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RESUMO 
 
O câncer de colo uterino ou câncer cervical é terceiro tipo de câncer mais 
comum entre as mulheres, ficando atrás do câncer de mama e do câncer 
colorretal. Sua evolução pode estar associada à várias causas, dentre elas a 
infecção pelo Human Papiloma Virus (HPV), promiscuidade, início precoce da 
vida sexual, histórico de verrugas genitais, tabagismo entre outros fatores. O 
exame Papanicolau é o método seguro, prático de detectar lesões precoces no 
colo uterino. É realizado na Estratégia Saúda da Família e de fácil acesso a 
população, mas muitas vezes por constrangimentos as mulheres não o 
realizam regularmente. O objetivo deste trabalho é propor um plano de 
intervenção para melhorar a adesão ao exame citopatológico Papanicolau das 
mulheres assistidas pela equipe de saúde da família Núcleo de Saúde 2, áreas 
A e B no município de Jaíba- MG. O método utilizado foi o Planejamento 
Estratégico Situacional, a revisão da literatura foi feita na Biblioteca Virtual em 
Saúde na base de dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO) com  
descritores: papanicolau, câncer uterino e estratégia saúde da família. Com a 
efetivação do projeto, espera-se que as mulheres se conscientizem mais da 
importância de realização do Papanicolau e consequentemente, realizem o 
exame regularmente facilitando o diagnóstico precoce de lesão uterina e a 
minimização do número de casos de infecções pelo HPV.  
 
Palavras-chave: Teste de Papanicolaou. Câncer de colo uterino. HPV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

  

 

ABSTRACT 

 

Cervical cancer or cervical cancer is the third most common cancer among 
women, behind breast cancer and colorectal cancer. Its evolution can be 
associated with several causes, among them HPV infection, promiscuity, early 
onset of sexual life, history of genital warts, smoking, among other factors. The 
Pap smear is the safe, practical method of detecting early cervical lesions. It is 
carried out in the Family Health Strategy and is easily accessible to the 
population, but often due to constraints, women do not do it regularly. The 
objective of this work is to propose an intervention plan to improve adherence to 
Pap smear examination of women assisted by the family health team Núcleo de 
Saúde 2, areas A and B in the municipality of Jaíba-MG.The method used was 
the Situational Strategic Planning, the literature review was carried out in the 
Virtual Health Library in the SciELO database with descriptors: pap smear, 
uterine cancer and Family health strategy.In this way, it is expected that women 
become more aware of the importance of having Pap smears and consequently 
minimize cases of HPV infections or that cases of lesions belonging to the 
coverage area are detected. 
 
Keywords:  Papanicolaou Test Uterine Cervical Neoplasms. Papillomaviridae 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

Jaíba é um município brasileiro do estado de Minas Gerais cuja 

população estimada em 2018 era de 38. 418 pessoas e o gentílico é Jaibense 

ou Jaibano. A cidade limita a norte com os municípios de Matias 

Cardoso e Gameleiras, a oeste com Itacarambi, a leste com  Pai Pedro  e a sul 

com Varzelândia, Verdelândia e Janaúba (IBGE, 2018; JAÍBA, 2020). 

Trata-se de uma cidade de pequeno porte, com população 

predominantemente rural, e por consequência, a base da economia é 

relacionada às atividades voltadas ao campo agropecuário.  

Nesse setor, vale a pena citar sobre o Projeto Jaíba, que influencia de 

forma impactante, a economia do lugar.  A implantação desse projeto ocorreu 

na década de 50, e se baseou em estudo de pesquisador americano que 

identificou uma grande quantidade de terras (5.680 hectares) com potencial 

para a agricultura irrigada, localizada na região denominada Mata da Jaíba, 

entre os rios São Francisco e Verde Grande.  A operacionalização do projeto 

com assentamento das famílias irrigantes pioneiras ocorreu no final da década 

de 80 e, atualmente, os três poderes executivos da esfera pública, com a ativa 

participação da iniciativa privada são responsáveis por conduzir o Projeto 

Jaíba, trazendo melhorias e impacto econômico positivo para as regiões 

envolvidas. 

No que diz respeito à educação, os níveis de escolarização estão 

desatualizados, sendo os últimos dados publicados no Censo de 2010. Em 

2018, foi registrado número de 6.070 matrículas do ensino fundamental 

distribuídas em 22 escolas com o montante de 390 professores responsáveis 

por ministrar aulas para esses alunos. Com relação ao ensino médio, registrou-

se 1.757 matrículas em 10 escolas, sendo 164 docentes responsáveis pela 

educação nesse nível (IBGE, 2018).  

No que se refere a saneamento básico, não são disponibilizadas 

informações atualizadas, por isso, utilizou-se ainda as informações do Censo 

de 2010, quais sejam: 19% do esgotamento sanitário era adequado, havia 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matias_Cardoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matias_Cardoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gameleiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itacarambi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pai_Pedro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Varzel%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Verdel%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jana%C3%BAba
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70,5% de arborização nas vias públicas e a urbanização dessas mesmas vias 

era de 5,8% (IBGE, 2018). 

