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1) INTRODUÇÃO 

 A colpocitologia oncótica ou Papanicolau é um método manual que pode ser realizado 

por profissionais enfermeiros. Ele é um exame preventivo do câncer de colo uterino e pode 

prevenir o surgimento deste câncer na mulher. Ele permite a identificação de células 

sugestivas de pré-invasão até lesões malignas. O câncer de colo do útero é provocado pelo 

papiloma vírus humano, o HPV. Esse vírus é sexualmente transmissível e podem causar 

lesões, entre elas, as que podem ser pré cancerosas na mulher e no homem (JORGE et al. 

2008; SANTOS, 2011). 

 Existem mulheres que tem vida sexual ativa, mas nunca fizeram uma colpocitologia 

oncótica. Esse exame deve ser a partir de três anos após a primeira relação sexual. As 

mulheres que apresentarem três exames consecutivos normais podem fazer exame de três em 

três anos, salvo algumas exceções como, por exemplo: portadoras de HIV, transplantadas, em 

tratamento de câncer, tratamento com corticóides, que tiveram lesões uterinas pré-cancerosas 

(SANTOS, 2011). 

A paciente para fazer a coleta não deve estar em uso de cremes vaginais, não deve ter 

relação sexual nos dois dias que antecedem o exame e não deve estar menstruada. Não se 

deve fazer a coleta na presença de inflamações vaginais, elas devem ser tratadas primeiro para 

depois fazer a coleta da colpocitologia (SANTOS, 2011). 

Muitas mulheres verbalizam que têm medo de fazer preventivo, mas o maior problema é a 

possibilidade de serem vitimadas pelo câncer ginecológico, o qual é percebido como algo 

temível e ameaçador (JORGE et al. 2008). Algumas mulheres vêem esse exame com causador 
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de incômodo, vergonha e medo. Muitas das vezes o próprio parceiro não colabora com a 

abstinência sexual. 

A mulher se sente muito exposta com o exame ginecológico, sua genitália é exposta, que 

sempre foi cercada por tabus e proibições, isso evidencia sentimentos negativos em relação ao 

exame. A mulher nem sempre foi devidamente orientada quanto a sua sexualidade, anatomia e 

fisiologia do corpo (JORGE et al., 2008). 

       Melhorando o nível de informações das mulheres, através de reuniões propostas e 

oferecimento de cartilhas explicativas deverá haver uma conscientização das mesmas sobre a 

importância do comparecimento para coleta de exame Papanicolau. 

 

2) JUSTIFICATIVA 

       Uma das possíveis causas para baixa adesão ao exame Papanicolau parece ser a facilidade 

de marcação da coleta do exame na unidade de ESF fazendo com que muitas mulheres sejam 

faltosas no dia de seu agendamento, prejudicando assim, outras mulheres que gostariam de 

realizar a coleta de seu exame e não o conseguem por falta de vaga. 

       Existem outros fatores que também interferem como mulheres que além da vergonha de 

mostrar o corpo, manifestam desconforto devido à posição ginecológica e às vezes não ficam 

despidas nem para seu cônjuge. Essa dificuldade da mulher em entender a importância da 

coleta do preventivo causa um constrangimento entre ela e o profissional de saúde 

dificultando assim o procedimento. 

        Acreditam que o exame leva à invasão da privacidade e da integridade corporal, outras 

acham, ainda, que o exame as expõe a uma experiência dolorosa, embaraçosa e desagradável. 

Outras mulheres acham que a realização de exame está diretamente ligada na demanda 

espontânea, na recomendação médica e na presença de queixas ginecológicas. Dentre os 

fatores que se destacam para não realização do exame estão: ausência de problemas 

ginecológicos (porque o que estava sentindo passou com um chá que a vizinha ensinou para 

tomar), vergonha, medo e acesso fácil da remarcação do procedimento (Santos, 2011). 

 

3) OBJETIVO GERAL 

Orientar as mulheres quanto ao cuidado com a saúde e adesão a coleta do exame de 

Papanicolau. 
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4) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desenvolver ações educativas junto às mulheres em idade fértil moradoras da 

comunidade da ESF Santa Clara do município de Cataguases; 

 Elaborar cartilhas que explique a importância do exame de coleta Papanicolau de 

maneira acessível e de fácil compreensão;  

 Criar uma planilha com cadastro e possível acompanhamento das mulheres em idade 

fértil moradoras da comunidade da ESF Santa Clara do município de Cataguases; 

 Criar um sistema de monitoramento da coleta de exame de Papanicolau, através de 

checagem semanal presença das mulheres agendadas para esse procedimento na UBS 

da ESF Santa Clara. 

