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RESUMO 

 

O câncer de colo uterino é considerado de alta prevalência entre as mulheres. As 
lesões pelo vírus do HPV exercem relação para o desenvolvimento do câncer. Uma 
forma segura de detectar estas lesões é através do exame citopatológico 
Papanicolau que pode ser feito nas unidades de saúde. Porém, observa-se uma 
baixa adesão a este procedimento. Desta forma, o problema prioritário deste estudo 
é a baixa adesão das mulheres ao exame Papanicolau na Estratégia Saúde da 
Família em Jaguaraçu – Minas Gerais. O objetivo é propor um plano de intervenção 
visando melhorar a adesão ao exame citopatológico Papanicolau das mulheres 
cadastradas na Estratégia Saúde da Família em Jaguaraçu– Minas Gerais. Para a 
construção deste projeto utilizou-se do Planejamento Estratégico Situacional, e de  
revisão da literatura feita na Biblioteca Virtual em Saúde na base de dados da 
SciELO com  descritores: papanicolau, câncer uterino e Estratégia saúde da família. 
O plano de intervenção propõe a formação de grupos operativos, palestras 
educativas, distribuição de materiais educativos com participação da equipe e 
usuárias focando o tema da adesão ao exame Papanicolau e a importância da 
regularidade do mesmo para detecção precoce das lesões cancerígenas. Desta 
forma, espera-se uma melhor adesão das mulheres e maior participação destas no 
exame citopatológico e minimização dos casos de câncer de colo uterino. 
 
Palavras- chave: Papanicolau.  Câncer uterino.  Estratégia Saúde da Família.   
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ABSTRACT 

 

Cervical cancer is considered to be highly prevalent among women. HPV virus 
lesions are related to the development of cancer. A safe way to detect these lesions 
is through Pap smear that can be done at health facilities. However, there is a low 
adherence to this procedure. Thus, the priority problem of this study is the low 
adherence of women to the Papanicolaou exam in the Family Health Strategy in 
Jaguaraçu – Minas Gerais. The objective is to propose an intervention plan aimed at 
improving adherence to Pap smear in women enrolled at the FHS in Jaguaraçu- 
Minas Gerais. For the construction of this project was used the Situational Strategic 
Planning (PES), and the literature review in Virtual Health Library (VHL) in the 
database of SciELO with  the descriptors: Papanicolaou test, uterine neoplasms and  
Family health strategy. The intervention plan proposes the formation of operative 
groups, educational lectures, distribution of educational materials with participation of 
the team and users focusing on the topic of adhesion to the Pap smear and the 
importance of regularity of the same for the early detection of cancerous lesions. 
Thus, it is expected that women will be better adhered to and their participation in 
cytopathological examination and minimization of cases of cervical cancer. 
 
Key words: Papanicolaou test.  Uterine Neoplasms. Family Health Strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 O Município de Jaguaraçu – Minas Gerais 

O município de Jaguaraçu, em Minas Gerais, tem população de 3.147 habitantes. 

Em 2010, sua população era de 2.990habitantes. A área territorial em 2015 era de 

163,170 km² (IBGE, 2017).  

Jaguaraçu, denominada como Pimenteira e São José do Grama, formou-se a partir 

da doação de terras para São José feitas pelo alferes Lizardo José da Fonseca 

Lana, que cumpriu uma promessa que fizera em troca da cura de seu filho, Teófilo 

Marques. As terras localizavam-se à margem direita do Ribeirão Onça Grande, a 

pouca distância da fazenda de propriedade de Lizardo José (IBGE, 2017). 

Após a Lei Áurea, os escravos livres transferiram-se para as terras do patrimônio de 

São José e começaram a edificar suas casas. Lizardo José Lana resolveu aumentar 

o patrimônio e, para tanto, fez nova doação de terras, desta vez do outro lado do rio, 

onde existia um gramado muito extenso. Raimundo Querino e Felício Miranda foram 

os primeiros que construíram suas casas no novo arraial, sendo imitados por vários 

outros que passaram a obedecer o que foi determinado na época (IBGE, 2017).  

 

1.2 Sistema Municipal de Saúde 

A rede de serviços de saúde do município é formada da seguinte forma: um Centro 

de Referência de Assistência Social (CRAS) e um Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família (NASF). Não temos hospital no município.   

