanto à periodicidade indicada para a 

realização de ambos os exames contemplando o eixo da qualificação da prática 

clínica. 

O eixo de monitoramento e avaliação para a captação das mulheres com 25 

a 64 anos que nunca realizaram o exame de prevenção do câncer de colo uterino e 

das mulheres com 50 a 69 anos que nunca realizaram a mamografia se dará através 

da aplicação da ficha de acompanhamento pelos agentes de saúde nas visitas 

domiciliares identificando o período da realização dos últimos exames.  

A prioridade no atendimento das mulheres de 25 a 64 anos de idade que 

nunca realizaram o exame citopatológico de colo uterino e no atendimento das 

mulheres de 50 a 69 anos que nunca realizaram a mamografia atenderá o eixo da 

organização do serviço. Para tal, ocorrerá a ampliação da oferta de horários de 

coleta de citopatológico com a enfermeira e agendamento do exame com a 

enfermeira ou com o ginecologista será facilitado utilizando-se de recursos como o 

ACS, UBS ou telefone. Será facilitado também o agendamento de consulta médica 

para o encaminhamento à realização de mamografia. 

Durante as atividades educativas, as visitas domiciliares de rotina, no serviço 

e na comunidade serão divulgadas para a comunidade a facilidade de acesso e a 

atenção prioritária às mulheres de 25 a 64 anos de idade que nunca realizaram o 

papanicolau e às mulheres de 50 a 69 anos de idade que nunca realizaram 

mamografia, atendendo ao eixo do engajamento público. 

O eixo da qualificação da prática clínica será contemplado com a 

sensibilização da equipe da UBS no acolhimento às mulheres que nunca realizaram 

o exame citopatológico de colo uterino e mamografia nas faixas etárias alvo. Ainda, 

em momento específico de educação para a Saúde da Mulher com os ACS na UBS 
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os agentes de saúde receberão capacitação para a busca das mulheres que nunca 

realizaram os exames de citopatológico de colo uterino e mamografia.       

Para buscar 80% das mulheres faltosas à realização do exame 

citopatológico de colo uterino e mamografia conforme periodicidade recomendada 

no manual técnico utilizado na intervenção, no eixo do monitoramento e avaliação o 

cumprimento da periodicidade de realização dos exames será acompanhado pelos 

ACS em visitas domiciliares através da ficha espelho desenvolvida. 

No eixo da organização do serviço, serão listadas as mulheres faltosas ao 

citopatológico agendado e programado busca ativa em um dia específico de visita 

domiciliar. Além disso, através da ampliação da oferta de horários de coleta de 

Papanicolau com a enfermeira, serão disponibilizadas vagas para o reagendamento 

das mulheres faltosas visando acolher a demanda de exames provenientes das 

buscas. Com relação à mamografia, as mulheres que tiveram o exame solicitado e 

não deram seguimento ao fluxo de realização a visita domiciliar também serão 

agendadas.   

Com relação ao engajamento público, a comunidade será informada quanto 

à importância de realização dos exames, a periodicidade preconizada além da 

indicação de acompanhamento regular através de atividades educativas, de visitas 

domiciliares de rotina, no serviço e na comunidade.   

Referente à qualificação da prática clínica em um momento específico de 

educação para a Saúde da Mulher com os ACS na UBS, os profissionais serão 

capacitados para informar as mulheres sobre a importância da realização do exame 

citopatológico de colo uterino e da mamografia e periodicidade indicada.   

Com o objetivo de implementar os programas de prevenção do câncer de 

colo uterino e mama na UBS, o monitoramento e a avaliação dos indicadores será 

realizado pelo menos semestralmente mediante a solicitação dos relatórios do 

Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO) e do Sistema de 

Informação do Câncer de Mama (SISMAMA) junto a coordenação de enfermagem.  

Na organização do serviço, os indicadores do SISCOLO e SISMAMA serão 

discutidos com os profissionais. Serão definidas as atribuições de cada membro da 

equipe no programa de prevenção do câncer de colo de útero e mama da UBS.  

Para o engajamento público e envolvimento das mulheres da comunidade na 

implementação do programa de prevenção dos cânceres de colo uterino e mama, 

será elaborado um questionário breve a fim de ser aplicado durante os atendimentos 
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na UBS que auxilie a equipe a reconhecer as expectativas das usuárias com relação 

ao atendimento prestado e na coleta do citopatológico. 

Na qualificação da prática clínica, será planejada uma reunião de equipe 

voltada para o tema do programa de prevenção do câncer de colo de útero e mama 

com o intuito de estimular a participação de todos os trabalhadores na 

implementação destes.    

Na ação de capacitar 100% dos ACS para a prevenção do câncer de colo de 

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

do monitoramento e avaliação será contemplado através do planejamento de 

capacitações periódicas em reunião de equipe e orientações aos novos funcionários 

quanto ao tema.       

Os treinamentos ocorrerão sempre que necessário e quando foram inseridos 

novos funcionários no quadro de profissionais da Unidade, atendendo o eixo de 

organização do serviço.   

Ao compartilhar com as usuárias e a comunidade as condutas esperadas 

para que possam exercer o controle social durante atividades educativas, em visitas 

domiciliares de rotina, no serviço e na comunidade será desenvolvido o eixo 

engajamento público. 

A capacitação da equipe de saúde em reunião específica para a Saúde da 

Mulher qualificará a prática clínica quanto à prevenção do câncer de colo de útero e 

do câncer de mama de acordo com os protocolos adotados pela Unidade de Saúde.     

Com o intuito de aumentar a coleta de amostras satisfatórias do exame 

citopatológico de colo uterino em 100%, no eixo do monitoramento e avaliação a 

ação será de monitorar a adequabilidade das amostras de 100% dos exames 

coletados através da revisão do resultado das amostras de citopatológico coletadas 

assim que recebidas no serviço.  

Na organização do serviço, será de responsabilidade do enfermeiro o 

monitoramento da adequabilidade das amostras de exames coletados.  

Para o eixo do engajamento público, ocorrerá o compartilhamento da 

qualidade dos exames coletados com as usuárias no momento da entrega do 

resultado do exame.  

No eixo da qualificação da prática clínica, em reunião de equipe planejada 

para discutir questões relacionadas à Saúde da Mulher acontecerá a capacitação da 



28 
 

equipe da UBS para monitoramento dos resultados do exame citopatológico do colo 

uterino. 

A facilidade no acesso das mulheres ao resultado do exame citopatólógico 

de colo de útero e da mamografia será contemplada no eixo do monitoramento e 

avaliação através do monitoramento do retorno dos resultados de exames de todas 

as mulheres acompanhadas na UBS assim que recebidos no serviço e registrados 

nos livros específicos de coleta de citopatológico e mamografia.  

Todas as mulheres em busca do resultado do citopatológico e/ou para 

entregar a mamografia serão acolhidas na Unidade Básica de Saúde em horário 

integral do serviço e orientadas pela equipe de enfermagem. Com relação ao 

monitoramento dos resultados de exames coletados e mamografias solicitadas, será 

de responsabilidade do enfermeiro, contemplando o eixo da organização do serviço. 

Em atividades educativas programadas, em visitas domiciliares de rotina, no 

serviço e na comunidade será desenvolvido o eixo engajamento público com o 

esclarecimento das mulheres e da comunidade sobre a atenção prioritária para o 

resultado dos exames e sobre o tempo de espera para retorno do resultado do 

exame citopatológico de colo uterino.   

No eixo do monitoramento e avaliação, para garantir a adoção de condutas 

terapêuticas conforme fluxogramas adotados pela UBS para 100% das mulheres 

essas serão monitoradas conforme fluxogramas para todos os casos, especialmente 

para aqueles com resultados alterados.  

No eixo da organização do serviço, o estabelecimento das condutas 

terapêuticas respeitará o protocolo adotado pela UBS. Ocorrerá a revisão mensal ou 

conforme necessidade do livro registro da coleta de citopatológico e de solicitação 

de mamografia e acompanhamento do seguimento dos encaminhamentos 

realizados pelos profissionais da UBS. Ainda, de acordo com o resultado dos 

exames, a usuária será orientanda e encaminhada para serviços de maior 

complexidade e acompanhada através do ACS.  

Com relação ao engajamento público, em caso de dificuldade de realização 

de exames complementares ou de demora do resultado destes, a Unidade estreitará 

a comunicação entre usuário e gestor mobilizando a comunidade para demandar 

junto a estes a agilidade para a realização de exames complementares e 

tratamentos vinculados a ações programáticas e a garantia de atendimento em 

outros níveis de atenção.                                                    
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Para a qualificação da prática clínica, em reunião de equipe planejada para 

discutir questões relacionadas à Saúde da Mulher capacitar a equipe para 

interpretação dos resultados do exame citopatológico do colo de útero e da 

mamografia. 

No eixo do monitoramento e avaliação, a garantia de referência e contra-

referência para 100% das mulheres com exame citopatológico e mamografia 

alterada, o atendimento a todas as usuárias referenciadas será monitorado pelo 

acompanhamento do seguimento das condutas terapêuticas através de contato com 

as usuárias, agendamento de consultas e realização de contato com os serviços e 

profissionais conforme necessidade.  

O estabelecimento de vínculo da UBS com os Sistemas de Referência 

através de contato telefônico ou relatórios com o serviço ou profissionais atenderá a 

ação do eixo da organização do serviço. 

O envolvimento da comunidade no estabelecimento de vínculo da UBS com 

os Sistemas de Referência será contemplado através do incentivo para as usuárias 

garantirem seu atendimento através do gestor ou em contato com os profissionais 

dos atendimentos de referência, no eixo do engajamento público. 

A capacitação dos profissionais da UBS para as indicações de 

encaminhamento das mulheres para outros níveis do sistema em reunião de equipe 

planejada para discutir questões relacionadas à Saúde da Mulher atenderá a 

qualificação da prática clínica. 

A fim de monitorar periodicamente os registros de todas as mulheres 

acompanhadas na UBS, no eixo do monitoramento e avaliação serão registradas as 

coletas de citopatológico no livro semanalmente, antes de enviá-los para a análise e 

será criado um livro para o registro de mamografias quando solicitadas.  

Atendendo ao eixo da organização do serviço, as informações do SIAB 

serão atualizadas semanalmente ou sempre que necessário conforme modificações 

nos cadastros realizados pelos ACS. Os livros específicos de registro dos exames 

coletados (citopatológico) e solicitados (mamografia) serão alimentados 

semanalmente ou conforme demanda. Em reunião de equipe com os trabalhadores 

serão acordadas e reorganizadas as rotinas, bem como os respectivos responsáveis 

pelas ações. 

Quanto ao esclarecimento das mulheres sobre o direito de manutenção dos 

registros de saúde no serviço inclusive sobre a possibilidade de solicitação de 
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segunda via quando necessário ocorrerá durante o acolhimento da usuária, 

conforme necessidade na consulta de enfermagem e no momento da coleta do 

exame para o eixo do engajamento público. 

No eixo da qualificação da prática clínica, em reunião para a organização 

das rotinas referentes à prevenção do câncer de colo uterino e mama os 

profissionais serão capacitados para o registro adequado das informações. 

No que se refere à avaliação de risco em 30% das mulheres nas faixas 

etária de 25 a 64 anos, será monitorada esta realização mensalmente com os 

agentes das respectivas micro-áreas através da aplicação da ficha de 

acompanhamento utilizada nas visitas domiciliares contemplando o eixo do 

monitoramento e avaliação. 

Na organização do serviço, com a aplicação da ficha de acompanhamento e 

de acordo com as diretrizes do manual técnico que embasa a intervenção, serão 

identificadas as mulheres de maior risco para câncer de colo de útero e de mama. 

Posteriormente a mulher com risco identificado terá acesso facilitado através do 

agendamento prioritário para a realização do exame Papanicolau e mamografia. 

Quanto ao engajamento público, as mulheres e a comunidade serão 

alertadas sobre os fatores de risco para câncer de colo de útero e de mama.                                     

através de atividades educativas planejadas, em visitas domiciliares de rotina, no 

serviço e na comunidade. Através de palestras, grupos educativos e criação de 

vínculo da usuária com os atendimentos específicos desenvolvidos na comunidade, 

na Unidade de Saúde e no município serão estabelecidas medidas de combate aos 

fatores de risco passíveis de modificação.     

Em reunião de equipe planejada para discutir questões relacionadas à 

Saúde da Mulher a equipe da UBS será treinada para realizar a avaliação de risco 

para o câncer de colo de útero e mama e identificar as medidas de controle dos 

fatores de risco passíveis de modificação, contemplando o eixo da qualificação da 

prática clínica. 

Com o objetivo de promoção da saúde a meta de orientar 30% das mulheres 

cadastradas sobre doenças sexualmente transmissíveis (DST) e fatores de risco 

para câncer de colo uterino e mama, o monitoramento e avaliação do número de 

mulheres que receberam as orientações se dará através da revisão mensal das 

fichas de acompanhamento utilizadas pelos agentes comunitários de saúde nas 

visitas domiciliares. 
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Na organização do serviço serão distribuídos preservativos diariamente 

conforme demanda espontânea.  

Para incentivar a comunidade a usar preservativos, evitar o uso de tabaco, 

álcool e drogas, praticar atividade física regular, adotar hábitos alimentares 

saudáveis e o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, no intuito de 

prevenir o desenvolvimento dos cânceres de colo uterino e mama serão 

programadas atividades educativas, além de o tema ser abordado em visitas 

domiciliares de rotina, no serviço e na comunidade. As usuárias serão 

encaminhadas para grupos educativos específicos como caminhada, reeducação 

alimentar, anti-tabagismo e gestantes, atingindo, desta forma, o engajamento 

público. 

No eixo qualificação da prática clínica, a equipe será capacitada para 

orientar a prevenção de DST, além de combate aos fatores de risco para câncer de 

colo de útero e de mama através de reunião de equipe planejada para discutir 

questões relacionadas à Saúde da Mulher.  