O município mantém hábitos de cidades do interior, como festas 

religiosas. A tradicional festa de São João, que sempre é realizada na Praça do 

Mercado, traz as famílias e grandes públicos para participarem do evento e 

aproveitarem as comidas típicas preparadas por entidades locais. 

 

1.2  Sistema Municipal de Saúde  

 

O Sistema Municipal de Saúde de Jaíba é composto pela Atenção 

Primária com estratégia de saúde da família (ESF) e um hospital no setor 

terciário. No hospital, cada plantão é assumido por dois médicos clínicos. A 

instituição oferece 100% dos atendimentos via Sistema Único de Saúde (SUS). 

É considerado um hospital de pequeno porte e nele há atendimentos 

especializados. Funciona como pronto atendimento de clínica médica. 

O atendimento a gestantes em trabalho de parto, bem como pacientes 

com quadros graves e que precisam de atendimentos com especialistas são 

encaminhados para Janaúba - MG que possui uma estrutura adequada de 

serviços de saúde para esse tipo de atendimento.  

No que diz respeito a atenção primária, são ao todo, 15 Estratégias 

Saúde da Família em Jaíba. Temos uma farmácia municipal para distribuição 

de medicamentos e um laboratório de análises clínicas municipais. 

Existe o encaminhamento e apoio da rede secundária, mas em algumas 

situações a demora em conseguir acompanhamento ao paciente ou outro tipo 

de intervenção acaba por piorar o quadro, sendo assim a integralidade na 

assistência como princípio básico do SUS fica comprometido. Associado a 

essa situação, as especialidades médicas como exemplo otorrinolaringologista, 

oftalmologista, nefrologista são as de maiores dificuldades para agendamentos, 

comprometendo ainda mais a qualidade do serviço de saúde oferecido. 

Ainda é importante ressaltar que a população tem culturalmente a visão 

curativa em saúde priorizando a atenção terciária e hospitalar em detrimento da 

abordagem preventiva.  
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1.3 Aspectos Gerais da comunidade 

A comunidade assistida pela equipe de saúde Núcleo de Saúde 2 em 

Jaíba – MG é rural, composta por 1620 pessoas distribuídas em 480 famílias. A 

equipe de saúde tem facilitado à interação da comunidade através de formação 

de grupos operativos (hiperdia, gestantes) e visitas domiciliares. No momento, 

temos boa participação da comunidade, com comparecimento ativo nas 

reuniões e atividades propostas. Os participantes demonstram interesse, fazem 

perguntas e tiram suas dúvidas sobre o tema de saúde trabalhado. 

A população é 100% rural, com baixo nível de alfabetização e 

escolaridade. Muitos relatam dificuldade de acesso escolar, aumentando índice 

de evasão escolar. 

As atividades de trabalho da população são, em sua maioria, voltadas à 

produção rural, como por exemplo, plantio e vendas de hortaliças, retirada de 

leite e produção de derivados, criação de ovinos, bovinos e aves.   

No quadro 1, apresenta-se os aspectos demográficos da população da ESF 

Núcleo de Saúde 2, em Jaíba – MG.  

Quadro 1 Aspectos demográficos da população assistida pela equipe de 
saúde da ESF Núcleo de Saúde 2 no ano de 2020, do município de Jaíba, 
Minas Gerais. 
Faixa etária/ano Masculino Feminino Total 

< 1  4 5 9 

1-4  22 23 45 

5-14  75 76 151 

15-19  77 76 153 

20-29  55 58 113 

30-39  60 56 116 

40-49  29 35 64 

50-59  22 45 67 

60-69 35 40 102 

70-79  35 42 77 

≥ 80 19 15 34 

Total               417 422 839 

Fonte:  Dados registrados pela Unidade de Saúde, 2020. 
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No quadro a seguir estão as informações referentes as condições de saúde da 

população da ESF Núcleo de Saúde 2 em Jaíba – MG, do período de julho de 

2020. 

 

Quadro 2:  Condição de saúde da população da ESF Núcleo 
de Saúde 2 em Jaíba – MG 
 
Condição de saúde                                            Quantitativo 

Gestantes 01 

Pessoas com Hipertensão Arterial sistêmica  115 

Pessoas com Diabetes Mellitus 28 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, enfisema, 
outras)  

18 

Pessoas que tiveram Acidente Vascular Cerebral 09 

Pessoas com história de infarto agudo do 
miocárdio  

06 

 Pessoas com doença cardíaca  12 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, 
outros)  

03 

Pessoas com tuberculose 01 

Pessoas com câncer 02 

Pessoas com sofrimento mental 05 

Acamados 20 

Fumantes 12 

Pessoas que fazem uso de álcool  30 

Usuários de drogas ilícitas 08 

Pessoas com hanseníase 01 

Fonte: Dados registrados pela unidade, 2020 

 
Registra-se ainda que na população adscrita na área de abrangência da 

equipe de saúde ESF Núcleo de Saúde em Jaíba - MG, as principais causas de 

óbitos, de internação e doenças de notificação:   

