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RESUMO 

Introdução: A saúde móvel possui grande potencial em muitas áreas da saúde, particularmente na 

promoção e prevenção de doenças. Não existem no Brasil pesquisas avaliando seu uso no programa de 

rastreio do câncer do colo do útero (CCU) que é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres 

no Brasil. O programa de rastreio do CCU é predominantemente oportunista e não alcança 80% de 

cobertura entre as mulheres na faixa etária alvo de 25 a 64 anos, conforme preconizado pela OMS. O 

exame de Papanicolaou é utilizado para a detecção precoce de lesões pré-cancerosas, possibilitando o 

tratamento adequado antes da evolução destas para o câncer. A implantação de programas organizados 

é fundamental para aumentar a cobertura do exame de Papanicolaou. Objetivo: Elaborar aplicativo com 

funcionalidades voltadas ao diagnóstico, prognóstico e seguimento de pacientes inseridas no programa 

de rastreio do CCU. Metodologia: Os resultados dos exames de Papanicolaou executados pelo Setor de 

Citologia do LAPAC/EFAR/UFOP no período de 2014 a 2018 foram avaliados. Entrevistas com os 

profissionais envolvidos na realização do exame de Papanicolaou e com as pacientes foram feitas com 

intenção de compreender o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), caracterizar a 

população de estudo e identificar as demandas locais. Realizou-se a implantação do sistema “call and 

recall” que consiste na convocação de mulheres por meio de carta personalizada, em quatro UBSs, para 

avaliar seu impacto na cobertura do exame de Papanicolaou em uma amostragem da população. A partir 

desse conhecimento tentou-se projetar uma intervenção por meio de um aplicativo que substituísse a 

carta-convite e atendesse às expectativas da comunidade. Resultados: Foram realizados 21.000 exames 

entre 2014 e 2018, na faixa etária de 25 a 64 anos, sendo 1.649 (8,1%) resultados alterados. As respostas 

das entrevistas com profissionais de saúde  e com as mulheres apontaram os problemas encontrados 

tanto nos processos de trabalho quanto nos registros desses processos e indicaram as funcionalidades 

para o desenvolvimento do protótipo. Os dados encontrados demonstram que a comunidade necessita 

de informações sobre a prevenção do CCU. A cobertura do exame de Papanicolaou no município foi em 

média 35,1% em 2018 e após a intervenção com as cartas convite passou para 51,8% em 2019. O 

protótipo desenvolvido para substituir a carta poderá ser útil na prevenção do CCU. Conclusão: As 

informações gerais obtidas sobre o programa de rastreio local permitiram detectar uma baixa cobertura 

pelo exame de Papanicolaou. Além disso, detectou-se problemas relacionados tanto aos processos de 

trabalho quanto ao registro desses processos por parte dos profissionais envolvidos na realização desse 

exame o que permitiu o conhecimento necessário para propor soluções que melhorem o sistema de 

rastreio no município. Utilizar uma convocação personalizada das mulheres pode aumentar a adesão ao 

sistema de rastreio, mas a falta de um banco de dados de base populacional dificulta a organização desse 

programa. O aplicativo Âmbar Previna tem potencial para gerar um banco de dados, substituir a carta 

convite e auxiliar os profissionais no acompanhamento da saúde da mulher, evidenciando que, na saúde 

coletiva, inovações tecnológicas fortalecem os métodos de educação e promoção da saúde.  

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Mobile health has great potential in many areas of health, particularly in the promotion 

and prevention of diseases. There are no studies in Brazil evaluating its use in the cervical cancer 

screening program (CCS), which is the third most common cancer among women in Brazil. The CCS 

program is predominantly opportunistic and does not reach 80% coverage among women in the target 

age group from 25 to 64 years old, as recommended by the WHO. The Papanicolaou test is used for the 

early detection of precancerous lesions, enabling the appropriate treatment before their evolution to 

cancer. The implementation of organized programs is essential to increase the coverage of the Pap smear. 

