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Introdução: O câncer de colo de útero é uma doença grave, constituindo-se como a segunda 

causa de morte por neoplasia entre as mulheres, podendo ser causado pelo Vírus Papiloma 

Humano (HPV), transmitido de uma pessoa para outra no contato sexual, a infecção crônica 

por tipos específicos de HPV leva a anormalidades das células cervicais [1]. O teste de 

Papanicolau é um dos métodos mais eficazes para se pesquisar a existência de câncer de colo 

do útero, o câncer do colo do útero é diagnosticado em qualquer idade, porém é mais 

frequente após os 40 anos. Toda mulher que já tenha iniciado sua vida sexual deve fazer o 

exame preventivo anualmente. Por isso é necessário a utilização de estratégias que contribuam 

para o diagnóstico precoce de lesões e infecções comprometedoras da qualidade de vida 

dessas mulheres [2]. Dentro deste cenário, o Estado do Pará já enfrenta um grande desafio 

para o Controle do Câncer de Colo do Útero e de Mama, que são as duas maiores causas de 

morte em mulheres por Câncer. O Projeto “Por Elas” da Secretaria Municipal de Saúde 

(SESMA), com apoio da prefeitura, busca impacto em relação as ações de saúde da mulher 

como a redução do número de óbitos de mulheres por Câncer de Colo de Útero e de Mama, o 

projeto se justifica pelos altos índices de câncer dos Programas de Atenção à Mulher do 

município de Belém. As mudanças propostas na Saúde da Mulher do Município de Belém, 

vem ao encontro da necessidade de mudança de paradigmas e conferir melhora nos 

indicadores estaduais de câncer de colo uterino. O número de óbitos permanece com 

tendência para o aumento, portanto para maiores ações depende-se majoritariamente da 

infraestrutura dos serviços, em especial a manutenção dos insumos para realização do Exame 

Papanicolau (PCCU), revisão de fluxos de atendimento por unidade básica de saúde e do 

envolvimento profissional com a Saúde da Mulher. O comparecimento das mulheres é um 

entrave a ser superado, levando em consideração a dupla jornada de trabalho (formal e 

doméstica), dias de coleta inflexíveis e em horários iguais, devido ao horário restrito das 

unidades e a carência de estratégias de busca ativa que permeiam os serviços [3]. Objetivos: 

Descrever a experiência de uma unidade municipal de saúde da região metropolitana de 

Belém, na coleta de exames Papanicolau aos sábados. Descrição da Experiência: Trata-se de 

um estudo descritivo do tipo relato de experiência realizado no bojo do projeto “POR ELAS” 

da Secretaria Municipal de Saúde (SESMA), cujo público são mulheres que já iniciaram a 

atividade sexual, que desejem e estejam preparadas para realizar o exame do Papanicolau. O 

projeto em si tem como sustentáculos: intensificar a coleta do exame Papanicolau; facilitar a 

coleta do exame para as mulheres que têm dificuldade de comparecer à unidade de saúde 

durante a semana; estabelecer Protocolos de Atenção à Mulher nas Unidades de Saúde para 

Promoção da Saúde, Prevenção do Câncer e Acompanhamento do Seguimento das mulheres 

com câncer de Colo do Útero; estruturar 55 unidades de Saúde para realização sistemática de 

PCCU; realinhar as cotas de Laboratórios para realização dos exames de PCCU, 

estabelecendo o prazo máximo 30 dias para retorno do resultado e definindo a rota 

previamente; cumprir o quantitativo mínimo de exames nas Unidades selecionadas, de acordo 

com o planejamento inicial. Para que as experiências acontecessem foram primeiramente 

encaminhados memorandos às unidades de saúde divulgando o projeto e 2º Prêmio Pará 
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Mulher. O Prêmio Pará Mulher é uma iniciativa do Núcleo de Apoio à Gestão no Controle do 

Câncer de Colo do Útero e de Mama (NAGAM) da Secretaria de Saúde do Estado, que 

reconhece e premia municípios que se destacam com melhores resultados nas metas pactuadas 

dos indicadores do Câncer de Colo do útero e de Mama através do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e Pactuação de Metas e Indicadores (SISPACTO). Neste memorando, foram 

divulgadas quais as metas pactuadas no SISPACTO e as metas pactuadas com cada serviço de 

saúde partir do número de unidades de saúde que realizam exames de PCCU. Um dos 

objetivos deste projeto foi fortalecer o Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) e 

incentivar todas as unidades básicas de saúde a intensificarem suas ações de coleta de PCCU. 

Após isto, algumas unidades foram selecionadas e os enfermeiros comunicados acerca da 

importância de cooptar usuárias impossibilitadas de comparecer em dias úteis da semana, para 

os sábados. Resultados: Foram realizados vinte exames de Papanicolau a cada sábado 

durante um mês, com agendamento prévio de exames citopatológicos para mulheres entre 25 

a 64 anos. Considera-se segundo a literatura que a busca ativa é uma conduta frequente 

utilizada por enfermeiras na área adscrita em que atuam, com o rastreio de mulheres na faixa 

etária adequada para realização do exame, em contraponto a marcação para outros dias 

acessíveis as usuárias para coleta, este último permanece como um ponto assistencial pouco 

revisto. Outro ponto a ser combatido nos serviços é a entrega de resultados e comentário dos 

mesmos com as usuárias apenas na ocasião em que os exames apresentam alterações 

citopatológicas, contudo, reputa-se que as alterações microbiológicas de menor teor também 

devem receber importância, pois pequenas inflamações são tratáveis sobretudo em conjunto 

com os parceiros sexuais [2,3]. A atuação do enfermeiro é o elo que garante que aplicação das 

políticas públicas, os profissionais são educadores e orientam usuários por meio de diálogo 

constante com a comunidade [4]. Conclusão: Um desafio a ser enfrentado para a prevenção 

do câncer de colo útero é que as mulheres ainda se retraem diante do exame Papanicolau, 

afinal ainda é grande o número de mulheres que não o realizam periodicamente, sendo 

necessárias novas estratégias que reforcem as políticas já adotadas, com o intuito de fazer com 

que as mulheres entendam que o exame é o melhor caminho para se prevenir desta doença 

ginecológica. Necessita-se de apoio público para que iniciativas de coleta de exame PCCU 

aos sábados tornem-se uma constante, dando alternativa as mulheres que porventura não 

consigam comparecer a unidade nos dias úteis de semana, evitando que processos infecciosos 

evoluam para um quadro mais grave, ocasionando estadiamentos avançados da neoplasia de 

colo uterino. 

 

Descritores: Teste de Papanicolaou, Atenção primária à saúde, Neoplasias do colo do útero. 
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