No eixo do monitoramento e avaliação, através da revisão das fichas de 

acompanhamento aplicadas pelos ACS nas visitas domiciliares serão monitoradas 

as ações de prevenção e promoção à saúde de acordo com as especificidades de 

cada família pretendendo promover à saúde e prevenir doenças a 30% das famílias 

das mulheres acompanhadas na Unidade de Saúde para a prevenção do câncer de 

colo de útero e de mama.   

Promover o trabalho em equipe para o cuidado das famílias, priorizando as 

famílias de risco e vulnerabilidade com o planejamento de visitas domiciliares, 

atendimentos específicos na Unidade e realização de ações de educação com 

diferentes áreas de conhecimento, além de envolver os membros da equipe na 

organização, planejamento e gestão destas atividades em reunião de equipe irão 

atender o eixo da organização do serviço. 

Durante as atividades educativas planejadas, em visitas domiciliares de 

rotina, no serviço e na comunidade, em consulta médica ou de enfermagem serão 

divulgadas as potencialidades das ações trans e interdisciplinares no cuidado à 

saúde e incentivado o auto-cuidado atendendo ao engajamento público. 

No âmbito da qualificação da prática clínica em reunião de equipe planejada 

será incentivado o trabalho multidisciplinar. 
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O monitoramento do número de famílias com avaliação de risco e 

vulnerabilidade ocorrerá mediante a revisão das fichas de acompanhamento do 

agente comunitário objetivando avaliar a situação de risco e vulnerabilidade das 

famílias das mulheres cadastradas, para o eixo do monitoramento e avaliação. 

Ao acordar ações em reunião de equipe, com os profissionais da UBS e 

envolver estes na organização, planejamento e gestão das ações direcionadas para 

famílias em situação de risco e vulnerabilidade, contemplarão o contexto da 

organização do serviço. 

Quanto ao engajamento público, durante as atividades educativas 

planejadas, em visitas domiciliares de rotina, no serviço e na comunidade, em 

consulta médica ou de enfermagem serão divulgadas as potencialidades das ações 

trans e interdisciplinares no cuidado á saúde e incentivado o auto-cuidado. 

Enfim, a qualificação da prática clínica ocorrerá através da capacitação da 

equipe de saúde para o trabalho multidisciplinar em reunião de equipe.                                         

 

2.5.2 Indicadores para monitorar o alcance das metas 

 

Meta 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 40%. 

Indicador 1: cobertura de detecção precoce do câncer 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 da 

ESF. 

 

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 50%. 

Indicador 2: cobertura de detecção precoce do câncer de mama numerador. 

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

frequentam o programa na UBS. 

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

ESF. 
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Meta 3: aplicar a periodicidade de rastreamento através do exame citopatológico de 

colo uterino recomendada pelo Ministério da Saúde a 40% das mulheres de 25 a 64 

anos de idade que realizarem acompanhamento na UBS. 

Indicador 3: proporção de mulheres entre 25 e 64 anos de idade residentes na área 

e com exame de citopatológico de colo de útero em dia. 

Numerador: número de mulheres entre 25 e 64 anos de idade residentes na área e 

com exame de citopatológico de colo de útero em dia. 

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

que foram atendidas pelo programa. 

 

Meta 4: aplicar a periodicidade de rastreamento através da mamografia 

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

idade que realizarem acompanhamento na UBS. 

Indicador 4: proporção de mulheres entre 50 e 69 anos de idade residentes na área 

e com a mamografia em dia. 

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

com a mamografia em dia. 

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

que foram atendidas pelo programa. 

 

Meta 5: manter registro da coleta de exame citopatológico de colo uterino em livro 

de registro ou prontuário. 

Indicador 5: proporção de mulheres com idades entre 25 e 64 anos e com registro 

do resultado do último CP em ficha-espelho ou prontuário.   

Numerador: número de mulheres com idades entre 25 e 64 anos e com registro do 

resultado do último CP em ficha-espelho ou prontuário. 

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

que foram atendidas pelo programa. 

 

Meta 6: garantir o registro dos resultados de mamografia em livro de registro ou 

prontuário. 

Indicador 6: proporção de mulheres com idades entre 50 e 69 anos e com registro 

do resultado do última mamografia em ficha-espelho ou prontuário.   
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Numerador: número de mulheres com idades entre 50 e 69 anos e com registro do 

resultado do última mamografia em ficha-espelho ou prontuário. 

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

que foram atendidas pelo programa. 

 

Meta 7: aumentar a coleta de amostras satisfatórias do exame citopatológico de colo 

uterino em 100%. 

Indicador 7: proporção de mulheres com resultado de CP com amostras 

satisfatórias. 

Numerador: número de mulheres com resultado de CP com amostras satisfatórias. 

Denominador: número total de mulheres residentes na área e que foram atendidas 

pelo programa que realizaram o CP. 

 

Meta 8: garantir a adoção de condutas terapêuticas conforme fluxogramas de 

resultados de CP adotados pela UBS para 100% das mulheres. 

Indicador 8: proporção de mulheres com encaminhamento conforme fluxograma de 

resultados de CP do Ministério da Saúde de acordo com o protocolo. 

Numerador: número de mulheres com encaminhamento conforme fluxograma de 

resultados de CP do Ministério da Saúde de acordo com o protocolo. 

Denominador: número de mulheres do território que frequentaram o programa na 

UBS e necessitaram de encaminhamento. 

 

Meta 9: garantir a adoção de condutas terapêuticas conforme fluxograma de 

prevenção do câncer de mama adotados pela UBS para 100% das mulheres. 

Indicador 9: proporção de mulheres com encaminhamento adequado para 

avaliação das mamas. 

Numerador: número de mulheres com encaminhamento adequado para avaliação 

das mamas. 

Denominador: número de mulheres do território que frequentaram o programa na 

UBS e necessitaram de encaminhamento. 

 

Meta 10: realizar avaliação de risco em 30% das mulheres nas faixas etária de 25 a 

64 anos.  
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Indicador 10: proporção de mulheres da faixa etária de 25 a 64 anos com avaliação 

de risco para o câncer de colo uterino. 

Numerador: número de mulheres da faixa etária de 25 a 64 anos com avaliação de 

risco para o câncer de colo uterino 

Denominador: número de mulheres do território da faixa etária de 25 a 64 anos que 

frequentaram o programa na UBS. 

 

Meta 11: realizar avaliação de risco em 30% das mulheres nas faixas etária de 50 a 

69 anos. 

Indicador 11: proporção de mulheres da faixa etária de 50 a 69 anos com avaliação 

de risco para o câncer de mama. 

Numerador: número de mulheres da faixa etária de 50 a 69 anos com avaliação de 

risco para o câncer de mama. 

Denominador: número de mulheres da faixa etária de 50 a 69 anos do território que 

frequentaram o programa na UBS. 

 

Meta 12: orientar 30% das mulheres com idades entre 25 e 64 anos cadastradas 

sobre doenças sexualmente transmissíveis (DST). 

Indicador 12: proporção de mulheres com idades entre 25 e 64 anos orientadas 

sobre doenças sexualmente transmissíveis (DST). 

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

orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis (DST). 

Denominador: número de mulheres do território com idades entre 25 e 64 anos que 

frequentaram o programa na UBS. 

 

Meta 13: orientar 30% das mulheres com idades entre 50 e 69 anos cadastradas 

sobre doenças sexualmente transmissíveis (DST). 

Indicador 12: proporção de mulheres com idades entre 50 e 69 anos orientadas 

sobre doenças sexualmente transmissíveis (DST). 

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

orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis (DST). 

Denominador: número de mulheres do território com idades entre 50 e 69 anos que 

frequentaram o programa na UBS. 
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Meta 14: realizar ação de promoção à saúde e prevenção de doença a 30% das 

mulheres acompanhadas na UBS para a detecção precoce do câncer de colo de 

útero. 

Indicador 14: proporção de mulheres da faixa etária de 25 a 64 anos que 

receberam orientação sobre a detecção precoce do câncer de colo de útero. 

Numerador: número de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos que receberam 

orientação para a detecção precoce do câncer de colo uterino. 

Denominador: número de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos do território que 

frequentaram o programa na UBS. 

 

Meta 15: realizar ação de promoção à saúde e prevenção de doença a 30% das 

mulheres acompanhadas na UBS para a detecção precoce do câncer de mama. 

Indicador 14: proporção de mulheres da faixa etária de 50 a 69 anos que 

receberam orientação sobre a detecção precoce do câncer de mama. 

Numerador: número de mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos que receberam 

orientação para a detecção precoce do câncer de mama. 

Denominador: número de mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos do território que 

frequentaram o programa na UBS. 

 

2.5.3 Logística 

 

A intervenção no âmbito da Saúde da Mulher – prevenção do câncer do colo 

de útero e mamas será baseada no protocolo do Ministério da Saúde, Caderno de 

Atenção Básica: controle dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama. (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2006). 

Como não temos nenhuma ficha específica de acompanhamento de 

mulheres em idades entre 25 e 69 anos de idade que retrate a forma como realizam 

a prevenção destes cânceres e avalie o risco para o desenvolvimento das 

patologias, será desenvolvido uma ficha complementar juntamente com os agentes 

comunitários de saúde, a fim cadastras as mulheres que participarão do programa e 

de registrar estes dados, garantir orientações específicas sobre o tema e monitorar 

as informações. Além desta ficha será utilizado como fonte de coleta de dados, o 

livro de registros de coleta do exame citopatológico e será desenvolvido um livro de 

registros de solicitação de mamografias. Com o objetivo de monitorar 255 mulheres 
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com idades entre 25 e 64 anos para a prevenção do câncer de colo uterino e 136 

mulheres com idades entre 50 e 69 anos para a prevenção do câncer de mamas, 

será solicitado junto à gestão municipal à impressão das fichas de acompanhamento 

desenvolvidas para fornecer aos agentes de saúde para que estes utilizem em suas 

visitas domiciliares de rotina.  

O monitoramento dependerá dos dados obtidos durantes as visitas 

domiciliares, sendo assim as fichas de acompanhamento dos agentes de saúde 

serão recolhidas mensalmente no dia do fechamento de dados do Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB) e revisadas pelo enfermeiro. Os dados de 

cadastro do SIAB serão atualizados semanalmente ou conforme necessidade. 

Quanto aos livros de registro específicos, serão consultados pelo menos 

mensalmente.  

Inicialmente será realizada uma capacitação para os profissionais da equipe 

de saúde da família da Unidade referente à Saúde da Mulher e a prevenção do colo 

de câncer de útero e mama. Será analisado o protocolo adotado, abordando a 

importância dos exames de citopatológico uterino, exame clínico das mamas e 

mamografia, periodicidade adequada, registro adequado de informações pertinentes, 

interpretação de resultados e fluxo de acompanhamento destes, fatores de risco 

para o câncer de colo uterino e mamas e prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis. Será discutida a importância do acolhimento das mulheres de 25 a 

64 anos no serviço para a realização do Papanicolau e das mulheres com 50 a 69 

anos para a realização da mamografia, assim como aquelas que nunca realizaram 

estes exames de acompanhamento e busca ativa dos agendamentos faltosos. 

Dados do SISCOLO e SISMAMA do município serão solicitados pelo enfermeiro da 

UBS junto à coordenação de enfermagem para a análise dos indicadores. 

Capacitações sistemáticas anuais sobre o tema serão programadas na equipe ou 

sempre que novos funcionários fizerem parte do quadro de trabalhadores.  

Os livros registros de mamografia e exame ginecológico serão atualizados 

pela equipe de enfermagem conforme o recebimento dos resultados das amostras 

do exame citopatológico e conforme a disponibilidades dos resultados de 

mamografia solicitadas. A revisão da adequabilidade das amostras e dos resultados 

do exame Papanicolau será de responsabilidade do enfermeiro e a entrega do 

citopatológico e orientações com relação aos mesmos às usuárias serão executadas 

pela equipe de enfermagem. Quando for constada a alteração em algum resultado 
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de exame, seja este o Papanicolau ou a mamografia, será o enfermeiro o 

profissional responsável por acompanhar o seguimento das condutas terapêuticas 

ou atendimentos a outros níveis do sistema de saúde.   

Com relação à ampliação de horários de coletas de citopatológico com a 

enfermeira, será verificada a disponibilidade de novos horários em um novo turno de 

acordo com o espaço físico da UBS e a agenda da profissional. Para as demandas 

espontâneas e induzidas o exame será agendado com a atendente do serviço ou 

através do ACS. Para a realização de mamografia, o agendamento com o 

ginecologista ou médico de família se dará através do agente comunitário de saúde 

ou da enfermeira. Será dada prioridade de agendamento para as mulheres que 

nunca tiverem realizado seus exames de acompanhamento. Mensalmente, em 

reunião de equipe, serão identificadas as mulheres faltosas aos exames agendados 

e mediante a isso será planejado visita domiciliar pelo agente de saúde com o intuito 

de realizar a busca ativa destas mulheres e reagendar os exames. Neste momento 

um turno específico da semana será disponibilizado para a marcação proveniente 

das buscas.  

Com relação às ações de controle social, será solicitado junto a Vigilância 

Epidemiológica informativos referentes ao auto-exame de mamas e a prevenção dos 

cânceres de colo uterino e de mama. Este material estará disponível no âmbito da 

Unidade e da comunidade. Ainda, será instrumento de trabalho do agente de saúde 

nas visitas domiciliares com o objetivo de divulgar a importância do auto-cuidado 

neste sentido, além de direitos e deveres do usuário do SUS para a qualidade do 

atendimento prestado. Será tarefa do agente comunitário e demais membros da 

equipe da saúde divulgar para as mulheres das faixas-etárias alvo as facilidades e 

prioridades no acolhimento dessa demanda. Atividades educativas esclarecendo os 

fatores de risco para os cânceres de mama e de colo de útero, incentivando hábitos 

de vida saudáveis, orientando as doenças sexualmente transmissíveis e o uso de 

preservativos, além da importância da realização do exame citopatológico do colo 

uterino, auto-exame de mamas e mamografia serão planejadas na comunidade. 