Quando necessário o encaminhamento de pacientes graves, com trauma ou queda, 

é feito ao hospital de Coronel Fabriciano, José Maria (Antigo São Camilo), que é a 

nossa referência. Temos também um consórcio (Consaúde), em Ipatinga que presta 

atendimentos com especialistas (Endocrinologistas, reumatologistas e outras 

especialidades). 
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Quanto ao modelo de atenção, ele é feito em rede e apresenta dos seguintes 

problemas: dificuldades relacionadas ao atendimento contínuo ao paciente, falta de 

medicamentos e falta de hospital no município. 

Quanto ao saneamento, a comunidade não apresenta problemas no momento, mas 

destaca-se o alto número de usuários analfabetos na nossa área de abrangência. 

1.3  A Equipe de Saúde da Família - Jaguaraçu - MG 

A atenção básica em Jaguaraçu visa ampliar os serviços de saúde da comunidade, 

bem como realizar ações de prevenção e promoção à saúde das famílias. A 

Estratégia Saúde da Família tem, atualmente, 3015 pessoas cadastradas.  

A equipe da ESF é constituída de 10 profissionais: uma médica, quatro enfermeiras, 

duas técnicas de enfermagem, um profissional de educação física e uma 

farmacêutica. Além destes profissionais, contamos também com um psicólogo, um 

psiquiatra, um ortopedista e um cardiologista para atendimento às demandas. 

Como atendo em três unidades, uma considera-se como Sede em Jaguaraçu e 

Lagoa do Pau e Campinho Rurais. As estruturas físicas são adequadas, com 

consultórios, recepção, sala de vacinação, banheiros, copa.  

A ESF funciona de 07 às 17:00hs. Atendemos até as 16hs.  

Para maior compreensão, detalho, a seguir, minha agenda relativa ao meu 

atendimento nas três unidades de saúde:   

Segunda feira, pela manhã, atendo em Lavrinha, à tarde na Lagoa do Pau. Quarta, 

pela manhã na sede em Jaguaraçu, no período da tarde em Lagoa do Pau. Quinta 

pela manhã atendo em Lavrinha e a tarde em Jaguaraçu. Na sexta-feira, pela 

manhã, na Lagoa do Pau tarde na sede em Jauaraçu. 

Desta forma, atendo às demandas espontâneas e a enfermagem realiza puericultura 

e consultas de pré-natal. Não fazemos grupo de Hiperdia.  

Aproveito nas consultas para fazer orientações, esclarecer dúvidas, focando na 

promoção da saúde e na prevenção de agravos. 

A comunidade conta com Escolas, creches e igreja. 
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1.4 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

(primeiro passo) 

Utilizou-se o método de estimativa rápida, como estudada na disciplina 

Planejamento e avaliação de ações em saúde ( CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010)  

para identificação dos problemas de saúde da nossa comunidade. 

 

Na unidade temos dificuldades relacionadas às questões sociais, pois a população 

é, na sua grande maioria, de baixo poder aquisitivo e de escolaridade, daí, 

possivelmente,  a  baixa adesão ao exame citopatológico (Papanicolau), alimentação 

muito gordurosa, alto índice de colesterol, sedentarismo, uso de drogas, verminoses, 

falta de uso de filtros para água, prostituição e trabalho infantil. Esta é uma triste 

realidade que se apresenta em Jaguaraçu, na minha atuação, na área de zona rural, 

foi possível visualizar esses problemas de forma clara. 

  

1.5 Priorização dos problemas (segundo passo) 

Em reunião com a equipe de saúde e destaque do problema a ser trabalhado no 

momento atual, foi elaborado um quadro com todos os problemas e pontuados de 

acordo com sua importância, urgência e nossa capacidade de atuação. 

 

Quadro 1- Principais problemas de saúde da comunidade de Jaguaraçu, 2017. 

  

A equipe decidiu conjuntamente que o problema prioritário é a  Baixa adesão ao 

exame citopatológico.   

Principais Problemas Importância Urgência Capacidade 
de 

Enfretamento 

Seleção 

Baixa adesão ao exame 
citopatológico 

Alta 7 parcial 1 

Pacientes com alto índice de 
colesterol 

Alta 4 parcial 2 

Alto número de pacientes com 
verminoses 

Alta 3 Fora 3 

Sedentarismo Alta 3 Parcial 4 

Prostituição  Alta 3 Parcial 5 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

“A história natural do câncer do colo do útero geralmente apresenta um longo 

período de lesões precursoras, assintomáticas, curáveis na quase totalidade dos 

casos quando tratadas adequadamente” (BRASIL, 2016, p. 32). 