✓ Óbitos: Doenças cardíacas (Infarto Agudo do Miocárdio) 

✓ Doenças de notificação compulsória: Dengue, Zika, Chikungunya 

✓ Internação: Pneumonia, doenças respiratórias em crianças, 

cardiopatas, quadros de câncer 

 1.4 A Unidade Básica de Saúde Núcleo de Saúde 2 

A unidade básica de saúde tem natureza de organização de 

administração pertencendo à esfera administrativa municipal articulada ao 

Ministério da Saúde. Possui como objetivo realizar suas ações focadas na 

prevenção e promoção à saúde das famílias de uma determinada área de 

abrangência. 
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Em especial a UBS Núcleo de Saúde 2 situa-se na rua 03, quadra 15, 

número 25, na cidade de Jaíba – MG. Essa é uma boa localização e de fácil 

acesso aos usuários da área de abrangência que é na zona rural. A assistência 

a partir dessa unidade de saúde abarca cinco micro áreas, com famílias 

cadastradas.   

A estrutura física é adequada para funcionamento, formada por:  quatro 

banheiros (dois para os funcionários e dois para a população assistida), uma 

farmácia para distribuição de medicamentos e cozinha. A recepção é pequena, 

mas normalmente a quantidade de cadeiras é suficiente para uso dos 

pacientes. Possui sala de curativos, sala de enfermagem e de pequenos 

procedimentos. Ao todo são quatro consultórios. Não temos área para 

realização de grupos de educação continuada. 

Os problemas que enfrentamos, no momento, são dificuldades no 

relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. 

 

1.5 A equipe de saúde ESF Núcleo de Saúde 2  

 

A equipe da ESF é formada pelos seguintes profissionais: uma 

recepcionista, uma enfermeira, uma fisioterapeuta, um técnico de enfermagem, 

três agentes comunitários de saúde (ACS´s), uma psicóloga e dois médicos. 

Todos os profissionais de saúde fazem 40 horas semanais. Não temos Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família no município. 

 

1.6 Funcionamento da Unidade de Saúde Núcleo de Saúde 2  

 

 A ESF funciona de segunda à sexta-feira das 7:00 às 11:00 horas, fecha 

no horário do almoço e reabre às 13:00 até às 17:00 horas.  

A equipe tem desenvolvido muitas atividades voltadas para a prevenção 

de saúde, como palestras educativas, grupos operativos com gestantes e 

grupo Hiperdia.  

O médico realiza consulta de demanda espontânea e agendada, além 

das consultas de pré-natal. Também são realizadas consultas de puericultura e 

pré-natal pela enfermagem. Além disso, é disponibiliza na unidade a coleta de 

exames citopatológicos do colo uterino (Papanicolau).  
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1.7 o dia a dia da equipe ESF Núcleo de Saúde 2 em Jaíba –MG 

 

O acolhimento aos usuários acontece por parte de toda a equipe e 

priorizamos uma escuta ativa, com ética e focada na humanização. 

A educação permanente acontece na unidade com temas pré-selecionados 

que abordam situações cotidianas de saúde da unidade. As visitas domiciliares 

acontecem em dias específicos, com médico, enfermeira e ACS. Os critérios 

utilizados para agendamento das visitas são: os pacientes acamados ou 

debilitados fisicamente como idosos com dificuldade de acesso à unidade de 

saúde. 

A agenda de atendimento médico da unidade de Saúde Núcleo de Saúde 2 

(NS2) está estruturada para a consulta de pacientes com condições crônicas 

(consultas programadas) e doenças agudas (demanda espontânea).  

Usuários com sintomas de febre e dor aguda são atendidos na demanda 

espontânea e medicados ou, quando necessário, encaminhados o hospital de 

referência em Janaúba – MG. As demandas de casos agudos são sempre 

atendidas e observadas pela equipe de saúde buscando ser resolutivo para o 

usuário. 

Além das doenças crônicas como hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

diabetes mellitus (DM), cardiovasculares, são motivos comuns da busca pela 

avaliação médica das seguintes condições de saúde: doenças articulares e 

osteomusculares, transtorno do humor e ansiedade, dores abdominais e 

cefaleias, lesões dermatológicas e a busca por exames complementares de 

rotina.  

Para alguns grupos específicos de usuários a equipe tem um cronograma 

de atendimento com dia e horário fixos, semanalmente. São eles: grupo de pré-

natal; grupo Hiperdia (pacientes com HAS e DM) e saúde do idoso 

(atendimento ambulatorial e visitas domiciliares). Esses grupos são 

estabelecidos por tratarem-se de indivíduos com necessidades de cuidado 

mais específicos e acompanhamento clínico periódico de forma regular. 