Para estas atividades será verificada a disponibilidade de um espaço físico na 

comunidade, será entregue um convite desenvolvido e impresso na própria UBS 

para a participação das usuárias e será utilizado material ilustrativo referente ao 

tema da prevenção adquirido junto a Vigilância em Saúde. As usuárias, no serviço e 
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na comunidade serão incentivas a fazer parte dos grupos educativos realizados pela 

equipe de saúde e equipe de apoio fortalecendo o trabalho trans e interdisciplinar.  

A fim de identificar as causas do grande número de faltosos aos 

agendamentos de citopatológico e conhecer as expectativas das usuárias da 

comunidade quanto ao atendimento a Saúde da Mulher será elaborado um 

questionário breve e aplicado no espaço da Unidade de Saúde durante os 

atendimentos, objetivando a diminuição destes casos. 

 

2.5.4 Cronograma 

 

Primeiro Mês 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

- Solicitação do 
SISCOLO e 
SISMAMA à 
coordenação de 
enfermagem. 
 
- Capacitação para 
a equipe de saúde 
referente à 
prevenção do 
câncer de colo 
uterino e mama 
através do 
protocolo do 
Ministério da 
Saúde. 
 
- Elaboração da 
ficha de 
acompanhamento  
e de avaliação de 
risco das mulheres 
nas faixas etárias 
alvo com os ACS. 
 

- Reprodução das 
fichas de 
acompanhamento e 
avaliação de risco. 
 
- Orientar a 
realização do auto-
exame de mamas 
na equipe. 
 
- Definição de 
papéis e 
responsabilidades 
referentes a 
intervenção com os 
profissionais da 
UBS em reunião de 
equipe. 

- Ampliar a agenda 
de coleta de 
papanicolau da 
enfermeira. 
 
- Criar um livro de 
registro específico 
para as solicitações 
de mamografia. 
 
- Distribuir as fichas 
de 
acompanhamento e 
avaliação de risco 
das mulheres nas 
faixas etárias alvo 
para os ACS. 
 
 

- Identificar as 
mulheres faltosas 
aos agendamentos 
de coleta de 
citopatológico 
uterino. 
 
- Agendar um turno 
específico para a 
realização de 
visitas domiciliares 
de busca ativa das 
usuárias faltosas. 
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Segundo Mês 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

- Disponibilizar um 
turno na agenda da 
enfermeira para a 
realização dos 
citopatológicos 
provenientes das 
buscas ativas. 
 
- Visitar as 
mulheres faltosas 
ao exame e 
agendar nova data 
para a coleta. 
 
 - Agendar encontro 
educativo referente 
à Saúde da Mulher 
na comunidade. 
 
-Reservar um 
espaço comunitário 
para a realização 
da atividade 
educativa. 
 
- Confeccionar 
convite referente a 
ação educativa. 
 
- Reproduzir os 
convites para o 
encontro. 
 

- Revisão do livro 
de registro das 
mamografias e 
acompanhamento 
dos resultados dos 
exames. 
 
- Revisão do livro 
de registros de 
citopatológico de 
colo de útero. 
 
- Solicitação de 
material informativo 
a Vigilância 
Epidemiológica 
para disponibilizar 
na UBS e aos ACS. 
 
- Disponibilizar o 
convite da atividade 
educativa aos ACS 
e na UBS. 
 
- Mobilizar as 
usuárias para a 
participação no 
encontro. 
 
-Reservar recurso 
áudio visual para a 
realização da 
atividade. 
 
- Solicitar 
preservativos para 
a distribuição no 
evento. 

- Recolhimento das 
fichas de 
acompanhamento e 
avaliação de risco 
dos ACS. 
 
- Análise dos dados 
e indicadores das 
fichas. 
 
- Avaliação das 
ações referentes a 
intervenção com a 
equipe em reunião. 
 
- Elaborar o 
material que será 
utilizado na ação 
educativa 
contemplando a 
importância da 
mamografia, auto-
exame de mamas e 
papanicolau, 
periodicidade 
adequada, acesso 
ao serviço, fatores 
de risco, hábitos de 
vidas saudáveis e 
incentivo a adesão 
a grupos, DST, uso 
de preservativos, 
importância do 
auto-cuidado, 
direitos e deveres 
no âmbito da 
atenção básica. 

- Análise dos dados 
e indicadores das 
fichas. 
 
- Identificar as 
mulheres faltosas 
aos agendamentos 
de coleta de 
citopatológico 
uterino. 
 
- Agendar um turno 
específico para a 
realização de 
visitas domiciliares 
de busca ativa das 
usuárias faltosas. 
 
- Realizar atividade 
educativa para as 
usuárias da 
comunidade 
referente ao tema 
de prevenção dos 
cânceres de colo 
de útero e mama. 
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Terceiro Mês 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

- Disponibilizar um 
turno na agenda da 
enfermeira para a 
realização dos 
citopatológicos 
provenientes das 
buscas ativas. 
 
- Visitar as 
mulheres faltosas 
ao exame e 
agendar nova data 
para a coleta. 
 
- Agendar consulta 
ginecológica para 
as mulheres que 
nunca realizaram 
mamografia ou que 
estão com o exame 
em atraso. 
 
- Agendar a coleta 
do papanicolau 
para as mulheres 
que nunca 
realizaram o exame 
ou que estão em 
atraso com a 
periodicidade 
preconizada. 
 

- Revisão do livro 
de registro das 
mamografias e 
acompanhamento 
dos resultados dos 
exames. 
 
- Revisão do livro 
de registros de 
citopatológico de 
colo de útero. 
 
- Elaboração do 
questionário de 
avaliação das 
expectativas das 
mulheres com 
relação a 
realização do 
papanicolau. 
 
 

- Recolhimento das 
fichas de 
acompanhamento e 
avaliação de risco 
dos ACS. 
 
- Análise dos dados 
e indicadores das 
fichas. 
 
- Avaliação das 
ações referentes a 
intervenção com a 
equipe em reunião. 
 
- Reprodução do 
questionário de 
avaliação do 
atendimento 
referente a Saúde 
da Mulher. 
 

- Análise dos dados 
e indicadores das 
fichas. 
 
- Identificar as 
mulheres faltosas 
aos agendamentos 
de coleta de 
citopatológico 
uterino. 
 
- Agendar um turno 
específico para a 
realização de 
visitas domiciliares 
de busca ativa das 
usuárias faltosas. 
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Quarto Mês 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

- Disponibilizar um 
turno na agenda da 
enfermeira para a 
realização dos 
citopatológicos 
provenientes das 
buscas ativas. 
 
- Visitar as 
mulheres faltosas 
ao exame e 
agendar nova data 
para a coleta. 
 
- Agendar consulta 
ginecológica para 
as mulheres que 
nunca realizaram 
mamografia ou que 
estão com o exame 
em atraso. 
 
- Agendar a coleta 
do papanicolau 
para as mulheres 
que nunca 
realizaram o exame 
ou que estão em 
atraso com a 
periodicidade 
preconizada. 
 
- Disponibilização 
do questionário de 
avaliação do 
atendimento e 
mobilização na 
UBS para o 
preenchimento. 
 

- Revisão do livro 
de registro das 
mamografias e 
acompanhamento 
dos resultados dos 
exames. 
 
- Revisão do livro 
de registros de 
citopatológico de 
colo de útero. 
 
 

- Recolhimento das 
fichas de 
acompanhamento e 
avaliação de risco 
dos ACS. 
 
- Análise dos dados 
e indicadores das 
fichas. 
 
 

- Análise dos dados 
e indicadores das 
fichas. 
 
- Avaliação das 
ações referentes a 
intervenção com a 
equipe em reunião. 
 
- Análise dos 
questionários 
respondidos pela 
população. 
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ANEXOS: 

  

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 30%. 

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).                                                            

1.1. Esclarecer a 
comunidade 
sobre a 
importância da 
realização do 
exame 
citopatológico do 
colo uterino 
pelas mulheres 
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.                                                                                                                                                              

 

2. Ampliar a 
cobertura de 
detecção 
precoce do 
câncer de mama 
das mulheres na 
faixa etária entre 
50 e 69 anos de 
idade para 50%. 

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).                                                                                                                                                                        

2.1. 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 
orientações 
quanto a 
realização do 
auto-exame de 
mamas. 

 

3. Aplicar a 
periodicidade de 
rastreamento 
através  do 
exame 
citopatológico de 
colo uterino  
recomendada 
pelo Ministério 
da Saúde a 30% 
das mulheres de 
25 a 64 anos de 
idade que 
realizarem 
acompanhament

3.1. Monitorar a 
periodicidade de 
realização do 
exame 
citopatológico de 
colo uterino de 
30% das 
mulheres 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 uterino. 
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o na UBS. 

4. Aplicar a 
periodicidade de 
rastreamento 
através da  
mamografia  
recomendada 
pelo Ministério 
da Saúde a 50% 
das mulheres de 
50 a 69 anos de 
idade que 
realizarem 
acompanhament
o na UBS. 

4.1. Monitorar a 
periodicidade de 
realização de 
mamografia de 
50% 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. 

 

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 a 
mamografia.                                                        

 
 
 

Melhorar a 
adesão das 

1. Buscar 80% 
das mulheres 
faltosas à 
realização dos 

1.1. Monitorar o 
cumprimento da 
periodicidade de 
realização dos 

1. 1. Organizar 
visitas 
domiciliares para 
busca de 

1.1.  Informar a 
comunidade 
sobre a 
importância de 

1.1. Treinar os 
ACS para 
informar as 
mulheres sobre 
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mulheres à 
realização de 

exame 
citopatológic

o de colo 
uterino e 

mamografia 

exames 
conforme 
periodicidade 
recomendada.  

exames prevista 
nos protocolos 
adotados pela 
UBS. 

mulheres 
faltosas.                      
1.2. Organizar a 
agenda para 
acolher a 
demanda de 
mulheres 
provenientes das 
buscas.  

realização do 
exame 
preventivo do 
colo uterino e da 
mamografia e do 
acompanhament
o regular.                                                                                                                     
1.2. Esclarecer as 
mulheres e a 
comunidade 
sobre a 
periodicidade 
preconizada para 
a realização dos 
exames. 

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. Implementar o 
Programa de 
prevenção do 
câncer de colo 
uterino na UBS. 

1.1. Monitorar os 
indicadores de 
acompanhament
o Programa de 
prevenção do 
câncer de colo 
uterino 
periodicamente. 
(pelo menos 
semestralmente)
. 

1.1. Estimular a 
participação de 
todos os 
membros da 
equipe na 
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 as 
mulheres da 
comunidade na 
implementação 
do Programa de 
prevenção do 
câncer de colo 
uterino da UBS. 

1.1. Estimular a 
equipe para a 
implementção 
do Programa de 
prevenção do 
câncer de colo 
uterino da UBS. 

 

2. Implementar o 
Programa de 
prevenção do 
câncer de mama 
na UBS. 

2.1. Monitorar os 
indicadores de 
acompanhament
o do Programa 
de prevenção do 
câncer de mama 
(pelo menos 
semestralmente)
. 

2.1. Estimular a 
participação de 
todos os 
membros da 
equipe na 
implementação 
do Programa de 
prevenção do 
câncer de mama 
da UBS.                                                                     
2.2. Definir as 
atribuições de 
cada membro da 
equipe no 
Programa de 
prevenção do 
câncer de mama 

2.1. Envolver 
membros da 
comunidade na 
implementação 
do Programa de 
prevenção do 
câncer de mama 
da UBS. 

2.1. Estimular a 
equipe para a 
implementção 
do Programa de 
prevenção do 
câncer de mama 
da UBS. 
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da UBS. 

3. Capacitar 
100% dos ACS 
para a prevenção 
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 prevenção 
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. 
Estabelecer 
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 a 
equipe de saúde 
para a 
prevenção 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. Definir 
responsável pelo 
monitoramento 
da 
adequabilidade 
das amostras de 
exames 
coletados. 

4.1. Compartilhar 
com as usuárias 
a 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                                                                
5.3. 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. 
 

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 

6.1. Estabelecer 
condutas 
terapêuticas 
respeitando o 
Protocolo 
adotado pela 
UBS.                                                

6.1. Mobilizar a 
comunidade para 
demandar junto 
aos gestores 
municipais 
agilidade para a 
realização de 
exames 
complementares 
e tratamentos 

6.1 Capacitar a 
equipe para 
interpretação 
dos resultados 
do exame 
citopatológico 
do colo de útero 
e da 
mamografia. 
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alterados. vinculados a 
ações 
programáticas.                                                   
6.2. Mobilizar a 
comunidade para 
demandar junto 
aos gestores 
municipais 
garantia de 
atendimento em 
outros níveis de 
atenção. 

 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 os 
Sistemas de 
Referência. 

7.1. Capacitar os 
profissionais da 
UBS para as 
indicações de 
encaminhament
o 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 
encaminhament
o das mulheres 
para outros 
níveis do 
sistema.  
 

Melhorar 
registros das 
informações 

1. Manter 
registro da coleta 
de exame 
citopatológico de 
colo uterino e 
registrar a 
solicitação de 
mamografia na 
planilha ou no 
registro 
específico. 

1.1. Monitorar 
periodicamente 
os registros de 
todas as 
mulheres 
acompanhadas 
na UBS. 

1.1. Manter as 
informações do 
SIAB atualizadas.                                                                 
1.2. Implantar e 
alimentar as 
planilhas/registr
o específico de 
acompanhament
o de 
mamografias e 
coleta de 
citopatológico .                                                       
1.3. Pactuar com 
a equipe o 
registro das 
informações.                                                                  
1.4. Definir 
responsável 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. 
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Mapear as 
mulheres de 

risco para 
câncer de 

colo de útero 
e de mama 

1. Realizar 
avaliação de 
risco em 30% das 
mulheres nas 
faixas etária de 
25 a 64 anos. 

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 
acompanhament
o 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 30% 
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. Distribuir 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 
aleitamento 
materno 
exclusivo até o 
6º mês de vida.                                                           

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.   
 