 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (BRASIL, 2016), o câncer de colo uterino, 

também chamado de cervical, 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 preventivo Papanicolau 

e são curáveis na quase totalidade dos casos. Por isso, é importante a realização 

periódica do exame.  

O câncer de colo uterino é o terceiro mais frequente na população feminina, atrás do 

câncer de mama e do colorretal, e a quarta causa de morte de mulheres por câncer 

no Brasil (BRASIL, 2016). 

Os dados mostram alta incidência do câncer e a realização do exame poderia 

diminuir essa incidência.  Muitas vezes, por constrangimentos ou mitos sobre o 

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

Por isso, tendo na atenção básica este canal facilitado de contato entre usuários e 

profissionais da saúde é que se acredita ser relevante este trabalho de intervenção a 

fim de que se possa atuar numa área específica e que demanda a atenção dos 

profissionais da saúde. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

Propor um plano de intervenção visando melhorar a adesão ao exame citopatológico 

Papanicolau das mulheres da ESF em Jaguaraçu cadastradas– MG.  

 

3.1 Específicos 

 

Buscar junto à equipe formas abordar as mulheres e orientar sobre a importância da 

realização do exame.  

 

Propor grupos operativos que aborde o tema saúde da mulher e prevenção do 

câncer de colo uterino. 

 

Realizar busca ativa das mulheres da área de abrangência da ESF, sendo através 

da visita domiciliar. 
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4  METODOLOGIA 

 

 A elaboração do plano de intervenção se baseou no método do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES), que, segundo Campos; Faria e Santo (2010),  propõe 

passos para que se possa elaborar um diagnóstico situacional, nomear o problema 

prioritário, descrevê-lo, selecionar os nós críticos e sugerir  projetos, operações para 

sanar as causas geradoras do problema.  

Neste método, o primeiro passo é a definição do problema e que ficou definido como 

“a baixa adesão das mulheres ao exame citopatológico (Papanicolau)”. Este 

diagnóstico visou detectar o problema de maior ocorrência e necessidade de 

intervenção na unidade de saúde e em seguida elaborar-se um plano de ação 

visando minimização do problema. 

Em seguida descreveu-se este problema, pois esta baixa adesão pode estar 

relacionada ao aumento dos casos de câncer de colo uterino. Depois, explicou-se o 

problema e por fim definiram-se os “nós críticos” do problema priorizado. Todos os 

dados coletados neste trabalho partiram de informações presentes em prontuários e 

de avaliação das consultas e de informações da equipe nas reuniões semanais. 

 

Posteriormente, para sustentar o plano de intervenção foi feita pesquisa bibliográfica 

na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com os descritores: Papanicolau, Câncer 

uterino  e Estratégia saúde da família. 
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5 REVISÃO DA LITERATURA  

 

5.1 O câncer de colo uterino 

 

Segundo o INCA (BRASIL, 2016), “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.” Os papilomavírus 

humanos (HPV) são comuns em todo o mundo e são responsáveis pela maioria dos 

cânceres de colo de útero” ( AUDI et al., 2016, p. 676). 

 

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 é um câncer que 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, 2013; BRASIL, 2011). 

 

A colpocitologia oncótica ou Papanicolaou é um método manual 
realizado por profissionais enfermeiros e médicos que permite a 
identificação de células sugestivas de pré-invasão até lesões 
malignas, através de coloração multicrômica de lâminas contendo 
células cervicais esfoliadas (JORGE et al.,  2011, p. 2444). 

 

Valente et al. (2009) dizem que as  maiores taxas de incidência do câncer de colo de 

útero ocorrem  em países  pouco desenvolvidos, sugerindo, assim, haver associação 

entre as difíceis condições de vida da população,  baixos índices de 

desenvolvimento humano e  deficiência das estratégias de promoção e prevenção 

em saúde além das dificuldades de  acesso aos serviços públicos da saúde que 

abrangem desde o diagnóstico precoce até o tratamento de lesões precursoras, ou 

do próprio câncer de colo uterino (VALENTE et al.,  2009). 
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“A prevenção primária do câncer de colo de útero 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. A detecção de lesões precursoras e o 

diagnóstico precoce do câncer de colo de útero ainda são as melhores estratégias 

para diminuir a morbimortalidade desta doença (CASARIN; PICCOLI, 2011, p. 

3926). 

 

5.2 O Papanicolau na Atenção Básica  

 

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, 2005). 
 

