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1 INTRODUÇÃO 
 

A prevenção do câncer do colo uterino ocupa papel de destaque nas ações de 
atenção à saúde da mulher¹. No Brasil são esperados 15.590 casos novos de câncer 
do colo do útero em 2014, em contraste com sua particularidade de ser o câncer que 
apresenta maior potencial de prevenção e cura, quando diagnosticado 
precocemente e tratado adequadamente2. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A  Atenção Primária a Saúde (APS), termo cunhado pela primeira vez em 
1920 no Relatório Dawson3, consiste na porta de entrada preferencial do serviço de 
saúde e constitui-se como eixo articulador do sistema de saúde por favorecer uma 
aproximação dos serviços à sociedade civil na busca por melhor qualidade de vida. 
No atual contexto, mais do que nunca, a saúde da mulher tem sido alvo de 
preocupação para autoridades sendo então, declarada pela OMS, como prioridade 
urgente4. O câncer do colo do útero é um problema de saúde pública e, no Brasil, é 
o terceiro câncer mais frequente no sexo feminino, responsável pelo óbito de cerca 
de 230 mil mulheres por ano. Esse tipo de câncer possui como principal fator de 
risco a infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV)5. A prevenção passa pela 
detecção precoce de lesões no colo uterino antes de se tornarem invasivas. Dentre 
as técnicas de detecção o exame citopatológico (CP) é considerado o mais efetivo e 
eficiente a ser aplicado coletivamente6. 
 

3 MATERIAIS E MÉTODOS (ou PROCEDIMENTO METODOLÓGICO) 
 

Foi realizado um levantamento epidemiológico no ano de 2014 a partir de 
dados secundários. Utilizou-se como fonte de informação o livro de registro dos 
exames citopatológicos coletados entre os anos de 2008 e 2014 em usuárias de 
uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da periferia da cidade de Pelotas, bem como 
os respectivos prontuários das mulheres com resultado do exame considerado 
alterado pelo Instituto Nacional do Câncer5. Os dados foram digitados e analisados 
no programa Excel®. 

 

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO  
 

O estudo incluiu um total de 2465 mulheres. A idade estava ignorada em 30 
pacientes (1,2%) e, entre as demais (n=2435), as idades variaram de 14 a 75 anos 
(média = 33,5 anos; dp = 13,8). Considerando a distribuição etária em três 
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categorias, 27,4% tinham idade menor que 25 anos; 73,4% possuíam entre 25 e 64 
anos, faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde (MS) para o exame 
citopatológico e, 1,9%, estavam com mais de 64 anos de idade no momento da 
coleta. 

Resultados alterados para lesões precursoras de câncer de colo uterino foram 
encontrados em 25 mulheres (1,01%). Destas, seis mulheres de menos de 25 anos 
de idade e 17 de 25 a 64 anos tinham diagnóstico de Neoplasia Intraepitelial 
Cervical (NIC) Grau I. As outras duas mulheres apresentaram diagnóstico de NIC 
Grau II/III sendo uma dentro da faixa etária preconizada pelo MS e uma com idade 
superior a 65 anos.  

Quanto ao seguimento das 23 mulheres com NIC Grau I encontrou-se perda 
de acompanhamento em cinco por mudança de endereço para outro bairro e/ou 
município, impossibilitando o acesso à conduta tomada posteriormente ao exame 
alterado. Das 18 mulheres restantes, duas não iniciaram acompanhamento ou o 
acompanhamento não foi registrado e sete não realizaram CP da forma adequada 
conforme indicação do MS (repetir o exame em seis meses da primeira alteração). 
As demais mulheres (nove) seguiram as recomendações do MS.  

 As duas mulheres com diagnóstico de NIC Grau II/III foram adequadamente 
encaminhadas ao serviço especializado e realizaram o tratamento preconizado. 
 
    

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Ao fim do trabalho, foi possível identificar a necessidade de haver um 
programa de acompanhamento das pacientes com exames citopatológicos alterados 
bem como a necessidade de haver um responsável para coordenar tal ação, dado 
que as Neoplasias Intraepiteliais Cervicais (NIC) podem progredir na forma de 
câncer de colo do útero. O acesso ao exame e a busca de mulheres faltosas aos 
acompanhamentos após exames alterados devem ser assegurados. 
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