 As atividades da equipe de saúde são organizadas da seguinte forma: 

✓ Segunda, terça, quarta e quinta-feiras pela manhã: Atendimento 

à Livre demanda  

✓ Segunda Tarde: Puericultura / Grupo Hiperdia 

✓ Terça tarde: Visita domiciliar/ Coleta de examePapanicolau 
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✓ Quarta tarde: Pré Natal / Grupo de gestantes 

✓ Quinta-feira: Pré natal / Grupo tabagistas 

✓ Sexta-feira: Dia de estudo 

 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

(primeiro passo) 

Os problemas de saúde do território de abrangência são relevantes e de 

vários níveis de resolutividades. Aqueles mais passíveis de intervenções pela 

equipe de saúde, estão descritos abaixo: 

1-  Baixa adesão das mulheres ao exame citopatológico (Papanicolau) 

2- Altos índices de hábitos alimentares inadequados Alimentação 

inadequada da população 

3 -  Alto número de usuários com HAS sem controle adequado 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção (segundo passo) 

Quadro 3 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde, Núcleo de Saúde 2, 
município de Jaíba/ Minas Gerais 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Baixa adesão das 
mulheres ao exame 
citopatológico 
(Papanicolau) 

Alta 13 Parcial 1 

Alimentação 
inadequada da 
população 

Alta 9 Parcial 2 

Alto número usuários 
com HAS sem 
controle adequado 

Alta 8 Parcial 3 

Fonte: (Registros da unidade, 2020) 
*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

De acordo com as pesquisas, a história natural do câncer do colo do 

útero geralmente apresenta um longo período de lesões precursoras, 

assintomáticas, curáveis em grande número quando tratadas de forma 

adequada (BRASIL, 2016). 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de colo de útero é 

uma lesão invasiva, causada pela infecção constante de alguns tipos 

oncogênicos, do Papilomavírus humano (HPV). As alterações das células são 

facilmente detectadas no exame citopatológico Papanicolau e são curáveis 

quando detectadas precocemente. Por isso, é importante a realização periódica 

do exame preventivo (INCA, 2017). Este tipo de câncer é o terceiro mais 

frequente na população feminina, atrás do câncer de mama e do colorretal 

apenas, e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil (BRASIL, 

2016). 

Com o exame e detecção precoce de lesões por HPV ou cancerígenas, 

tem-se a possibilidade de minimização dos quadros de câncer de colo uterino. 

Muitas vezes, por constrangimentos ou ideias pré-estabelecidas sobre o 

Papanicolau, as mulheres deixam de realizá-lo de forma regular. 

Desta forma tendo na atenção básica esta porta que facilita o contato 

entre usuários e profissionais da saúde é que se acredita ser importante este 

estudo com plano de intervenção objetivando enfrentamento deste problema na 

unidade de saúde. 

Esta realidade atinge a unidade de saúde NS2, os casos de câncer de 

colo uterino aumentaram muito e com isto as intervenções precisam acontecer 

de forma a envolver pacientes e equipe, contribuindo para uma melhor adesão 

ao Papanicolau e detecção precoce dos casos de câncer uterino. 

 

 

 

 

 

 



15 
 

  

  



16 
 

  

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

Propor um plano de intervenção para melhorar a adesão ao exame 

citopatológico Papanicolau pelas mulheres assistidas pela equipe de saúde da 

família Núcleo de Saúde 2, áreas A e B, no município de Jaíba- MG.  
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METODOLOGIA 

 

Para elaboração deste trabalho, baseou-se no método do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) proposto por Faria; Campos; Santos (2018). 

Essa metodologia propõe passos para elaboração de um diagnóstico 

situacional e a partir desse diagnóstico elencar, o problema prioritário. Na 

sequência de construção do projeto deve-se descrever o problema, selecionar 

os nós críticos, ou seja, as principais causas que deram origem ao problema, e 

sugerir intervenções para enfrentamento e resolução da problemática. 

Seguindo a proposta do PES, o primeiro passo foi a definição do 

problema com dados coletados em prontuários, em avaliação realizadas 

durante as consultas e em informações da equipe nas reuniões semanais na 

unidade. Com base nessas informações, elegeu-se “Baixa adesão das 

mulheres ao exame citopatológico de Papanicolau” como principal problema a 

receber a intervenção da equipe. Os critérios de escolha desse problema 

foram: maior ocorrência, necessidade de intervenção mais imediata, e a 

resolução ao alcance da equipe de saúde. Para embasar toda a elaboração do 

plano e sua efetivação foram consultados dados da biblioteca virtual de saúde; 

sites da Organização Mundial de Saúde (OMS), da biblioteca Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO) e de sites oficiais da prefeitura municipal de 

Jaíba. 