 
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”. Realiza ampla 

abordagem sobre o câncer do colo do útero e destaca “a promoção, a detecção 

precoce, os procedimentos de coleta do exame preventivo do câncer do colo do 

útero, o diagnóstico, o tratamento e o 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 

pela câncer ( BRASIL, 2017). 

 

Feliciano; Christen e Velho (2010) afirmam que a atuação dos profissionais da 

saúde, frente à prevenção desse câncer é primordial uma vez que estes 
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profissionais, pelo contato mais próximo com as mulheres da comunidade onde 

atuam, interagem melhor com elas, criam vínculos o que garante, em parte, o 

retorno delas à unidade.  

 

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). 
 

 

Ressel et al. ( 2013) destacam que a forma  de realização da  consulta ginecológica,   

a realização do  primeiro exame preventivo e a criação de vínculo entre profissional  

da saúde e a mulher são fatores  decisivos  para que a mulher valorize o exame 

preventivo e realize o autocuidado.  

 

Pesquisa realizada por Ramos et al. (2006) mostrou que a  realização do preventivo 

é maior entre as mulheres que estão há mais tempo cadastradas no serviço de 

saúde o que leva a inferir que a realização  do preventivo e construção de maior 

vínculo com o serviço por parte das mulheres geram  maior controle quanto à 

realização do exame. 

 

Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil alguns fatores são responsáveis pela não 

adesão ao exame Papanicolau dentre os quais se destacam:  escassez de recursos 

humanos, carência de materiais disponíveis na rede de saúde para prevenção, 

diagnóstico e tratamento, falta de referência e contrarreferência entre os serviços de 

saúde e  baixo nível de informações de saúde da população, dentre outros  

(BRASIL, 2006).  
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Por isso, Jorge et al. (2011) enfatizam  a importância do profissional da saúde 

observar cada mulher em seu contexto de vida e singularidades. E chama ainda a 

atenção para:  

[...] é necessária uma atuação diferenciada dos profissionais da 
saúde com as mulheres em relação ao exame de prevenção. Uma 
atuação com envolvimento, com respeito à sua intimidade, à sua 
privacidade, ao seu direito de conhecer e de poder dialogar sobre 
seu processo saúde-doença (JORGE et al.,  2011, p. 2450). 
 

 

Jorge et al. ( 2011) constataram  que as mulheres profissionais da enfermagem que 

vivenciaram o exame preventivo, relataram sentimentos de incômodo, medo e 

vergonha e  outras relataram ansiedade quanto ao resultado e ainda outras 

informaram estar  tranquilas durante a realização do exame.  

 

Desta forma, esses autores concluíram que a forma como as mulheres encaram o 

exame, relaciona-se a 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).  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

6.1 Terceiro Passo: Descrição do problema selecionado  

Após a priorização dos problemas apontados pela equipe da ESF zona rural em 

Jaguaraçu, MG, foi escolhido como alvo de atenção especial, a baixa adesão das 

mulheres ao exame citopatológico. (Papanicolau) com avaliação dos conhecimentos 

e procedimentos para seu enfrentamento. 

Devido ao baixo grau de instrução, nível de pobreza e de informação da população 

percebe-se que estes contribuem para esta baixa adesão ao exame preventivo do 

câncer de colo uterino.  

 

6.2  Quarto passo: Explicação do problema selecionado 

 

Sabe-se que o exame citopatógico, conhecido como Papanicolau é de extrema 

importância para avaliação precoce de casos de câncer de colo uterino. 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. 

 

NA atenção básica têm-se instrumentos possíveis que possibilitam abordagem, 

manejo dos quadros de relacionados à saúde em especial da mulher, o que envolve 

orientações diante de uma determinada situação, por isso a importância deste tema 

específico. 

 

6.3  Quinto passo: Seleção de nós críticos: 

Foram identificados alguns “nós críticos” para o enfretamento do problema da 

baixa adesão ao exame citopatológico (Papanicolau): 

 

 O conhecimento da população acerca do exame é muito baixo.  
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 Muitas mulheres ainda tem constrangimento de procurar a unidade para 

fazer o exame, com o receio de sentir dores; 

 Forma de trabalho insuficiente da equipe da unidade de saúde para 

enfrentar o problema – muitas vezes faltam ações para enfrentamento do 

problema na unidade; 

 Promiscuidade da população: na população feminina percebem-se altos 

níveis de prostituição.  