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 30% 
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.                                                                                                                                                                                                                

1.1. Divulgar as 
potencialidades 
das ações trans e 
interdisciplinares 
no cuidado á 
saúde.                                                                  
1.2. Incentivar a 
importância do 
auto-cuidado.                                                                                                                                                                                                                                                       

1.1. Capacitar a 
equipe para o 
trabalho 
multidisciplinar.  
 

2. Avaliar a 
situação de risco 

2.1. Monitorar o 
número de 

2.1. Envolver os 
membros da 

2.1. Divulgar as 
potencialidades 

2.3. Capacitar a 
equipe para o 
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e vulnerabilidade 
das famílias das 
mulheres. 

famílias com 
avaliação de 
risco e 
vulnerabilidade .                                                                                                                                                            

equipe na 
organização, 
planejamento e 
gestão das ações 
direcionadas 
para famílias em 
situação de risco 
e 
vulnerabilidade.                                                                                                                                                                     

das ações trans e 
interdisciplinares 
no cuidado á 
saúde.                                                                   
2.2. Incentivar a 
importância do 
auto-cuidado.                                                                                                                                                                 

trabalho 
multidisciplinar.  
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Ficha de acompanhamento 

 

 Ficha de acompanhamento  

 Unidade de Saúde: 

 Microárea: 

 
 

Nome 

 
 

Idade 

 
 

Data  
da VD 

 
 

Último  
CP 

e/ou 
MMG 

 
 

Resultado do 
último CP e/ou 

MMG 

 
Necessidade  
de consulta 

 e/ou 
encaminhamen

to 

 
Consulta e/ou 

encaminhamento  
realizado 

 
Tratamento 

Realizado 
(CP) 

 
Próximo 
CP e/ou 
MMG 

 
Fatores de risco 
para CA de colo 

colo uterino e/ou 
mama 

 
Orientação sobre os 
fatores de risco para 

Ca de colo uterino 
e/ou mama 

 
Orientação para 

o auto-exame 
de mama 

 
Orientação 
para DST 
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QPC 

Planilha de coleta de dados do Programa de Prevenção do Câncer de Colo Uterino 
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Planilha de coleta de dados do Programa de Prevenção do Câncer de Mama 
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3 Relatório da Intervenção  

 

Analisando os diários da intervenção e as planilhas de coleta de dados, 

posso dizer que os objetivos esperados pela intervenção foram atingidos. 

Coordenados e motivados pela gerente, de uma forma geral, os profissionais da 

Unidade se envolveram com a proposta para alcançar a melhoria dos indicadores.  

A qualificação do atendimento as mulheres do bairro São José, foi possível 

com o engajamento de todos os integrantes da equipe de saúde, não só da 

Estratégia de Saúde da Família, como a equipe de apoio. É uma das características 

da equipe, a disponibilidade de aceitar novas ideias e reagir positivamente às 

mudanças. Os agentes comunitários de saúde adotaram a ficha de 

acompanhamento das mulheres nas visitas domiciliares com excelência, que foi 

fundamental para o alcance das metas estabelecidas pela equipe e para o sucesso 

da intervenção. A comunidade beneficiada, salvo casos pontuais e resistência ao 

cuidado, aderiu às ações de saúde propostas e realizadas pela equipe pela boa 

relação de vínculo que se estabeleceu com os anos de trabalho junto a esta 

população. 

A equipe foi capaz de analisar as atividades e sugerir melhorias e 

adaptações durante todo o processo. Revisando o cronograma da intervenção, 

todas as ações planejadas foram realizadas, com exceção da elaboração do 

questionário de avaliação da expectativa das mulheres com relação aos exames 

preventivos. Imagino que em função das demandas diárias somadas a implantação 

do prontuário de família e organização para a mudança da UBS este ponto ficou 

para trás. De qualquer forma, informalmente as expectativas das mulheres puderam 

ser entendidas pela equipe de saúde através de relatos no próprio serviço ou em 

visitas domiciliares. 

A análise dos dados do SISCOLO e SISMAMA junto à equipe do serviço, 

como era pretendido inicialmente, não foi possível já que a Secretaria Municipal de 

Saúde não alimenta os respectivos sistemas de informação do SUS. 

As planilhas disponibilizadas pelo curso foram instrumentos fundamentais 

para a organização dos dados, a obtenção dos indicadores e a análise dos 

resultados quantitativos. As planilhas são de fácil preenchimento e entendimento do 

aluno. 
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Pude concluir minha intervenção e na última semana do cronograma, me 

despedi dos profissionais para uma nova proposta de trabalho. As ações que 

permitiram implementar os programas de prevenção dos cânceres de colo de mama 

e útero são viáveis de serem executadas no serviço.  

 

4 Relatório dos Resultados da Intervenção 

 

4.1 Resumo 

 

A qualificação da atenção prestada à usuária do Sistema Único de Saúde teve como 

foco, a prevenção do câncer de colo uterino e mama em uma Unidade Básica de 

Saúde do município de Farroupilha-RS. A definição do foco da intervenção foi 

embasada na incidência dos cânceres de colo de útero e mama no Brasil, levando 

em considerando as particularidades da comunidade e das usuárias do serviço de 

saúde, dados do SIAB e a apuração de fragilidades na conduta da equipe de saúde 

com relação à ação programática. A análise dos indicadores obtidos ao final da 

intervenção mostraram os benefícios obtidos ao longo do processo, considerando os 

resultados quantitativos e qualitativos alcançados. Além disso, foi explanada a 

metodologia e a logística utilizada pela equipe de saúde para a execução das ações 

junto à Comunidade.  

 

4.2 Introdução 

 

O câncer de colo de útero é o segundo tipo de câncer mais comum em 

mulheres no Brasil. Com relação ao câncer de mama, é uma das principais causas 

de mortalidade, apesar de ter um bom prognóstico quando diagnosticado no estágio 

inicial. Diante desse contexto, intervir na qualificação do programa de prevenção dos 

cânceres de colo uterino e de mama através de ações que contemplam esta 

problemática na atenção básica contribui para a prevenção da ocorrência destas 

patologias, para a detecção precoce e garante o manejo adequado dos problemas 

de saúde. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

O município de Farroupilha situa-se no Rio Grande do Sul e possui 59.663 

habitantes conforme IBGE, 2010. Com relação à atenção básica dispõe de onze 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) sendo que destas, seis tem como modelo de 
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atenção a Estratégia de Saúde da Família. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) é composto por dois fisioterapeutas, dois educadores físicos, uma 

nutricionista e uma psicóloga, que oferecem suporte as equipes de ESF na 

realização de grupos e atendimento domiciliar (nutricionista e fisioterapeuta). O 

Centro Especializado de Saúde oferece determinados atendimentos aos munícipes 

e conforme a especialidade os usuários são encaminhados para cidades vizinhas 

conforme pactuação. Conta ainda, com um CAPS ad e um CAPS I e os profissionais 

de ambos os serviços realizam matriciamento nas Unidades de Saúde da Família. 

Com relação ao nível terciário de atendimento, Farroupilha possui um Hospital Geral 

vinculado ao Sistema Único de Saúde e serviços privados de saúde. 

A Unidade Básica de Saúde Centro Social Urbano é urbana, mista e não tem 

vínculo com instituições de ensino. É composta por uma equipe de saúde da família 

(um médico, um enfermeiro, quatro agentes comunitários de saúde, dois técnicos de 

enfermagem, dois atendentes e uma higienizadora) que presta atendimento a 3263 

pessoas, conforme o SIAB. Estes dados demográficos se referem aos habitantes da 

área adscrita, porém o cadastro está parcialmente atualizado em virtude da equipe 

incompleta de agentes comunitários de saúde (ACS) em duas micro-áreas. Ainda, 

por se tratar de uma unidade mista, a população que usufrui dos atendimentos 

ultrapassa estes números, uma vez que advém dos bairros próximos que se 

localizam na referência de atendimento. Além da equipe básica de saúde da família 

o serviço dispõe de um ginecologista, um clínico geral e um pediatra. Não há Saúde 

Bucal, mas a UBS conta com um profissional odontólogo por 20 horas semanais. 

Com relação à Saúde da Mulher, o exame citopatológico de colo uterino é coletado 

pela enfermeira e pelo ginecologista através do agendamento prévio. A mamografia 

é solicitada pelo médico de família ou ginecologista já que Farroupilha não possui 

protocolo para solicitação deste exame pelo enfermeiro. Dentre os usuários 

cadastrados no território da ESF, 1664 são do sexo feminino e destas mulheres, 848 

estão entre as faixas etárias de 25 a 64 anos e 271 entre 50 a 69 anos de idade. A 

definição do foco da intervenção foi estabelecida mediante a constatação do grande 

número de mulheres residentes na comunidade, a vulnerabilidade e situações de 

risco presente no bairro em virtude do tráfico e da drogadição e as fragilidades na 

qualidade do atendimento prestado as usuárias. São eles: a demanda excedente à 

oferta de agendamentos de papanicolau, grande número de evasão nas marcações, 

poucas ferramentas para o monitoramento e o controle das coletas e dos resultados 
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e o baixo índice de coleta de citopatológico de colo uterino e solicitações de 

mamografia. Com relação à Saúde da Mulher, as diretrizes do manual técnico do 

Ministério da Saúde referente ao tema na UBS, não eram completamente seguidas 

pelos profissionais. O monitoramento e o registro das coletas do exame 

citopatológico de colo uterino eram realizados, no entanto não havia na UBS um livro 

de registro de solicitações de mamografia.  A equipe de Saúde da Família não 

utilizava a busca ativa das mulheres faltosas aos agendamentos como estratégia de 

melhorar a adesão aos meios de prevenção, uma vez que o índice de faltas era 

representativo no serviço.  

Foram aspectos facilitadores na realização da intervenção no bairro São 

José, a disponibilidade da equipe em aceitar novas ideias e reagir positivamente as 

mudanças e o vínculo entre profissionais e a comunidade.  

Sobretudo, o objetivo do projeto foi a qualificação da atenção a Saúde da 

Mulher através da prevenção dos cânceres de colo de útero e mama. 

 

4.3 Objetivo Geral 

  

Qualificar a atenção à Saúde da Mulher através da prevenção dos cânceres 

de colo de útero e de mama na Unidade de Saúde Centro Social Urbano. 

 

4.4 Objetivos Específicos 

 

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

mama; 

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

colo uterino e mamografia; 

3. Melhorar a qualidade do atendimento das mulheres que realizam detecção 

precoce de câncer de colo de útero e de mama na UBS; 

4. Melhorar registros das informações; 

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

6. Promoção da saúde; 

7. Realizar ações de promoção à saúde e prevenção de doenças nas famílias 

das mulheres. 
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4.5 Metodologia 

 

A intervenção no âmbito da Saúde da Mulher se concretizou num período de 

quatro meses na Unidade de Saúde – Centro Social Urbano. A equipe de saúde 

realizou o atendimento de 372 mulheres com idades entre 25 e 64 anos de idade 

para a prevenção do câncer de colo uterino e 187 usuárias na faixa etária dos 50 a 

69 anos para a prevenção do câncer de mama, residentes na área de abrangência 

da Estratégia de Saúde da Família. 

Para o embasamento técnico dos profissionais de saúde envolvidos no 

processo foram adotadas as diretrizes do protocolo Caderno de Atenção Básica: 

controle dos cânceres do colo do útero e da mama. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006). 

 

4.5.1 Ações 

 

Com o objetivo de ampliar a cobertura de detecção precoce do câncer de 

colo de útero e do câncer de mama, no eixo do monitoramento e avaliação do 

programa, as mulheres atendidas foram monitoradas através da utilização da ficha 

de acompanhamento desenvolvida para os agentes comunitários de saúde durante 

as visitas domiciliares de suas respectivas micro áreas. O registro do último 

citopatológico de colo uterino e da mamografia permitiu monitorar a periodicidade 

destes exames, rastrear exames em atraso e captar as mulheres que nunca 

realizaram os seus preventivos conforme as recomendações do Ministério da Saúde. 

Para a qualificação da prática clínica, os agentes comunitários de saúde 

foram orientados pelo coordenador do serviço quanto a coleta de dados da ficha de 

acompanhamento e a equipe de saúde de família foi treinada quanto as diretrizes do 

Ministério da Saúde no que tange a prevenção dos cânceres de colo uterino e 

mama. Em reunião de equipe além da capacitação realizada, foram acordadas 

funções e delegadas responsabilidades relativas às ações programadas para a 

intervenção. Como forma de implementar a proposta inicial, avaliações mensais em 

reunião de equipe quanto as metas e ações da intervenção foram realizadas. 

Mediante a demanda espontânea do serviço e a demanda programada que 

surgiu através da aplicação da ficha de acompanhamento no que tange a realização 

da coleta do Papanicolau, na organização do serviço foi necessário ampliar a 
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agenda de coleta do enfermeiro em um turno. Foi decido em equipe a organização 

de uma agenda em horário contrário ao que já estava disponível na UBS. Assim, 

pela ausência de sala específica para a coleta de citopatológico pelo enfermeiro, a 

disposição da estrutura física foi replanejada com o profissional médico que 

prontamente aceitou o desafio de atender seus usuários em outro consultório. 

Ainda no eixo da organização do serviço a melhoria da adesão ao programa 

ocorreu porque os exames foram agendados na própria Unidade de Saúde pela 

usuária ou através do agente comunitário de saúde para a enfermeira ou o 

ginecologista conforme preferência da cliente. Referente ao acolhimento das 

demandas de realização da mamografia, da qual o enfermeiro não pode solicitar por 

ausência de protocolo a consulta ginecológica ou com o médico de família foi 

agendada da mesma forma e conforme preferência da mulher.  