Por fim, elaborou–se um plano de ação visando minimização dos 

impactos gerados a partir da baixa adesão das mulheres ao exame 

citopatológico (Papanicolau). 
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5 REVISAO BIBLIOGRÁFICA 

5.1 Câncer Uterino (Conceito e epidemiologia) 

O câncer de colo de útero é considerado um problema de saúde pública, 

sendo os países em desenvolvimento responsáveis por 80% dos casos 

(CONDE; LEMOS; FERREIRA, 2018). Tem alta prevalência principalmente nas 

regiões menos desenvolvidas, sendo o terceiro tumor mais frequente na 

população feminina, após o câncer de mama e cólon e reto (SILVA et al., 

2018). 

Segundo o INCA “o câncer de colo uterino que pode ser chamado 

também de câncer cervical, é causado pela infecção persistente por alguns 

tipos chamados oncogênicos do Papilomavírus Humano – HPV”(AUDI et al., 

2016; BRASIL, 2016, p. 06). Os vírus (HPV) são comuns em todo o mundo e 

são responsáveis pela maioria dos cânceres de colo de útero (AUDI et al., 

2016). Silva et al, (2018, p. 704) cita que; 

 

A persistência da infecção pelo Papilomavírus Humano 
(HPV) é considerado o principal fator predisponente ao 
câncer de colo do útero, uma vez que através de 
microlesões no epitélio escamoso, o vírus pode penetrar, 
alcançar as células basais, liberar seu DNA e replicar-se. As 
células, desta forma, sofrem maturação e multiplicação 
acelerada, induzidas pelas oncoproteínas virais, 
desenvolvendo lesões intraepiteliais, que podem evoluir 
para um processo neoplásico maligno. 

 
Esse câncer pode ser detectado pelas alterações que ocorrem nas 

células ao se fazer o exame citopatológico do colo do útero, conhecido também 

como Papanicolau. São curáveis em quase totalidade dos casos desde que 

identificadas precocemente. Por isso, sugere-se a realização periódica deste 

exame para detecção precoce das lesões cancerígenas (BRASIL, 2017; AUDI 

et al., 2016). 

O câncer de colo uterino pode ser relacionado com a experiência da 

sexualidade. Resulta de alterações que determinam um crescimento 

desordenado do tecido do colo do útero, podendo atingir outros tecidos 

próximos ou distantes. É uma doença que normalmente evolui lentamente, 

facilitando a cura, se detectada e tratada precocemente (RESSEL et al, 2013; 

BRASIL, 2011). 
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A literatura tem demonstrado forte associação entre a 
multiparidade e as lesões intraepiteliais, aumentando em 
quatro vezes o risco de desenvolver câncer cervical, 
justificado pelos fatores hormonais, traumáticos e 
imunológicos da gravidez (SILVA, et al, 2018.p.704). 

 
 

O exame da colpocitologia oncótica, conhecido como Papanicolaou é um 

método manual realizado por profissionais enfermeiros e médicos que permite 

a identificação de células detectáveis de pré-invasão até lesões consideradas 

malignas. Através de coloração multicrômica de lâminas contendo células 

cervicais esfoliadas realiza-se a investigação (JORGE et al., 2011). 

A prevenção primária do câncer de colo de uterino pode ser realizada 

através do uso de preservativos durante a relação sexual e a prática do sexo 

seguro é uma das formas de evitar o contágio pelo HPV (CASARIN; PICCOLI, 

2011). O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento e cura do 

câncer de colo uterino, por isto, aborda-se a seguir. 

5.2 Diagnóstico 

O exame histopatológico é considerado essencial para o diagnóstico de 

câncer de colo de útero, permitindo na prática assistencial classificar o tipo e o 

grau histológico dos tumores e fornecer embasamento para decisões clínicas e 

terapêuticas (SILVA, et al, 2018). 

Mulheres com câncer cervical apresentam, em sua grande 
maioria, segundo dados epidemiológicos da literatura, idade 
entre 40 e 50 anos, marcando o fim da vida reprodutiva, cor 
não branca, baixo grau de escolaridade e ocupação do lar, 
evidenciando que a alta prevalência da doença está 
associada às condições de vida da população, acesso aos 
serviços públicos de saúde e qualidade da assistência à 
saúde da mulher (SILVA, et al, 2018, pag. 704). 

Assim, acredita-se que as maiores taxas de incidência do câncer de colo 

de útero ocorrem em países pouco desenvolvidos onde são precárias as 

condições de vida da população, existem baixos índices de desenvolvimento 

humano, além da deficiência das estratégias de promoção e prevenção em 

saúde e as dificuldades de acesso aos serviços públicos da saúde (VALENTE 

et al., 2009). 

Os fatores de risco ainda incluem além das condições sociais, a 

multiplicidade de parceiros com história de infecções sexualmente 
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transmissíveis, o uso de anticoncepcionais orais, a multiparidade, a 

precocidade na primeira gestação, e também o tabagismo e a alimentação 

pobre em alguns micronutrientes, principalmente vitamina C, beta caroteno e 

folato (COSTA, et al, 2011). 