 

6.4 Desenho das operações 

As operações forma construídas de acordo com cada “nó crítico”, apresentados em 

quadros onde se encontram: operação/projeto, resultados e produtos esperados, 

recursos necessários, ações estratégicas, controle dos recursos críticos, 

responsáveis pelo acompanhamento das operações, monitoramento e avaliação das 

operações. 

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “ a baixa 

adesão das mulheres ao exame citopatológico”, da ESF Jaguaraçu,  Minas Gerais, 

2017 

Nó crítico 1 O conhecimento da população acerca do exame é muito baixo 
 

Operação  Orientar as mulheres sobre a importância de se ter os cuidados com a 
própria saúde; orientar sobre a importância do exame preventivo. 

Projeto    
Saiba mais sobre a saúde da Mulher 
 

Resultados 
esperados 

População feminina mais consciente dos seus cuidados, realizando 
exame citopatológico com regularidade e redução dos quadros de HPV 
e de outras doenças. 

Produtos 
esperados 

Grupos operativos funcionando  
Programa de saúde da Mulher em atividade 

Recursos 
necessários 

 
- Organizacional: agenda e planejamento das atividades em dia. 
- Cognitivo: aprendizado  sobre o tema saúde da mulher. 
- Financeiro: para aquisição de recursos audiovisuais. 
- Político: apoio da gestão e envolvimento da equipe.  
 

Recursos 
críticos 

 
- Organizacional: para organizar a agenda e planejamento das 
atividades 
- Cognitivo: aprendizado  sobre o tema saúde da mulher 
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “ a baixa 

adesão das mulheres ao exame citopatológico”, da ESF Jaguaraçu,  Minas Gerais,  

- Financeiro: para aquisição de recursos audiovisuais 
 

Controle dos 
recursos 
críticos 

Secretário municipal de Saúde, Coordenação de atenção primária e 
Equipe de saúde da família.    
Motivação: Favorável. 

Ações 
estratégicas 

Formação de grupos operativos, distribuição de convites para 
participação do grupo 
 
 

Prazo 2 meses para o início do projeto 
 

Responsáveis 
pelo 
acompanhamen-
to das 
operações 

Equipe de saúde da ESF  
Médica 
Enfermeira e Agentes comunitários de saúde  
Técnica em Enfermagem 

Processo de 
monitoramento 
e avaliação das 
operações 

O projeto será monitorado através de reuniões quinzenais, com os 
profissionais envolvidos para avaliação dos resultados, pontos 
positivos e negativos 
 

Nó crítico 2  Muitas mulheres ainda tem constrangimento de procurar a 
unidade para fazer o exame, com o receio de sentir dores. 
 

Operação  Orientações básicas sobre o exame e desmistificação de mitos em 
relação ao exame de Papanicolau 
 

Projeto   Papanicolau a seu favor 
 

Resultados 
esperados 

Aumento do numero de mulheres que realizam o exame com 
regularidade 

Produtos esperados Mulheres aderindo ao Programa de Papanicolau. 
 

Recursos 
necessários 

Financeiro: recursos para aquisição de mais materiais para 
realização dos exames na unidade 
Organizacional: agenda programada pela equipe para realização 
do exame preventivo. 
 

Recursos críticos  
-Organizacional: agenda e planejamento das atividades em dia 
-Cognitivo: conhecimentos sobre a saúde da mulher 
-Financeiro: para aquisição de recursos audiovisuais 
 
 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria de saúde 
Gerencia da UBS 
 

Ações estratégicas Palestras motivacionais 
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “ a baixa 

adesão das mulheres ao exame citopatológico”, da ESF Jaguaraçu,  Minas Gerais, 

2018 

Reflexões em grupos 

Prazo 3 meses para o início do projeto 

Responsáveis pelo 
acompanhamento 
das operações 

Médica 
Enfermeira 
ACS 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

O projeto será monitorado através de reuniões quinzenais, com os 
profissionais envolvidos para avaliação dos resultados, pontos 
positivos e negativos. 
 

Nó crítico 3 Forma de trabalho insuficiente da equipe da unidade de saúde para 
enfrentar o problema 

Operação  Capacitar a equipe para abordar as mulheres sobre a própria saúde 
e o exame preventivo    

Projeto  
Fale com a gente  

Resultados 
esperados 

Profissionais de saúde com melhor abordagem sobre a saúde da 
mulher; Profissionais sensibilizados para a escuta e atenção às 
dúvidas e expectativas das mulheres. 
Usuárias mais conscientes. 