Além disso, semanalmente os agentes de saúde e o coordenador 

analisaram os dados coletos no campo de atuação a fim de priorizar a oferta de 

atendimento as mulheres que nunca coletaram o citopatológico ou realizaram a 

mamografia atendendo as necessidades do monitoramento e da avaliação. Para 

estes casos foram realizadas visitas domiciliares por agentes comunitários e 

enfermeiro com o intuito de sensibilizar a adesão a intervenção. Essa estratégia 

exigiu a disponibilidade de um turno da agenda semanal para a busca ativa e a 

disponibilidade de horários para o agendamento e o reagendamento dos exames. 

 A busca ativa foi utilizada pela equipe também, para diminuir a evasão com 

relação a solicitação de mamografia junto ao médico  e a coleta do citopatológico. 

Nesse contexto, semanalmente os agendamentos foram revisados pelo coordenador 

para a identificação dos faltosos contemplando a organização do serviço. 

A melhoria da qualidade do atendimento das mulheres que realizaram a 

detecção precoce de câncer de colo de útero foi alcançada através da revisão dos 

resultados de coleta do citopatológico que chegam à UBS semanalmente pela 

enfermeira. O objetivo principal desta conduta é garantir a adequabilidade das 

amostras analisadas, reagendar coletas quando necessário e garantir a adoção de 

condutas terapêuticas especialmente para aquelas com resultados alterados para os 

eixos do monitoramento, avaliação e organização do serviço.  

Com relação às mamografias, na organização do serviço, além do 

acolhimento da mulher a equipe buscou facilitar o agendamento de consulta médica 
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de retorno para mostrar o resultado e garantir os atendimentos adequados às 

necessidades através da revisão mensal do livro de registros. 

No intuito de melhorar registro de informações dos exames preventivos na 

Unidade Básica de Saúde e de qualificar a organização do serviço, o livro de registro 

das coletas de citopatológico foi alimentado semanalmente pelo técnico de 

enfermagem, através da inserção dos exames coletados, assim como os resultados 

recebidos. Na falta de um livro de registro para as solicitações de mamografia, esta 

ferramenta foi criada e alimentada pelas atendentes do serviço mediante o pedido 

do médico e o enfermeiro garantiu o registro dos resultados. Ainda, para atingir este 

objetivo o cartão de saúde da mulher foi solicitado a cada entrega de resultado de 

Papanicolau na UBS como forma de registro e aprazamento do próximo 

citopatológico. A ficha de acompanhamento da mulher utilizada pelos ACS, no 

âmbito do monitoramento e avaliação foi elaborada considerando a possibilidade de 

registro dos exames de mama e colo de útero realizado pelas usuárias. 

Para a promoção da saúde e o engajamento público, a equipe investiu em 

material educativo referente a detecção precoce do câncer de colo de útero e mama, 

orientações em consultas médicas e de enfermagem e grupo educativo abordando o 

tema. Nesse contexto, foi solicitado junto ao setor de Vigilância Epidemiológica 

folderes sobre o assunto para a distribuição no serviço, durante as visitas 

domiciliares e para a confecção de mural ilustrativo na UBS.  

A partir do planejamento da intervenção e o estabelecimento de metas no 

âmbito da promoção de saúde, para a organização do serviço foi ampliado o 

estoque de preservativos masculinos da UBS e estes foram disponibilizados na sala 

de espera do serviço como forma de facilitar o acesso e incentivar esta medida 

preventiva. 

Com relação ao engajamento público foi realizada uma palestra na 

comunidade esclarecendo a importância da realização periódica da mamografia, do 

Papanicoalu e do auto-exame de mamas de acordo com as premissas do Ministério 

da Saúde. A facilidade de acesso e a atenção prioritária às mulheres de 25 a 64 

anos de idade que nunca realizaram o citopatológico de colo uterino e às mulheres 

de 50 a 69 anos de idade que nunca realizaram mamografia foi divulgada como 

estratégia de adesão da população a intervenção. Neste momento, foi pontuado pela 

equipe de saúde os direitos e os deveres do usuário quanto as condutas 

terapêuticas e as rotinas na Unidade de Saúde sob a ótica da prevenção destes 
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tipos de câncer. O incentivo a adoção de hábitos de vida saudáveis foi incentivado 

enquanto prevenção de doenças e dos fatores de risco para o desenvolvimento do 

câncer de mama e de útero. 

A avaliação e identificação de fatores de risco para os cânceres de colo de 

útero e mama nas mulheres atendidas ao longo da intervenção, bem como a 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e a promoção de saúde nas 

usuárias e suas famílias foi executada através utilização da ficha de 

acompanhamento das mulheres, já que a ferramenta foi elaborada para contemplar 

estes itens e garantir a atenção ao eixo do monitoramento e avaliação.  

Inclusive, no eixo da organização do serviço, a ficha espelho garantiu a 

prioridade das usuárias em situação de risco e vulnerabilidade para um atendimento 

qualificado do profissional de saúde.  

 

4.5.2 Indicadores da prevenção do câncer de colo de útero 

 

Foram avaliados os seguintes indicadores para a prevenção do câncer de 

colo de útero, através da intervenção: 

 Cobertura de mulheres entre 25 e 64 anos residentes no território que 

frequentaram o programa de prevenção; 

 Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos do território com o exame 

citopatológico para o câncer de colo de útero em dia; 

 Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos do território com o resultado do 

último CP registrado em ficha espelho ou prontuário; 

 Proporção de resultados de citopatológico de colo uterino com amostras 

satisfatórias; 

 Proporção de mulheres com encaminhamento conforme fluxograma de 

resultado de CP de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde; 

 Proporção de mulheres na faixa etária alvo com avaliação de risco para o 

câncer de colo de útero; 

 Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam orientação sobre 

DST; 

 Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam orientação sobre 

fatores de risco para CA de colo uterino; 
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 Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam orientação sobre 

detecção precoce de CA de colo uterino; 

 

4.5.3 Indicadores da prevenção do câncer de mama:  

 

Para a prevenção do câncer de mama, os seguintes indicadores foram 

avaliados: 

 Cobertura de mulheres entre 50 e 69 anos residentes no território que 

frequentaram o programa de prevenção; 

 Proporção de mulheres entre 50 e 69 anos do território com mamografia em 

dia; 

 Proporção de mulheres da faixa etária alvo do território com encaminhamento 

adequado para a avaliação das mamas; 

 Proporção de mulheres na faixa etária alvo com avaliação de risco para o 

câncer de mama; 

 Proporção de mulheres entre 50 e 69 anos do território com o resultado da 

última mamografia registrada em ficha espelho ou prontuário; 

 Proporção de mulheres entre 50 e 69 anos que receberam orientação sobre 

DST; 

 Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam orientação sobre 

fatores de risco para CA de mama; 

 Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam orientação sobre 

rotinas para a detecção precoce de CA de mama. 

 

4.5.4 Logística 

 

A intervenção no âmbito da Saúde da Mulher – prevenção do câncer do colo 

de útero e mamas foi embasada no protocolo do Caderno de Atenção Básica: 

controle dos cânceres do colo do útero e da mama. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006). 

A ficha de acompanhamento de mulheres com idades entre 25 e 69 anos 

para a detecção precoce dos cânceres do colo de útero e mama, elaborada durante 

o projeto da intervenção foi apresentada para os agentes comunitários de saúde e 
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adotada como rotina nas visitas domiciliares das mulheres das faixas etárias alvo 

para o programa como forma de cadastramento das usuárias atendidas e de coleta 

de dados. 

A utilização da ficha permitiu através da coleta e registro de dados pré-

estabelecidos, retratar a forma como as usuárias da área de abrangência da ESF 

realizam a prevenção destes cânceres. Ainda, pode-se avaliar o risco para o 

desenvolvimento das patologias, registrar estes dados, garantir orientações 

específicas sobre o tema e monitorar as informações.  

Para o monitoramento e a análise dos dados coletados ao longo da 

intervenção, as fichas de acompanhamento foram coletadas semanalmente e 

discutidas com cada agente comunitário de saúde a fim de executar as ações 

necessárias para o andamento da intervenção e o alcance das metas pretendidas. 

Após a inserção dos dados na planilha de coleta de dados, as fichas retornaram aos 

ACS para o seguimento do monitoramento da condição de saúde das mulheres do 

território. 

Além da ficha espelho foram coletados e registrados os dados da 

intervenção no livro de registros de coleta do exame citopatológico e no livro de 

registros de solicitação de mamografias. As informações pertinentes aos livros foram 

inseridas semanalmente e eles foram revisados pelo menos mensalmente ou 

sempre que necessário. 

Quanto à capacitação dos profissionais da equipe de saúde da família da 

Unidade referente à Saúde da Mulher e a prevenção do colo de câncer de útero e 

mama foi utilizado o protocolo e pontuado a importância dos exames de 

citopatológico uterino, exame clínico das mamas e mamografia, a periodicidade 

adequada, registro adequado de informações pertinentes, a interpretação de 

resultados e fluxo de acompanhamento destes, fatores de risco para o câncer de 

colo uterino e mamas e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.  

Além da capacitação a equipe foi sensibilizada para o acolhimento das 

mulheres de 25 a 64 anos no que tange a realização do Papanicolau e das mulheres 

com 50 a 69 anos para a realização da mamografia e a priorização daquelas que 

nunca realizaram estes exames de acompanhamento.  

Como forma de absorver a demanda de necessidade dos exames 

preventivos provenientes do processo de sensibilização da detecção precoce dos 

cânceres de colo de útero e mamas, foi ampliada a agenda de coletas do enfermeiro 
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para um turno contrário ou que já estava sendo ofertado à população. Para reduzir a 

evasão dos exames de mamografia e citopatológico agendados, a equipe trabalhou 

com a busca ativa dos faltosos através da visita domiciliar. 

Após a identificação da necessidade de atualização dos exames o agente de 

saúde se tornou o principal ator no processo de agendamentos. Estes foram 

agendadas considerando as necessidades e a preferência de cada usuária, bem 

como nos casos de solicitação de mamografia pelo médico. Além da marcação 

através do ACS, foram agendados atendimentos pelas atendentes do serviço e 

criada uma lista de espera a fim de otimizar as coletas e possibilitar o chamamento 

de novas mulheres em caso de cancelamento do horário prévio.  

As ações de controle social foram desenvolvidas através da solicitação e 

recebimento de material educativo da Vigilância Epidemiológica. Este material foi 

distribuído no âmbito da Unidade e da comunidade. Ainda, se transformou em 

instrumento de trabalho do agente de saúde nas visitas domiciliares com o objetivo 

de divulgar a importância do auto-cuidado neste sentido. 

Durante a atividade educativa realizada no salão comunitário do bairro foi 

esclarecido os objetivos da intervenção, os fatores de risco para os cânceres de 

mama e de colo de útero, incentivado hábitos de vida saudáveis, a participação em 

grupos educativos desenvolvidos pela ESF, orientado as doenças sexualmente 

transmissíveis e o uso de preservativos, além da importância da realização do 

exame citopatológico do colo uterino, auto-exame de mamas e mamografia, bem 

como as facilidades e prioridades no acolhimento dessa demanda. 

 Além da atividade educativa foi organizada uma ação de coleta de 

citopatológico, exame de mamas e solicitação de mamografia na comunidade com a 

Unidade Móvel do município no sábado a tarde. 

As ações propostas para a intervenção foram avaliadas conforme a 

execução, mensalmente em reunião de equipe. 

 

4.6 Descrição Quantitativa dos Resultados 

 

A intervenção proporcionou atender a 87 mulheres com idades entre 25 e 64 

anos no primeiro mês, 294 mulheres no segundo mês, 338 mulheres no terceiro mês 

e 372 mulheres no quarto mês captadas através da ficha de acompanhamento pelos 

agentes comunitários de saúde. 
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Com relação à prevenção do câncer de colo de útero foi almejado ampliar 

em 40% a cobertura de detecção precoce do câncer de colo uterino das mulheres na 

faixa etária entre 25 e 64 anos de idade, através da elaboração e aplicação da ficha 

espelho de acompanhamento de mulheres. Essa ferramenta não estava disponível 

como forma de monitoramento periódico da cobertura e a sua utilização nas visitas 

domiciliares pelos ACS permitiu identificar o número de mulheres na faixa etária alvo 

que residem na área da Estratégia de Saúde Família e frequentaram o programa 

durante os quatro meses de intervenção. Sendo assim, no primeiro mês e ainda em 

fase de interação da equipe com a proposta atingimos um percentual de 10,2%. No 

segundo mês e com a utilização efetiva da ficha de acompanhamento aumentamos 

a cobertura em 34,4% superando a expectativa inicial. No terceiro mês obtivemos 

39,5% de alcance e finalmente 43,5% no quarto mês, como mostra a Fig. 1. 

 

 

Figura 1 - Cobertura de mulheres entre 25 e 64 anos residentes no território que 
frequentaram o programa de prevenção. Farroupilha, RS, 2012/2013. 
 

 

A ficha espelho permitiu ainda identificar a proporção de mulheres com 

idades entre 25 e 64 anos residentes no território e com o exame citopatológico de 

colo uterino em dia de acordo com o protocolo estabelecido pelo Ministério da 

Saúde. Já no primeiro mês de intervenção o percentual que se pretendia atingir, de 

30% foi ultrapassado, sendo no primeiro mês 85,1% de mulheres com exame em 

dia, seguido de 81,3% no segundo mês, 80,4% no terceiro mês e 81,5% no quarto 

mês, conforme a Fig. 2. 
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Apesar do alcance da meta, no primeiro mês obtivemos um melhor índice de 

coletas conforme periodicidade recomendada. Munidos de um material estruturado 

para a entrevista das mulheres abordadas, os ACS puderam abordar o tema com 

mulheres resistentes a realização do exame, inclusive aquelas que nunca o 

realizaram. Na medida em que a intervenção avançou, mais mulheres passaram 

pelo acompanhamento e mais exames em atraso foram identificados. 