O câncer de colo uterino é um dos tipos que apresenta maior potencial 

de prevenção e cura quando diagnosticados precocemente. O alto potencial de 

prevenção e cura se justifica pela evolução lenta da doença, com etapas bem 

definidas e facilidade de detectar precocemente as alterações, possibilitando 

diagnóstico rápido e tratamento eficaz (SILVA, et al, 2018). 

A diminuição das taxas de mortalidade do câncer de colo uterino 

depende do padrão de qualidade e cobertura de rastreamento de no mínimo 

80% da população alvo (25 a 59 anos), segundo recomendação da 

Organização Mundial da Saúde (OMS. O diagnóstico tardio dificulta o acesso 

aos serviços e revela carência na quantidade e qualidade dos serviços 

oncológicos fora das grandes capitais. Os aspectos que contribuem para o 

diagnóstico tardio são a baixa capacitação profissional na atenção oncológica, 

a incapacidade nas unidades de saúde em absorver as demandas e 

dificuldades os gestores municipais e estaduais em definir e estabelecer um 

fluxo (SILVA et al, 2018). 

5.3 Assistência à mulher na Atenção Primária 

A Política Nacional de atenção Oncológica, Portaria GM, n. 2439 de 

08/12/2005, discorre no seu Art. 3º, inciso III que cabe à:  

 

[...] atenção básica: realizar, na Rede de Serviços Básicos de 
saúde (Unidade Básicas de Saúde e Equipes da Saúde da 
Família), ações de caráter individual e coletivo, voltadas para a 
promoção da saúde e prevenção do câncer, bem como ao 
diagnóstico precoce e apoio à terapêutica de tumores, aos 
cuidados paliativos e às ações clínicas para o seguimento de 
doentes tratados (BRASIL, 2006, p. 03). 
 

 
Além dessa política, também foi estabelecido o Plano de Ação para o 

Controle dos Cânceres do Colo do Útero e de Mama que aponta, dentre seus 

desafios, “alcançar integralidade na assistência à saúde da mulher na Atenção 

Básica”.  O plano realiza ampla abordagem sobre o câncer do colo do útero e 
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destaca “a promoção, a detecção precoce, procedimentos do exame preventivo 

do câncer do colo do útero, diagnóstico, tratamento e seguimento das 

mulheres”.  Reafirma, também, que os profissionais de saúde devem “orientar 

condutas de acordo com o Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2006, p. 4-5).  

Com o intuito de otimizar os recursos disponíveis, o exame Papanicolau 

deve ser oferecido às mulheres entre 25 e 65 anos e às que iniciaram vida 

sexual antes desta faixa etária com destaque nos 45 e 49 anos, sendo este um 

período correspondente ao maior índice de incidência e lesões precursoras e 

antecede o pico de mortalidade pelo câncer (BRASIL, 2017). 

O Ministério da Saúde tece as seguintes recomendações acerca do 

rastreamento do câncer de colo de útero: 

• O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de 
suas lesões precursoras é o exame citopatológico. O 
intervalo entre os exames deve ser de três anos, após dois 
exames negativos, com intervalo anual.  

• O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as 
mulheres que já tiveram atividade sexual. 

•  Os exames devem seguir até os 64 anos e serem 
interrompidos quando, após essa idade, as mulheres 
tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos 
nos últimos cinco anos.  

• Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca 
realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar dois 
exames com intervalo de um a três anos. Se ambos forem 
negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de 
exames adicionais (BRASIL, 2011, p.33-34). 

 

Desta forma, o rastreamento do câncer na Atenção Básica deve existir. 

Conclui-se que a forma como as mulheres encaram o exame, relaciona-se à 

forma como elas percebem, sentem e vivem a saúde, o que determina que 

ações e estratégias de intervenções devem estar voltadas à reais 

necessidades de uma população (JORGE et al., 2011). A equipe de saúde 

nesse nível de atenção à saúde muito tem a contribuir nesta conscientização. 

Atenção especial merece o papel do enfermeiro na Atenção Básica, pois 

tem atribuição fundamental no controle da incidência e mortalidade por câncer 

cervical, considerando que este profissional junto à equipe de saúde pode atuar 

em educação em saúde, esclarece os medos relacionados ao exame 

Papanicolau, faz busca ativa das mulheres em atraso na coleta da citologia e 

realiza o rastreamento por meio do exame preventivo. Programas de 

rastreamento eficazes podem auxiliar na redução das taxas de incidência e, 

consequentemente, de mortalidade por CCU. Uma estratégia para prevenção 
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da neoplasia e infecção do HPV é a imunização, mudanças no estilo de vida e 

detecção precoce por meio da realização da citologia cervical. “Ainda, o 

tratamento do câncer de colo do útero em fase inicial reduz a incidência do 

carcinoma invasor em diversos países de mundo” (CONDE; LEMOS; 

FERREIRA, 2018).  