 

5) METODOLOGIA 

Serão realizadas, num período de sete meses, ações na UBS e comunidade da ESF 

Santa Clara, no município de Cataguases, demonstrando a importância da coleta do exame 

Papanicolau. 

 Na primeira semana apresentar o projeto ao gestor de saúde para aprovação; 

 Reunir com os profissionais de saúde envolvidos para apresentação da proposta na 

UBS da ESF Santa Clara, também na primeira semana; 

 Fazer um rastreamento junto com os agentes comunitários de saúde da quantidade de 

mulheres em idade fértil por micro-áreas, usando o cadastramento e os prontuários da 

UBS da ESF Santa Clara por um mês; 

 Promover oficinas de capacitação (orientações, vídeo aula, slides) na UBS da ESF 

Santa Clara para os profissionais da equipe: Agentes comunitários de saúde, técnica de 

enfermagem, médico e enfermeiro na unidade saúde, três vezes por semana, durante 

dois meses; 

 Elaborar junto à equipe de saúde local uma cartilha explicativa sobre a importância do 

exame de coleta de Papanicolau para as mulheres da comunidade da ESF Santa Clara 

no período de dois meses; 

 Promover visita domiciliar pela equipe multiprofissional da ESF Santa Clara na 

comunidade para convidar as mulheres para reunião mostrando a importância do 

exame de coleta de Papanicolau; 
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 Discutir semanalmente com grupos de mulheres da comunidade da ESF sobre as 

barreiras sociais que as impedem de fazer o exame, discutindo assim mitos e crenças. 

Serão realizados, no máximo três grupos por dia, com número de quinze a vinte 

mulheres por grupo; 

 Recomendar o retorno das mulheres que perderam o dia de coleta do exame de 

Papanicolau para novo atendimento e avaliação da necessidade dessa nova coleta 

quando necessário; 

 Avaliar resultados das orientações feitos a essas mulheres da comunidade da ESF 

Santa Clara, através do monitoramento da assiduidade delas a coleta de exame 

Papanicolau. 

 

6) RESULTADOS ESPERADOS 

 Aumentar a adesão das mulheres ao exame de coleta Papanicolau; 

 Melhorar a conscientização das mulheres a respeito da importância de coleta de exame 

Papanicolau; 

 Melhorar o nível de informação das mulheres sobre a coleta do exame Papanicolau; 

 Desconstruir mitos e crenças das mulheres sobre a coleta do exame Papanicolau. 

 

7) CRONOGRAMA 

ITEM ATIVIDADE 
2016 

01 02 03 04 05 06 07 

01 
Apresentar o projeto ao gestor de saúde 

para aprovação X       

02 
Reunir com os profissionais de saúde 

envolvidos para apresentação da proposta X       

03 
Promover oficinas de capacitação dos 

profissionais da equipe  X X     

04 

Elaborar junto à equipe de saúde local 

uma cartilha explicativa sobre a 

importância do exame preventivo 
  X X    

05 

Promover visita domiciliar para convidar 

mulheres para reunião sobre o tema. 

Discutir mitos e crenças. 
    X   
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06 

Recomendar o retorno para novo 

atendimento quando a mulher perder o dia 

da coleta e avaliação da necessidade dessa 

nova coleta quando necessário. 

     X  

07 Avaliar resultados       X 

 

 

8) ORÇAMENTO  

ITENS ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 
UNIDADE 

(PREÇO) 

TOTAL 

(PREÇO) 

01 Médico Clínico 01 500,00 500,00 

02 Enfermeiro 01 166,66 166,66 

03 
Agentes Comunitários de 

Saúde 
05 33,33 166,65 

04 Técnico de Enfermagem 01 37,14 37,14 

05 Canetas 08 1,00 8,00 

06 Caderno para marcação 01 3,50 3,50 

07 Folhas A4 para Folders 01 pacote 12,90 12,90 

08 
Cartolina para cartazes de 

divulgação 
06 0,50 3,00 

09 Pincel Atômico 02 2,50 5,00 

10 
Fita Adesiva para colar 

cartazes 
01 3,00 3,00 

11 Computador 01 1.400,00 1.400,00 

12 Impressora 01 800,00 800,00 

13 Cartucho 01 70,00 70,00 

14 
Xerox dos convites para 

reunião 
200 0,15 30,00 

15 

Alimentação durante 

treinamento-almoço por 24 

dias 

08 10,00 2.000,00 

16 

Alimentação durante 

treinamento-lanches por 

24 dias 

08 15,00 2.250,00 

17 

Vale-transportes para 

convidar para reunião por 

5 dias 

14 1,50 70,00 

TOTAL    7.225,85 
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