 

 

Figura 2 - Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos do território com o exame 
citopatológico para o câncer de colo de útero em dia. Farroupilha, RS, 2012/2013. 
 
 

Das mulheres atendidas pelo programa, no mês 1, 92% delas tiveram seus 

resultados registrados na ficha espelho ou prontuário, no mês 2, 91,5%, no mês 3, 

92,3% e no mês 4, 93,1% (Fig. 3). Como a prática de registro do resultado dos 

exames já acontecia no serviço, foi reforçado para a equipe a importância desta 

ação como forma de implementar o acompanhamentos das mulheres. São 

instrumentos de registros atualmente: a ficha espelho, o cartão de saúde da mulher, 

o prontuário e o livro específico de registro de coletas da UBS. Vale ressaltar que 

algumas mulheres receberam a orientação da importância da prevenção deste tipo 

de câncer e tiveram seus exames agendados em outro serviço por desejo da própria 

usuária. Nesse sentido, o registro de alguns exames não pode ser monitorado pela 

dificuldade de articulação com outros serviços da atenção básica. 
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Figura 3 - Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos do território com o resultado do 
último CP registrado em ficha espelho ou prontuário. Farroupilha, RS, 2012/2013. 
 

 

Foi pactuado nesta intervenção 100% de amostras satisfatórias para o CP. 

O pretendido não foi alcançado já que no primeiro mês obtivemos 92% e ao final do 

quarto mês 93% de adequabilidade nas amostras analisadas, de acordo com a Fig. 

4.  

 

 

Figura 4 - Proporção de resultados de citopatológico de colo uterino com amostras 
satisfatórias. Farroupilha, RS, 2012/2013. 
 

 

A proporção de mulheres com encaminhamento conforme fluxograma e de 

acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, foi de 92,3% no primeiro mês, 

94,9% no segundo mês e 100% nos terceiro e quarto mês (Fig. 5). Foi proposta a 
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garantia de adoção de condutas terapêuticas conforme fluxogramas adotados pela 

UBS para 100% das mulheres atendidas. Conforme as alterações foram sendo 

identificadas, apesar da resistência de algumas usuárias em se comprometer com 

os encaminhamentos necessários, a equipe tomou as devidas providencias com 

relação ao fluxo de referência e contra-referência para o atendimento conforme a 

regulação. 

 

 

Figura 5 - Proporção de mulheres com encaminhamento conforme fluxograma de 
resultado de CP de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. Farroupilha, RS, 
2012/2013. 
 
 

Nos indicadores que analisam o número de mulheres atendidas durante a 

intervenção com avaliação de risco para o câncer de colo de útero, que receberam 

orientação para DST, que foram orientadas quanto aos fatores de risco para o 

câncer de colo de útero e para a detecção precoce do câncer em questão, estas 

ações foram executadas para 100% das usuárias abordadas nos quatro meses 

avaliados como ilustra as Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8 e Fig. 9 respectivamente. Estas ações 

de promoção e prevenção de saúde chegaram a 100% de alcance, apesar de uma 

proposta inicial de 30% porque foi realizada durante a consulta de enfermagem, 

consulta médica, durante as visitas domiciliares e entrevista para alimentar as fichas 

espelho e também através da coleta do Papanicolau. 
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Figura 6 - Proporção de mulheres na faixa etária alvo com avaliação de risco para o 
câncer de colo de útero. Farroupilha, RS, 2012/2013. 
 
 

 

Figura 7 - Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam orientação 
sobre DST. Farroupilha, RS, 2012/2013. 
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Figura 8 - Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam orientação 
sobre fatores de risco para CA de colo uterino. Farroupilha, RS, 2012/2013. 
 
 

 

Figura 9 - Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam orientação 
sobre detecção precoce de CA de colo uterino. Farroupilha, RS, 2012/2013. 
 
 

Na prevenção do câncer de mama, a intervenção proporcionou atender a 39 

mulheres com idades entre 50 e 69 anos no primeiro mês, 131 mulheres no segundo 

mês, 156 mulheres no terceiro mês e 187 mulheres no quarto mês captadas através 

da ficha de acompanhamento pelos agentes comunitários de saúde. 
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Ao planejar a intervenção foi pretendido aumentar a cobertura do programa 

de prevenção do câncer de mama em 50% através da utilização da ficha espelho e 

mediante o acompanhamento das mulheres entre 50 a 69 anos do território da 

Estratégia. Conforme análise deste indicador, no primeiro mês de intervenção foi 

alcançada 14,3% de cobertura. No segundo mês obtivemos um aumento 

considerável no monitoramento do programa chegando a 48,0%, mas ainda abaixo 

da meta pretendida. No terceiro mês de intervenção atingimos e ultrapassamos o 

percentual desejado com 57,1% e finalmente encerramos a coleta de dados com 

68,5% no quarto mês da intervenção (Fig. 10). 

 

 

Figura 10 - Cobertura de mulheres entre 50 e 69 anos residentes no território que 
frequentaram o programa de prevenção. Farroupilha, RS, 2012/2013. 
 
 

Através da aplicação da ficha de acompanhamento pelos agentes 

comunitários de saúde em suas micro-áreas durante as visitas domiciliares, pôde-se 

constatar a proporção de mulheres com mamografia em dia nas faixas etárias alvo e 

residentes no bairro São José. Baseada em uma meta inicial de 50% de 

periodicidade do exame de acordo com o Ministério da Saúde, já no primeiro mês de 

intervenção ultrapassamos este percentual. Conforme a Fig. 11, obtivemos os 

seguintes valores entre o mês 1 a 4 respectivamente: 87,2%, 80,9%, 80,1% e 

84,4%. No mês 1 grande parte das mulheres entrevistadas estavam com a 

mamografia em dia.  

Nos meses 2 e 3 apesar de uma boa prevenção por parte das mulheres 

atendidas pelo programa o percentual diminuiu e neste contexto deve ser 

0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

80,0% 

100,0% 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 

Cobertura do programa de prevenção ao CA de mama 



72 
 

considerado que o exame avaliado em questão depende da organização da rede de 

atendimento e dos prazos que vão além das possibilidades da Unidade Básica de 

Saúde. Após a solicitação da mamografia, o usuário deve aguardar a autorização da 

Secretaria Municipal de Saúde e o agendamento no serviço de imagem do 

município. Este processo leva em torno de 15 a 20 dias. Nesse contexto, no mês 4 

da intervenção o percentual voltou a crescer em relação aos dois meses anteriores 

já que muitas daquelas mulheres em que o exame foi solicitado mediante 

identificação do atraso pôde ser realizado. 

 

 

Figura 11 - Proporção de mulheres entre 50 e 69 anos do território com mamografia 
em dia. Farroupilha, RS, 2012/2013. 
 
 

Cumprindo a meta estabelecida durante o planejamento da intervenção da 

prevenção do câncer de mama, de garantir encaminhamento adequado a 100% das 

mulheres atendidas pelo serviço, através da analise dos dados coletados, 100% das 

usuárias foram encaminhadas para avaliação das mamas de acordo com o protocolo 

do Ministério da Saúde nos quatro meses de intervenção (Fig. 12). 
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Figura 12 - Proporção de mulheres da faixa etária alvo do território com 
encaminhamento adequado para a avaliação das mamas. Farroupilha, RS, 
2012/2013. 
 
 

Quanto ao indicador que determina a quantidade de mulheres que tiveram 

seus resultados de exame e mamografia registrados na ficha espelho ou prontuário, 

no primeiro mês obtivemos 89,7% das usuárias, no segundo mês 87,0%, no terceiro 

mês 87,8% e no quarto mês 89,3%, de acordo com a Fig. 13. Neste contexto, são 

formas de registro atualmente o cartão de saúde da mulher, o prontuário, a ficha 

espelho e o livro específico de registro elaborado e utilizado pelo serviço por meio da 

intervenção, como ação de implementação do programa. 

Algumas usuárias com necessidade de realização da mamografia tiveram 

atendimento em outras Unidades de Saúde por preferência e vínculo com 

profissional locado em outro serviço. 
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Figura 13 - Proporção de mulheres entre 50 e 69 anos do território com o resultado 
da última mamografia registrada em ficha espelho ou prontuário. Farroupilha, RS, 
2012/2013. 
 
 

No que diz respeito à avaliação de risco para o câncer de mama, 100% das 

mulheres atendidas durante os quatro meses de intervenção, receberam avaliação 

de risco para a doença. A avaliação ocorreu em consulta médica, de enfermagem e 

durante as abordagens dos ACS. (Fig. 14). 

 

 

Figura 14 - Proporção de mulheres na faixa etária alvo com avaliação de risco para o 
câncer de mama. Farroupilha, RS, 2012/2013. 
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orientação dos profissionais da equipe para a prevenção de DST’s, sobre os fatores 

de risco relacionados ao câncer de mama e sobre as rotinas relacionadas à 

detecção precoce do problema de saúde, de acordo com as Fig. 15, Fig. 16 e Fig. 

17, superando as expectativas do projeto inicial. Esta ampla abordagem de 

educação em saúde foi possível, sobretudo com o desenvolvimento e a utilização 

efetiva da ficha espelho como instrumento de guia e orientação principalmente para 

o agente de saúde nas suas visitas domiciliares. 

 

 

Figura 15 - Proporção de mulheres entre 50 e 69 anos que receberam orientação 
sobre DST. Farroupilha, RS, 2012/2013. 
 
 

 

Figura 16 - Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam orientação 
sobre fatores de risco para CA de mama. Farroupilha, RS, 2012/2013. 
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Figura 17 - Proporção de mulheres entre 25 e 64 anos que receberam orientação 
sobre rotinas para a detecção precoce de CA de mama. Farroupilha, RS, 2012/2013. 
 

 

4.7 Descrição Qualitativa dos Resultados 

 

Como estratégia para aumentar a cobertura da prevenção do câncer de colo 

uterino e verificar a periodicidade da realização do citopatológico nas mulheres da 

área com idades entre 25 e 64 anos, foi acordado com a equipe o acolhimento e o 

agendamento do exame de citopatológico destas mulheres no serviço por demanda 

espontânea ou induzida. Nesse sentido os exames passaram a ser agendados no 
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exame. Vale ressaltar que o vínculo da usuária com o profissional de preferência foi 
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enfermeira. Como a maior procura era para o profissional enfermeiro, os horários de 
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Igualmente foi estabelecido na equipe o acolhimento das demandas para a 

realização de mamografia, priorizando as usuárias com idades entre 50 e 69 anos. 

Em função de o enfermeiro não poder solicitar a mamografia de rastreamento por 

ausência de protocolo, foi necessário agendar uma consulta com o médico de 

família ou o ginecologista conforme preferência da usuária. Além disso, foi articulado 

a otimização da vinda da mulher a UBS, ou seja, disponibilizado, sempre que 
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possível, a realização do citopatológico e a consulta para a solicitação de 

mamografia no mesmo turno. 

A sensibilização das mulheres da comunidade para a importância de 

realização do exame de citopatoloógico e mamografia e suas respectivas 

periodicidades ocorreu através da distribuição de folders educativos sobre os temas, 

adquiridos com o setor de Vigilância em Saúde do município além da abordagem do 

assunto em visitas domiciliares, atendimentos na Unidade e grupos educativos da 

Comunidade.  

Para que equipe pudesse orientar com propriedade sobre a prevenção do 

câncer de colo de útero e mama e suas diretrizes, o grupo foi capacitado em reunião 

de equipe quanto à intervenção, cronograma de ações e acolhimento, além de ser 

discutido e distribuído o Caderno de Atenção Básica: controle dos cânceres de colo 

de útero e mama (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Além disso, foi disponibilizado à equipe um vídeo didático sobre a realização 

adequada do exame clínico das mamas e o auto-exame. Neste momento, foi 

definido o papel de cada profissional durante a intervenção. 

Para as mulheres que nunca coletaram o Papanicolau e que nunca 

realizaram a mamografia, identificadas através da ficha espelho, foi priorizado 

horário e turno de acordo com a necessidade das usuárias. Obviamente, estas se 

tornaram os alvos da equipe enquanto estratégias para o convencimento de 

realização dos exames preventivos. Infelizmente, nem todas as mulheres localizadas 

foram atendidas por resistência da própria cliente. Inúmeros agendamentos foram 

realizados pela equipe, inclusive em outras Unidades de Saúde de preferência da 

usuária, sem sucesso. De qualquer forma, a equipe passou a compreender o quanto 

é fundamental realizar prevenção nestas usuárias e como é trabalhoso o processo 

de conscientização.  

Quanto à evasão dos exames de Papanicolau e mamografia agendados, a 

equipe acordou realizar busca ativa através de visita domiciliar com o enfermeiro ou 

pelo próprio agende comunitário. Dessa forma, a agenda de coleta de CP e a 

agenda médica foram revisadas semanalmente pelo enfermeiro para identificar as 

usuárias faltosas e reservado um horário na agenda dos profissionais para a 

realização das visitas de busca e reagendamento. A estratégia foi positiva porque as 

mulheres se sentiam valorizadas pelos profissionais neste momento.   
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Como forma de implementar o programa preventivo do câncer de colo 

uterino e do câncer de mama, foi planejado discutir os dados referentes ao 

SISCOLO e SISMAMA. A solicitação dos dados foi feita junto à coordenação de 

enfermagem e Secretaria Municipal de Saúde, mas não fomos atendidos. Mesmo 

assim, foi analisado o número de coletas de citopatológico de colo de útero 

realizadas pela UBS nos primeiros seis meses do ano de 2012 e apontado a pouca 

adesão ao procedimento.  