 

  

 

 

 

 

 

  



23 
 

  

6 PLANO DE INTERVENÇÃO 
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Baixa adesão das 

mulheres ao exame citopatológico (Papanicolau)”, para o qual se registra uma 

descrição do problema selecionado (terceiro passo), a explicação (quarto 

passo) e a seleção de seus nós críticos (quinto passo). 

 Os quadros seguintes (sexto ao 100 passo) mostram o desenho das 

operações – para cada causa selecionada como “nós críticos”, as operações, 

projeto, os resultados esperados, os produtos esperados, os recursos 

necessários para a concretização das operações (estruturais, cognitivos, 

financeiros e políticos). Aplica-se a metodologia do Planejamento Estratégico 

Simplificado (FARIA: CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (Terceiro Passo): 

 

A baixa adesão das mulheres ao exame citopatológico (Papanicolau) foi 

considerado prioritário na unidade considerando as possibilidades de 

intervenção precoce e com bom prognóstico em casos de detecção do câncer 

de colo uterino (CCU).  A equipe de saúde vislumbra possibilidades de 

enfrentamento com maior eficácia uma vez que considera alto o número de 

mulheres entre 25 e 65 anos cadastradas na unidade e que não realizam o 

exame Papanicolau regularmente, ou seja, não fazem o rastreamento de 

câncer de colo uterino anualmente. 

 Na ESF NS 2, áreas A e B, registrou-se no ano de 2018 uma média de 

540 mulheres cadastradas com perfil para realização do exame preventivo de 

Papanicolau, contudo, destas apenas 181 realizaram o exame Papanicolau.  

Até o momento, a equipe de saúde já havia trabalhado com a busca ativa 

dessas mulheres, as orientou nas consultas, porém o índice de adesão ao 

exame permaneceu baixo e, por isso, entendemos a necessidade de uma 

intervenção imediata e mais efetiva que pudesse impactar no número de 

mulheres em dia com exame preventivo de CCU.  

 

6.2 Explicação do problema selecionado (Quarto passo): 

Sabe-se que o exame citopatológico/preventivo, conhecido como 

Papanicolau é de extrema importância para avaliação precoce de casos de 
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CCU. E pesquisas apontam que quando o câncer é diagnosticado em fases 

iniciais, as chances de curas são consideráveis, por isso, a importância de 

uma população bem informada e consciente de seus cuidados de forma ativa 

(INCA, 2017). 

Mesmo com meios de comunicação eficazes, do alcance da tecnologia 

nos ambientes mais remotos e da divulgação em larga escada do 

conhecimento, ainda se observa muitos mitos e tabus diante do exame de 

Papanicolau. Provavelmente devido ao baixo grau de instrução, baixo nível 

econômico e também, baixo grau de informação da população algumas 

mulheres ainda trazem medos e receios com relação à realização do exame, 

o que contribui para a resistência de aceitação ao exame de forma regular. 

6.3 Seleção de nós críticos (Quinto passo) 

Foram identificados alguns nós críticos para o enfretamento do problema 

da baixa adesão ao exame citopatológico (Papanicolau): 

 

• Nível de informação da população insuficiente sobre a importância 

da realização regular do exame de Papanicolau – O conhecimento 

da população acerca do exame é muito baixo 

• Forma de trabalho inconsistente da equipe da unidade de saúde 

para enfrentar o problema – muitas vezes faltam ações para 

enfrentamento do problema na unidade; 

 

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, 

resultados e produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto 

passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, 

separadamente para cada nó crítico. 
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Quadro 04- Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 
10º passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Baixa adesão 
das mulheres ao exame citopatológico (Papanicolau)”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Núcleo de Saúde 2 áreas 
A e B no município de Jaíba- MG 
Nó crítico 1 - Nível de informação da população insuficiente sobre a 

importância da realização regular do exame de 
Papanicolau 

6º passo: operações   - Orientar as mulheres sobre a importância de se ter os 
cuidados com a própria saúde e, em especial, com 
realização do exame de Papanicolau regularmente 
-Buscar, por meio de palestras e grupos operativos 
formas de abordar as mulheres, orientando sobre a 
importância da realização do exame. 
-Realizar busca ativa das mulheres  

6º passo: projeto  “Mulheres informadas – Papanicolau em dia” 

6º passo: resultados 
esperados 

- Realização de 100% dos exames de Papanicolau das 
mulheres com perfil para tal. 