Produtos 
esperados 

Equipe capacitada para abordagem e realização do exame 
Papanicolau;  
Mulheres fazendo o exame 

Recursos 
necessários 

Organizacional: agenda programada para atenção à saúde da 
mulher e realização do exame preventivo.  
Cognitivo: preparação da médica, enfermeira para o planejamento 
e reuniões.  
Financeiro: para compra de materiais necessários do projeto 

Recursos críticos Organizacional: preparação da médica, enfermeira,  
Cognitivo: planejamento e reuniões de capacitação 
Financeiro: para compra de materiais necessários do projeto 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria de saúde 
Médico  
Enfermeira 

Ações estratégicas Grupos operativos com psicólogo, assistente social, médico e 
enfermeira. 

Prazo 4 meses para o início do projeto 

Responsáveis pelo 
acompanhamento 
das operações 

 
Médica da Unidade  
 Enfermeira 
Psicólogo 
Assistente social (NASF) 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

O projeto será monitorado através de reuniões quinzenais, com os 
profissionais envolvidos para avaliação dos resultados, pontos 
positivos e negativos. 
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Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “ a baixa 

adesão das mulheres ao exame citopatológico”, da ESF Jaguaraçu,  Minas Gerais, 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nó crítico 4 Promiscuidade da população: alto nível de prostituição 

Operação  Orientar as mulheres sobre os riscos da promiscuidade do sexo sem 
proteção. 
 

Projeto Previna-se 

Resultados 
esperados 

 
Redução dos índices de HPV e outras doenças contagiosas. 

Produtos 
esperados 

Mulheres conscientizadas da prevenção na sexualidade 

Recursos 
necessários 

Organizacional: para organização da equipe e agenda  
Cognitivo:  elaboração e estudos dos temas 
Financeiro: para compra de materiais informativos e data show 

Recursos 
críticos 

Organizacional: para organização da equipe e agenda  
Cognitivo:  elaboração e estudos dos temas 
Financeiro: para compra de materiais informativos e data show 

Controle dos 
recursos 
críticos 

 
Secretaria de saúde 
 

Ações 
estratégicas 

Grupos operativos com psicólogo, assistente social, médico e 
enfermeira. Palestras sobre sexualidade, uso de preservativos e 
informações sobre HPV e Papanicolau 

Prazo  
3 meses para o início do projeto 

Responsáveis 
pelo 
acompanhament
o das operações 

Médica da Unidade  Enfermeira 
ACS 
Psicóloga (NASF) 

Processo de 
monitoramento 
e avaliação das 
operações 

O projeto será monitorado através de reuniões quinzenais, com os 
profissionais envolvidos para avaliação dos resultados, pontos 
positivos e negativos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O câncer de colo uterino é uma enfermidade de grande ocorrência e de extrema 

importância em Saúde da Mulher, sendo o terceiro tipo de câncer mais comum entre 

a população feminina. 

 

Normalmente, o desenvolvimento do câncer está relacionado ao surgimento de 

lesões por Papilomavírus Humano (HPV). Alguns tipos deste vírus não causam a 

doença, porém em alguns casos podem ocorrer alterações celulares que poderão 

evoluir para o câncer. Estas alterações podem ser facilmente descobertas de forma 

segura e rápida através do exame Papanicolau, podendo ser curáveis na maioria 

dos casos. Diante desta perspectiva é que se propõe a realização periódica deste 

exame. 

 

Por meio da educação em saúde pode-se trabalhar com a prevenção e promoção 

em saúde na Estratégia Saúde da Família, pois a conscientização deve acontecer 

para que haja mudanças de comportamento da comunidade.   

 

Na atenção Básica têm-se recursos necessários para o trabalho com este público, 

através de formação de grupos operativos, palestras educativas, elaboração de 

materiais explicativos envolvendo equipe multiprofissional e usuárias cadastradas. 

 

A equipe multiprofissional pode atuar de forma ativa, orientando, realizando visitas e 

fazendo busca ativa das mulheres para que, desta forma, sejam conscientizadas 

sobre a importância de se ter o exame realizado com regularidade e quando 

detectado algum tipo de lesão precocemente, aumenta-se ainda mais as chances de 

cura significativamente. 

 

Por isto é que se propõe este trabalho visando enfrentar este problema prioritário e 

aumentando a adesão das mulheres ao exame Papanicolau na ESF em Jaguaraçu – 

MG. 
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