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INTRODUÇÃO  
O câncer do colo do útero é um problema de 

saúde pública pelo número de óbitos que ainda 

acarreta (BRASIL, 2012). A rede básica de saúde 

oferta de rotina o exame citológico do colo do 

útero, no entanto, o número de mulheres que são 

acometidas pelo câncer do colo do útero 

demonstra a não utilização das medidas de 

rastreamento. O exame Papanicolaou é uma 

modalidade de screening pode contribuir no 

diagnóstico precoce do câncer do colo do útero, 

no entanto a cobertura desse exame é baixa a 

grande maioria dos municípios brasileiros. 

 

OBJETIVOS  

Foi realizado uma revisão bibliográfica para 

identificar na produção científica nacional os 

conhecimentos já produzidos sobre a baixa 

adesão das mulheres ao exame Papanicolaou.  

 
 

PROCEDIMNTO METODOLÓGICO  
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REVISÃO DA LITERATURA 

CONSIDERAÇÕES FINAIS . 
 

As dificuldades relatadas pelas mulheres para a 

não realização do exame, encontradas na literatura 

foram: falta de tempo e de indicação médica, 

ausência de sintomas e desconhecimento do 

exame. Os problemas relacionados diretamente 

com a organização do serviço são: demora no 

atendimento e no agendamento, horários 

incompatíveis com as outras atividades diárias, 

profissionais que não explicam a técnica e não 

examinam, falta de material, atraso na entrega do 

resultado, dificuldade de acesso e mau 

atendimento.  
 

Apenas o exame de Papanicolaou não é suficiente 

para reduzir a mortalidade pelo câncer cervical,   é 

preciso uma rede de serviços de saúde integrada. 

Os problemas que dificultam a adesão das 

mulheres ao exame, alguns relacionados ao 

sistema de saúde e aos profissionais; outros com 

as próprias mulheres. Para melhorar o 

rastreamento, os serviços de saúde devem 

reorganizar o processo de trabalho, passando pela 

capacitação dos profissionais e por atitudes mais 

humanizadas.  

 

Identificar os motivos que levam as mulheres a 

não realizarem o exame Papanicolaou.   

Elaborar um projeto de intervenção com a 

finalidade de melhorar a adesão das mulheres 

na faixa de idade de 25 a 64 anos de idade ao 

exame. 
 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

Ações propostas: 

Busca ativa das mulheres faixa etária 25 a 64 anos; 

Atualização dos profissionais das equipes de saúde; 

Aproveitamento de oportunidade da mulher na UBS; 

Coleta em horários alternativos; 

Montagem do fichário rotativo para seguimento das 

mulheres, etc. 