No âmbito da participação popular para a implantação do programa de 

prevenção do câncer de colo de útero, foi sugerido desenvolver um questionário que 

avaliasse a expectativa da usuária quanto à coleta do citopatológico do colo uterino. 

Esta ação não foi realizada, no entanto através de relatos informais pudemos 

identificar os mitos relacionados ao exame, as experiências anteriores mal 

sucedidas e as dificuldades quanto à questão de gênero do profissional. 

Com relação à adequabilidade da amostra do citopatológico, semanalmente, 

mediante o recebimento dos resultados do exame o enfermeiro realizava a análise 

dos resultados. Não é comum no serviço a ocorrência de amostras inadequadas. 

Mesmo assim, em caso positivo a equipe está articulada para realizar o contato com 

a usuária e reagendar uma nova coleta.  

A entrega dos resultados é de responsabilidade do enfermeiro ou técnico de 

enfermagem capacitado para orientar a adequabilidade da amostra, o resultado, a 

necessidade de encaminhamento, agendamento da próxima coleta e o registro do 

resultado em prontuário e cartão de saúde da mulher. Inclusive, para garantir o 

registro do resultado do exame, é exigido da usuária o cartão de saúde no momento 

da retirada do resultado do citopatológico. O livro específico de registro da coleta de 

citopatológico é alimentado pelo técnico de enfermagem que registra as coletas 

feitas do serviço e os resultados recebidos na Unidade após a revisão do 

enfermeiro.  

Não havia livro de registro específico para o controle das mamografias 

solicitadas. Ainda na fase da análise situacional essa dificuldade foi percebida no 

serviço e a criação deste livro foi uma das ações realizadas para garantir a 

implementação do programa de prevenção do câncer de mama. A equipe foi 

capacitada quanto à interpretação dos resultados de mamografia, mas a inclusão de 

dados é de responsabilidade da atendente ao registrar as mulheres com solicitação 

do exame pela UBS e do enfermeiro quanto aos resultados obtidos na mamografia. 
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Foi uma das solicitações do médico o retorno destes resultados através de consulta 

médica e nesse sentido os horários eram agendados no próprio serviço ou através 

do agente de saúde. 

A revisão de ambos os livros de registro foram realizadas mensalmente ou 

sempre que necessário a fim alimentar os documentos e de dar os 

encaminhamentos adequados para as alterações identificadas conforme os 

protocolos do Ministério da Saúde.  

Assim como a periodicidade da realização dos exames foi acompanhada 

através da ficha espelho criada pelo serviço, a identificação e orientação dos fatores 

de risco para os cânceres de útero e mama foram permitidas por esta ferramenta e 

estendida para o momento das consultas médicas e de enfermagem. 

No âmbito da promoção da saúde foi planejado e realizado um grupo 

educativo no dia 21 de novembro de 2012 com a participação de 17 pessoas 

moradoras do bairro em parceria com a médica de família e os profissionais do 

NASF, mais precisamente o fisioterapeuta e o educador físico. Além de alertar a 

comunidade para a intervenção e sua importância, a periodicidade dos exames de 

prevenção, o auto-exame de mamas, as facilidades de acesso e prioridades, foi 

reforçado o quanto é fundamental o auto-cuidado e co-responsabilidade do cidadão 

nos atendimentos de saúde. Fatores de risco para os cânceres de colo de útero e 

mama foram apontados, bem como a adoção de hábitos de vida que contribuem 

para a prevenção do problema. 

Como estratégia de sensibilização da comunidade para a prevenção do 

câncer de colo de útero e mama foi utilizado o espaço de outros grupos educativos 

existentes na rotina da ESF para a abordagem da intervenção. 

As doenças sexualmente transmissíveis foram também abordadas neste 

encontro e orientadas durante os atendimentos prestados pela equipe de saúde. Foi 

garantida a distribuição de preservativos em larga escala na comunidade já que eles 

passaram a permanecer em local de fácil acesso aos usuários na Unidade de Saúde 

(sala de espera do serviço).  

Além da capacitação dos profissionais quanto à Saúde da Mulher, desde o 

segundo mês de intervenção, mensalmente foi avaliado o andamento da intervenção 

e discutido as percepções de cada membro da equipe para que novas ações ou 

estratégias pudessem ser incluídas ou modificadas. 
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Respeitando o envolvimento de toda a equipe com a intervenção e as ações 

propostas, foi realizada uma ação de coleta de citopatológico, exame de mamas e 

solicitação de mamografia conforme sugestão da equipe de saúde. Ocorreu no dia 

08 de dezembro de 2012 – sábado à tarde, com uma Unidade Móvel de Saúde. A 

ação foi considerada positiva já que tivemos uma boa adesão de mulheres para a 

realização do citopatológico e exame de mamas e 12 solicitações de mamografia.  

Foram aspectos facilitadores na realização da intervenção no bairro São 

José, a disponibilidade da equipe em aceitar novas ideias e reagir positivamente as 

mudanças e o vínculo entre profissionais e a comunidade.  

  

4.8 Discussão 

 

A intervenção na Unidade Básica de Saúde Centro Social Urbano permitiu 

ampliar a cobertura da detecção precoce do câncer de colo de útero e de mama por 

meio da aplicação da periodicidade recomendada pelo Ministério da Saúde no que 

tange a coleta do citopatológico de colo uterino nas mulheres de 25 a 64 anos de 

idade e a realização de mamografia nas mulheres entre 50 a 69 anos.  

As mulheres que nunca realizaram seus exames preventivos puderam ser 

identificadas durante o processo de coleta de dados. Além da prioridade deste 

público para os agendamentos, o serviço facilitou o acesso das usuárias das faixas 

etárias alvo do território e a equipe estabeleceu estratégias para a busca ativa das 

clientes faltosas, otimizando as coletas e solicitações dos exames.  

Através de capacitações junto aos profissionais da Unidade de Saúde, foram 

acordadas ações que implementaram e qualificaram o programa de prevenção dos 

cânceres de colo de útero e mama com relação aos registros de coleta e 

solicitações, resultados, adoção de condutas terapêuticas adequadas as 

necessidades de cada mulher, além da garantia de referência e contra-referência 

conforme a alteração identificada. 

Além da sensibilização das mulheres da área de abrangência da Estratégia 

de Saúde da Família e seus familiares para a importância do tema, com relação aos 

fatores de risco e vulnerabilidade em questão, pôde ser promovido na comunidade 

discussões referentes à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis com 

enfoque na distribuição de preservativos e a adoção de atitudes de vida saudáveis. 
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Ao explanar as ações que contribuíram para o alcance das metas da 

intervenção, a equipe aprovou o projeto inicial e participou de decisões em reunião. 

Houve a articulação entre os profissionais da Estratégia de Saúde da Família e com 

os demais trabalhadores da Unidade principalmente para as adequações 

necessárias ao sucesso da intervenção. 

As atendentes do serviço foram responsabilizadas quanto ao acolhimento 

das demandas, os agendamentos de consulta médica para a solicitação de 

mamografia e o agendamento do citopatológico de colo uterino. Ainda, controlaram o 

fluxo das agendas e alimentaram o livro de registro de mamografia desenvolvido 

mediante a constatação do registro insuficiente deste procedimento. 

Os agentes de saúde aplicaram a ficha espelho nas mulheres residentes de 

suas respectivas micro áreas a fim de identificar as necessidades deste público. A 

ficha de acompanhamento desenvolvida para a intervenção representou uma 

ferramenta de trabalho para fundamentar as visitas domiciliares do profissional. 

A equipe de enfermagem se responsabilizou pelos registros nos livros 

específicos e pela entrega dos resultados dos exames com as orientações 

condizentes com as diretrizes do Ministério da Saúde no país. O enfermeiro 

coordenou a logística da intervenção, analisou os dados trazidos pelos agentes 

comunitários para a realização dos devidos encaminhamentos, os resultados dos 

exames recebidos no serviço, realizou as busca ativas necessárias e articulou com 

os setores municipais e com a comunidade, as ações referentes a promoção e 

prevenção dos cânceres de colo de útero, mamas e doenças sexualmente 

transmissíveis. 

A ampliação de horários de coleta de citopatológico na agenda do 

enfermeiro sanou a demanda reprimida da comunidade com relação a este 

atendimento de enfermagem, problemática enfrentada a alguns anos pelo serviço. 

Ao mesmo tempo, a busca ativa dos agendamentos prévios aproximou a equipe da 

comunidade e reforçou o envolvimento dos trabalhadores com as metas acordadas 

inicialmente. 

O médico de família participou da organização e da ação educativa que 

preconizou a prevenção dos cânceres focados na intervenção e organizada para as 

mulheres do território. Ainda, passou a priorizar as solicitações de mamografia e 

encaminhamentos para a realização de citopatológico, conforme as idades 
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recomendadas pelo Ministério da Saúde, qualificando a consulta referente à Saúde 

da Mulher. 

A análise dos resultados mensurou o sucesso da intervenção e o alcance 

das metas além do estabelecido inicialmente. Porém, acredita-se que a equipe 

poderia ter sido mais participativa nas propostas estabelecidas ainda na elaboração 

do cronograma. Percebeu-se também que mais atividades educativas poderiam ter 

sido realizadas na comunidade para a sensibilização da detecção precoce do câncer 

de colo de útero e mama. Considera-se que estas pontuações devem ser levadas 

em conta para o planejamento e desenvolvimento de novas ações em saúde. 

Com relação à viabilidade de incorporar a intervenção na rotina do serviço, 

observou-se esta possibilidade, uma vez que a equipe mostrou um ótimo 

desempenho durante o processo. Todos os trabalhadores assumiram suas 

responsabilidades para o alcance das metas. 

Além do envolvimento da equipe de saúde, a comunidade aderiu às ações e 

às atividades propostas pelo serviço, o que demonstra a necessidade da 

qualificação do atendimento referente à Saúde da Mulher. Obtivemos a colaboração 

de profissionais médicos da UBS no sentido de remanejar consultórios e 

atendimentos. Casos referentes ao tema foram discutidos em reunião de equipe e o 

médico de família se mostrou disponível para facilitar o atendimento às mulheres 

abordadas durante a intervenção, inclusive realizando interconsulta e otimizando o 

trabalho. As demandas para a coleta de citopatológico e mamografias foram 

consideradas pela equipe como ação primordial e para os horários ofertados foi 

preservado as necessidades individuais e as preferências de cada usuária. Com 

relação à população, além de uma sensibilização para o autocuidado e os 

agendamentos de exames foi valorizado o entendimento de cada mulher com 

relação ao assunto, mitos e medos.  

De qualquer forma, como não faço mais parte da equipe de saúde de família 

do bairro São José, não posso afirmar com convicção se a intervenção terá 

seguimento na Unidade de Saúde como forma de implementar o programa de 

prevenção do câncer de colo de útero e de mama. Após a troca da gestão municipal, 

mais precisamente desde o mês de fevereiro de 2013, estou atuando na Secretaria 

Municipal de Saúde no setor de regulação e junto a atenção básica.  
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ANEXO A – Relatório da Intervenção para os Gestores 

 

O câncer de colo de útero é o segundo tipo de câncer mais comum em 

mulheres no Brasil. Com relação ao câncer de mama, é uma das principais causas 

de mortalidade, apesar de ter um bom prognóstico quando diagnosticado no estágio 

inicial. Diante desse contexto, intervir na qualificação do programa de prevenção dos 

cânceres de colo uterino e de mama através de ações que contemplam esta 

problemática na atenção básica contribui para a prevenção da ocorrência destas 

patologias, para a detecção precoce e garante o manejo adequado dos problemas 

de saúde. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

A Estratégia de Saúde da Família do bairro São José presta atendimento a 

3263 pessoas, conforme o SIAB. Estes dados demográficos se referem aos 

habitantes da área adscrita, porém o cadastro está parcialmente atualizado em 

virtude da equipe incompleta de agentes comunitários de saúde (ACS) em duas 

micro-áreas. Dentre os usuários cadastrados no território da ESF, 1664 são do sexo 

feminino e destas mulheres, 848 estão entre as faixas etárias de 25 a 64 anos e 271 

entre 50 a 69 anos de idade, faixas etárias alvo conforme o protocolo do Ministério 

da Saúde quanto à prevenção dos cânceres de colo de útero e de mama. A 

definição do foco da intervenção foi estabelecida mediante a constatação do grande 

número de mulheres residentes na comunidade, a vulnerabilidade e as situações de 

risco presentes no bairro em virtude do tráfico e da drogadição. Durante a análise 

situacional foram identificadas fragilidades na qualidade do atendimento prestado as 

estas usuárias. São elas: a demanda excedente à oferta de agendamentos de 

papanicolau, grande número de evasão nas marcações, poucas ferramentas para o 

monitoramento e o controle das coletas e dos resultados e o baixo índice de coleta 

de citopatológico de colo uterino e solicitações de mamografia. 

O objetivo do projeto foi a qualificação da atenção a Saúde da Mulher 

através da prevenção dos cânceres de colo de útero e mama e foi desenvolvida na 

UBS entre os meses de outubro de 2012 a janeiro de 2013. Com relação à 

prevenção do câncer de colo de útero foi almejado ampliar em 40% a cobertura de 

detecção precoce do câncer de colo uterino das mulheres na faixa etária entre 25 e 

64 anos de idade e ampliar em 50% a cobertura de detecção precoce do câncer de 

mama nas mulheres com idades entre 50 e 69 anos de idade. Para tal, foi elaborada 

e aplicada uma ficha espelho de acompanhamento de mulheres. Essa ferramenta 
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não estava disponível como forma de monitoramento periódico da cobertura e a sua 

utilização nas visitas domiciliares pelos ACS permitiu cadastras as aprticipantes do 

programa e identificar as necessidades de cada usuária ao longo do projeto. Ao final 

do quarto mês de intervenção foi atingido pelo serviço uma cobertura de 43,5% para 

o câncer de colo uterino e 68,5% para o câncer de mama. 