6º passo: produtos 
esperados 

- População, em especial, as mulheres, conscientes e 
informadas sobre a importância da realização do 
Papanicolau 
-Cronograma fixo estabelecido de atividades de 
educação continuada para as mulheres 
- Agenda da equipe com atividade destinada a 
orientações as mulheres. 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: Equipe capacitada para orientação às 
mulheres com relação à importância da realização do 
exame de Papanicolau 
Financeiro: Recursos para compra de materiais 
didáticos a serem utilizados nas atividades de educação 
continuada com as mulheres: folders, cartazes 
informativos, materiais de demonstração prática entre 
outros 
Político: adesão efetiva dos gestores  municipais ao 
projeto 

7º passo: viabilidade do 
plano - recursos críticos  
 

Cognitivo: Atualização da equipe quanto as 
recomendações do Ministério da Saúde para realização 
dos exames de Papanicolau 
Financeiro: Recurso financeiro ainda não 
disponibilizado 
Político: Adesão ainda não estabelecida 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

- Organizar na agenda de trabalho, horário de 
atualização da equipe de saúde (Equipe de saúde – 
favorável) 
-Apresentar   o projeto aos gestores municipais para 
sensibilização e adesão dos mesmos. 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

Enfermeiro organizará a agenda. 
Médico e enfermeiro apresentação o projeto aos 
gestores públicos. 
Início em um mês. 

10º passo: gestão do 
plano: monitoramento e 
avaliação das ações 

Serão realizados levantamentos mensais do número de 
mulheres que realizaram o exame de Papanicolau; Após 
cada atividade com as mulheres, serão realizadas 
avaliações do alcance de objetivo, com a 
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conscientização ou não das mesmas; serão realizadas 
reuniões mensais entre os componentes da equipe de 
saúde para avaliar resultados e discutir estratégias de 
melhorias no desenvolvimento do projeto. 
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Quadro 05 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 
10º passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “ Baixa adesão 
das mulheres ao exame citopatológico (Papanicolau)”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Núcleo de Saúde 2, da, 
áreas A e B no município de Jaíba- MG 
Nó crítico 2 Forma de trabalho inconsistente da equipe da unidade 

de saúde para enfrentar o problema 

6º passo: operações   Realizar capacitações da equipe de saúde para abordar 
as mulheres sobre a importância do exame Papanicolau 

6º passo: projeto “Não ao Câncer de Colo de Útero - Conte com a sua 
equipe” 

6º passo: resultados 
esperados 

 Equipe capacitada para abordagem e realização do 
exame Papanicolau 

6º passo: produtos 
esperados 

_- Ações eficazes da equipe quanto a realização do 
exame de Papanicolau 
- Grupos operativos com foco no exame de Papanicolau 
como atividade de rotina da equipe de saúde. 
-Cronograma prévio de atividades voltadas para a 
conscientização do câncer de colo uterino e exame de 
Papanicolau 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: Equipe capacitada para orientação às 
mulheres com relação à importância da realização do 
exame de Papanicolau 
Financeiro: Recursos para compra de materiais 
didáticos a serem utilizados nas atividades de 
capacitação da equipe: folders, cartazes informativos, 
materiais de demonstração prática entre outros 
Político: adesão efetiva da equipe de saúde às 
atividades de capacitação 

7º passo: viabilidade do 
plano - recursos críticos  
 

Cognitivo: Atualização da equipe quanto as 
recomendações do Ministério da Saúde para realização 
dos exames de Papanicolau 
Financeiro: Recurso financeiro ainda não 
disponibilizado 
Político: Adesão ainda não estabelecida 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

- Organizar na agenda de trabalho, horário de 
atualização da equipe de saúde (Equipe de saúde – 
favorável) 
-Apresentar   o projeto aos gestores municipais para 
sensibilização e disponibilização financeira para 
efetivação do projeto 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

Enfermeiro organizará a capacitação 
Médico e enfermeiro apresentação o projeto aos 
gestores públicos. 
Início em três meses. 

10º passo: gestão do 
plano: monitoramento e 
avaliação das ações 

Serão realizadas atividades de avaliação formativa da 
equipe de saúde com relação aos conhecimentos sobre 
câncer de colo uterino e exame de Papanicolau. Serão 
realizadas reuniões mensais entre os componentes da 
equipe de saúde para avaliar resultados e discutir 
estratégias de melhorias no desenvolvimento do projeto. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho buscou abordar o tema do câncer de colo uterino, seu 

conceito, diagnóstico e abordagem precoce na Atenção Primária. 

Detectou-se que este tipo de câncer vem aumentando 

consideravelmente, é o terceiro tipo de câncer mais comum no público 

feminino.  

Seu diagnóstico pode ser precoce, por meio da realização do exame 

Papanicolau e assim as possibilidades de cura e tratamento eficientes se 

tornam maiores. Neste exame tem-se a possibilidade de detecção precoce de 

lesões e do HPV. Observa-se que as mulheres por constrangimentos ou mitos 

associados ao exame, deixam de realizá-lo com frequência adequada e assim, 

aumentando a gravidade em alguns casos. 

A Atenção Básica disponibiliza de realização de exame Papanicolau nas 

Unidades de Saúde e assim, o acesso é facilitado para o público. A avaliação 

anual e regular na Unidade com a coleta do material do preventivo pode 

promover a detecção nas fases iniciais da doença, inclusive antes do 

desenvolvimento do tumor. Por isto, espera-se que com a implantação desse 

projeto haja conscientização das mulheres da importância da regularidade do 

exame e da participação das ações na unidade que promovam a saúde da 

mulher.  
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