Participaram do programa de prevenção do câncer de colo de útero 372 

mulheres e do programa de prevenção do câncer de mama 158 usuárias, sendo que 

a proporção de exames em dia ao final da intervenção, conforme diretrizes do 

Ministério da Saúde foram de 81,5% e 84,4% respectivamente.  

Ainda, 100% das mulheres atendidas pelo projeto receberam orientações 

para DST, quanto aos fatores de risco para o câncer de colo de útero e mama para a 

detecção precoce dos cânceres em questão. Esta ampla abordagem de educação 

em saúde foi possível, sobretudo com o desenvolvimento e a utilização efetiva da 

ficha espelho como instrumento de guia e orientação principalmente para o agente 

de saúde nas suas visitas domiciliares. 

Para que equipe pudesse orientar com propriedade a prevenção do câncer 

de colo de útero e mama e suas diretrizes, o grupo foi capacitado em reunião de 

equipe quanto à intervenção, cronograma de ações e acolhimento, além de ser 

discutido e distribuído o Caderno de Atenção Básica – Controle dos Cânceres de 

Colo de Útero e Mama. Além disso, foi disponibilizado a equipe um vídeo didático 

sobre a realização adequada do exame clínico das mamas e o auto-exame. Neste 

momento, foi definido o papel de cada profissional durante a intervenção. 

Como estratégia para aumentar a cobertura da prevenção do câncer de colo 

uterino foi acordado com a equipe o acolhimento e o agendamento do exame de 

citopatológico destas mulheres no serviço por demanda espontânea ou induzida.  Os 

exames passaram a ser agendados no próprio serviço ou através dos agentes de 

saúde mediante identificação de necessidade do exame. Vale ressaltar que o 

vínculo da usuária com o profissional de preferência foi respeitado. Sendo assim, 

foram ofertados horários com o ginecologista ou com a enfermeira. Como a maior 

procura era para o profissional enfermeiro, os horários de coleta foram ampliados e 

ofertados em dois turnos diferenciados. 

Igualmente foi estabelecido na equipe o acolhimento das demandas para a 

realização de mamografia, priorizando as usuárias com idades entre 50 e 69 anos. 

Em função de o enfermeiro não poder solicitar a mamografia de rastreamento por 



86 
 

ausência de protocolo, foi necessário agendar uma consulta com o médico de 

família ou o ginecologista conforme preferência da usuária. Além disso, foi articulado 

a otimização da vinda da mulher a UBS, ou seja, foi disponibilizado sempre que 

possível a realização do citopatológico e a consulta para a solicitação de 

mamografia no mesmo turno. 

A sensibilização das mulheres da comunidade para a importância de 

realização do exame de citopatoloógico e mamografia e suas respectivas 

periodicidades ocorreu através da distribuição de folders educativos adquiridos com 

o setor de Vigilância em Saúde do município sobre os temas, além da abordagem do 

assunto em visitas domiciliares, atendimentos na Unidade e grupos educativos da 

comunidade.  

Para as mulheres que nunca coletaram o Papanicolau e que nunca 

realizaram a mamografia identificadas através da ficha espelho, foi priorizado horário 

e turno de acordo com a necessidade da usuária. Obviamente estas se tornaram os 

alvos da equipe enquanto estratégias para o convencimento de realização dos 

exames preventivos. Infelizmente nem todas as mulheres localizadas foram 

atendidas por resistência da própria cliente. Inúmeros agendamentos foram 

realizados pela equipe, inclusive em outras Unidades de Saúde de preferência, sem 

sucesso. De qualquer forma, a equipe passou a compreender o quanto é 

fundamental realizar prevenção nestas usuárias e como é trabalhoso o processo de 

conscientização.  

Quanto à evasão dos exames de Papanicolau e mamografia agendados, a 

equipe acordou realizar busca ativa através de visita domiciliar com o enfermeiro ou 

pelo próprio agende comunitário. Dessa forma, a agenda de coleta de CP e a 

agenda médica foram revisadas semanalmente pelo enfermeiro para identificar as 

usuárias faltosas e reservado um horário na agenda dos profissionais para a 

realização das visitas de busca e reagendamento. A estratégia foi positiva porque as 

mulheres se sentiam valorizadas pelos profissionais neste momento.   

Como forma de implementar o programa de prevenção dos cânceres e 

qualificar os registros, o livro de coleta de citopatológico da UBS foi alimentado 

semanalmente mediante o recebimento dos resultados e um livro de registros para a 

solicitação de mamografias foi desenvolvido. Foi também, reforçado a exigência de 

apresentação do Cartão da Mulher para a entrega do resultado do citopatológico e a 

importância da consulta de retorno com o resultado da mamografia realizada.  
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No âmbito da promoção da saúde foi planejado e realizado um grupo 

educativo em parceria com a médica de família e os profissionais do NASF, mais 

precisamente o fisioterapeuta e o educador físico. Além disso, a prevenção do 

câncer de colo de útero e mama foi abordada em outros grupos educativos de rotina 

realizados pelo serviço a fim de alertar a comunidade para a intervenção e sua 

importância, a periodicidade dos exames de prevenção, o auto-exame de mamas, as 

facilidades de acesso e prioridades, foi reforçado o quanto é fundamental o 

autocuidado e corresponsabilidade do cidadão nos atendimentos de saúde. Fatores 

de risco para os cânceres de colo de útero e mama foram apontados, bem como a 

adoção de hábitos de vida que contribuem para a prevenção do problema. 

As doenças sexualmente transmissíveis foram também abordadas neste 

encontro e orientadas durante os atendimentos prestados pela equipe de saúde. Foi 

garantida a distribuição de preservativos em larga escala na comunidade já que eles 

passaram a permanecer em local de fácil acesso aos usuários na Unidade de Saúde 

(sala de espera do serviço).  

Além da capacitação dos profissionais quanto à Saúde da Mulher, desde o 

segundo mês de intervenção, mensalmente foi avaliado o andamento da intervenção 

e discutido as percepções de cada membro da equipe para que novas ações ou 

estratégias pudessem ser incluídas ou modificadas. 

Respeitando o envolvimento de toda a equipe com a intervenção e as ações 

propostas, foi realizada uma ação de coleta de citopatológico, exame de mamas e 

solicitação de mamografia com a Unidade Móvel do município conforme sugestão da 

equipe de saúde.  

A reestruturação do atendimento à Mulher na Unidade de Saúde do bairro 

São José, alcançada com a realização da intervenção pode ser incorporada a rotina 

do serviço, inclusive porque os resultados demonstram o comprometimento da 

equipe com as mudanças e com as implementações estabelecidas. Ainda, a adesão 

da comunidade as propostas dos profissionais de saúde demonstra a necessidade 

de melhorias neste âmbito da atenção primária.  

É primordial o apoio e o incentivo da Secretaria Municipal de Saúde e seus 

gestores no que tange a disponibilidade de recursos humanos qualificados, 

materiais, equipamentos e insumos em quantidade e qualidade adequadas para as 

necessidades dos trabalhadores e para o desenvolvimento e seguimento de ações 

que permitam qualificar a assistência.  
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ANEXO B - Relatório da Intervenção para a Comunidade 

 

Os cânceres de colo de útero e mamas são comuns nas mulheres 

brasileiras. Com a evolução dos tratamentos médicos, quando identificados no 

estágio inicial podem ser tratados e até mesmo curados. São formas de prevenção e 

diagnóstico dessas doenças, os exames de Papanicolau ou CP e a mamografia. 

A Unidade Básica de Saúde Centro Social Urbano atende a comunidade do 

bairro São José que é habitada hoje por 3263 pessoas, e destas 1664 são do sexo 

feminino. Das 1664 mulheres, 848 têm 25 a 64 anos e 271 têm 50 a 69 anos de 

idade. Essas são as idades onde mais ocorrem os casos de câncer de colo do útero 

e mama.  

Analisando o atendimento prestado a Saúde da Mulher pela UBS foi 

percebida a necessidade e a importância de melhorar o serviço. Para isso, os 

agentes de saúde realizaram uma entrevista com as mulheres das suas microáreas, 

explicaram sobre as doenças as usuárias e a seus familiares e preencheram uma 

ficha de acompanhamento que facilitou o trabalho da equipe no atendimento das 

moradoras do bairro São José.  

Foi ampliada a agenda de coletas do CP da enfermeira, pois tínhamos uma 

grande procura pelas usuárias. Decidimos oferecer dois turnos, manhã e tarde, para 

que cada paciente pudesse escolher o melhor horário para coletar seu exame. Além 

do enfermeiro, o médico ginecologista também pode realizar o exame. As 

marcações tanto para o médico como para o enfermeiro puderam ser feitas na 

Unidade com as atendentes ou com o agente comunitário.  

Apesar de haver uma procura grande por agendamentos de coleta de 

citopatológico, as faltas também eram bastante representativas. Para melhorar a 

participação da comunidade na coleta de CP e também das mamografias a equipe 

passou a revisar as agendas, identificar os faltosos e realizar busca ativa com visita 

domiciliar. Percebemos nessa estratégia, que as mulheres se sentiam valorizadas 

quando eram atendidas de forma individual e orientadas da importância de cuidar da 

sua saúde. 

Como as mamografias não podiam ser solicitadas pela enfermeira, foi 

necessário marcar uma consulta com o ginecologista ou com a médica de família 

para solicitar o exame. A equipe do serviço procurou agendar as consultas e os 

exames para melhor atender as necessidades de cada usuária da Unidade. 
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Os resultados do CP foram entregues no posto de saúde, mas foi exigido o 

Cartão da Mulher para a orientação e o registro do resultado. Neste momento foi 

explicada a normalidade do resultado do exame ou se havia a necessidade de 

consulta. Se houvesse a necessidade de tratamento, a consulta seria marcada. Os 

resultados da mamografia deveriam ser mostrados ao médico através de uma 

consulta marcada e dúvidas poderiam ser esclarecidas com os agentes de saúde e 

com a equipe de enfermagem. Todos os resultados recebidos na Unidade ou 

revisados pelo ACS nas residências foram registrados no prontuário, no cartão de 

Saúde da Mulher ou na ficha de acompanhamento. 

As usuárias que nunca fizeram o CP e a mamografia receberam visita 

domiciliar do agente de saúde e da enfermeira para ser explicada a importância 

destes exames e ser realizada a marcação do horário. Apesar de toda a 

preocupação da equipe com estes casos e as diversas marcações realizadas, não 

conseguimos realizar a coleta do CP e solicitar a mamografia a todas as mulheres 

que necessitavam dos exames. 

Realizamos a distribuição de preservativos que previnem as doenças 

sexualmente transmissíveis e folhetos que explicam sobre a doença e como preveni-

las. Também, realizamos uma palestra no Salão da Comunidade para estas 

orientações e um sábado de coleta de CP e pedido de mamografia. 

Com todas essas ações, algumas novas no serviço e outras melhoradas, 

aumentamos o acompanhamento das mulheres moradoras do bairro com relação 

aos exames de Papanicolau e mamografia. Conseguimos identificar de uma forma 

mais adequada aquelas que estão com os exames preventivos para os cânceres de 

colo de útero e mama em dia, de acordo com a indicação do Ministério da Saúde e 

também, pudemos atualizar exames em atraso e os realizar para muitas mulheres 

pela primeira vez na vida. Reforçamos a importância da prevenção dos cânceres, 

não só com a realização de exames, mas também tendo atitudes de vida saudáveis, 

com o uso de camisinha para a prevenção de DST’s reforçar quais são os fatores 

que mais contribuem para o surgimento dessas doenças.  

Com a dedicação e envolvimento da equipe e com a participação da 

comunidade nas atividades desenvolvidas pela UBS poderemos dar seguimento a 

intervenção realizada entre os meses de outubro de 2012 a janeiro de 2013. É muito 

importante para os trabalhadores realizarem um trabalho de mais qualidade na 
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Unidade de Saúde que os usuários saibam dos seus direitos e deveres na área da 

Saúde. 

 

5 Reflexão Crítica sobre a Intervenção 

 

A realização do Curso de Especialização em Saúde da Família superou as 

expectativas iniciais já que disponibilizou subsídios técnico-científicos para a 

implementação dos programas de atendimento desenvolvidos na Atenção Primária 

em Saúde.  

Pôde-se compreender o quanto é fundamental o trabalho em equipe, a 

intersetorialidade e o trabalho em rede para a qualificação dos serviços, além da 

presença de profissionais comprometidos com o Sistema Único de Saúde, suas 

diretrizes e a requalificação da atenção básica através das Equipes de Estratégia de 

Saúde da Família.  

O envolvimento dos gestores municipais no fornecimento e na manutenção 

de recursos humanos, financeiros e capacitações são de suma importância para 

apoiar os trabalhadores do SUS. 

Como cada categoria profissional inserida na Equipe de ESF teve um papel 

fundamental no planejamento e no alcance das metas almejadas, a intervenção 

permitiu ainda, perceber que o atendimento médico-centrado pode ser modificado. O 

acolhimento foi um dos recursos trazidos pela equipe do curso como ferramenta a 

ser utilizada pelas equipes para atender as necessidades da comunidade que 

geralmente vão muito além de uma consulta médica e uma prescrição 

medicamentosa. 

A elaboração das metas para o alcance dos objetivos considerando os eixos 

de monitoramento e avaliação, organização do serviço, engajamento publico e a 

qualificação da prática clínica garantiu uma intervenção melhor estruturada e 

sistematicamente implementada. 

 A possibilidade de trocar experiências através dos fóruns de discussão 

permitiu o compartilhamento das estratégias utilizadas pelas equipes para atuar nas 

comunidades e alcançar objetivos de acordo com as realidades de cada município e 

região. Ainda, através deste recurso puderam-se compartilhar dificuldades e cada 
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participante do curso assumiu um papel de incentivador do outro para seguir na luta 

de um SUS mais resolutivo e humanizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