Objective: To develop an application with functionalities aimed at diagnosis, prognosis and follow-up 

of patients included in the CCS program. Methodology: The results of Pap smear tests performed by 

the LAPAC/EFAR/UFOP Cytology Sector in the period from 2014 to 2018 were evaluated. Interviews 

with professionals involved in the Papanicolaou exam and with the patients were made with the intention 

of understanding the functioning of the Basic Health Units, characterizing the study population and 

identifying the local demands. The “call and recall” system was implemented, which consists of calling 

women through a personalized letter to assess their impact on the coverage of the Pap smear in a 

population sample. Based on this knowledge, an attempt was made to design an intervention using an 

application that would replace the invitation letter and meet the expectations of the community. Results: 

21,000 exams were carried out between 2014 and 2018, in the age group from 25 to 64 years, with 1,649 

(8.1%) altered results. The interviews of health teams and women pointed out the problems found both 

in the work processes and in the records of these processes and indicated the functionalities for the 

development of the prototype. The data found demonstrate that the community needs information on the 

prevention of CC. The coverage of the Pap smear in the municipality was on average 35.1% in 2018 and 

after the intervention with the invitation letters it increased to 51.8% in 2019. The prototype developed 

to replace the letter may be useful in preventing CC. Conclusion: The general information obtained on 

the local screening program detecting low coverage by the Pap smear and problems related to both the 

work processes and the registration of these processes by the professionals involved in carrying out this 

examination allowed the necessary knowledge to propose solutions that improve the screening system 

in the municipality. Using a personalized call from women can increase adherence to the screening 

system, but the lack of a population-based database makes it difficult to organize this program. The 

Âmbar Previna App has the potential to generate a database, replace the invitation letter and assist 

professionals in monitoring women's health, showing that, in collective health, technological innovations 

strengthen the methods of education and health promotion. 
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1. INTRODUÇÃO 

     O câncer é um grande problema de saúde pública mundial sendo uma das quatro principais causas 

de morte antes dos 70 anos. Atualmente, a incidência e mortalidade por câncer vem aumentando, tanto 

pelo envelhecimento e crescimento populacional, quanto pelas alterações nos hábitos da população 

principalmente relacionados ao desenvolvimento socioeconômico. O câncer do colo do útero (CCU) é 

um dos tumores malignos mais comuns entre as mulheres, sendo o quarto tipo de câncer mais incidente 

entre elas, afetando principalmente a população feminina dos países de baixa renda (BRAY, 2018). 

 Em 2018, aproximadamente 570.000 mulheres desenvolveram CCU no mundo e 311.000 

morreram em decorrência dessa doença sendo que 84% dos casos e 88% dos óbitos ocorreram em países 

com menos recursos, ou seja, aqueles com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) menor que 0,80.  

Nos países com mais recursos, as taxas cumulativas de incidência e mortalidade por CCU eram duas a 

quatro vezes menores do que nos países com menos recursos (ARBYN et al., 2020). 

     No Brasil, espera-se 16.710 novos casos de câncer cervical para o período de 2020-2022 com um 

risco estimado de 16,35 casos a cada 100 mil mulheres.  Existem variações regionais no país sendo o 

segundo tipo de câncer mais incidente nas regiões norte, nordeste e centro-oeste enquanto na região sul 

ocupa a quarta posição e na região sudeste a quinta, refletindo também o IDH regional (BRASIL, 2020). 

 A realização periódica do exame citopatológico do colo do útero, conhecido também como 

exame de Papanicolaou é a estratégia mais utilizada no país para o rastreamento deste câncer. Este exame 

é considerado eficaz para identificar lesões precursoras que podem ser tratadas com consequente 

diminuição das taxas de incidência e mortalidade desta neoplasia (TOMASI et al., 2015). 

 Apesar da redução do número de casos do CCU após décadas de pesquisa, nem todos os 

segmentos da população foram favorecidos. Algumas populações, principalmente aquelas de difícil 

acesso, apresentam maior taxa de infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV) e maior risco de 

desenvolvimento do CCU, além de fatores socioeconômicos, ambientais e comportamentais que podem 

estar associados a isto (OLUSOLA et al., 2019; WEN et al., 2019). 

 Intervenções utilizando cartas convite convocando mulheres a realizarem exames, juntamente 

com panfletos educativos sobre o CCU e sua prevenção, geraram resultados positivos nas taxas de 

rastreamento cervical em vários estudos (MUSA et al., 2017; ACERA et al., 2017; PAULASKIENE et 

al., 2019).  

 Nos últimos anos a adoção de smartphones é uma realidade que vem aumentando e alterando as 

formas de disponibilidade de informações e de interação entre seus usuários. Com estas novas 

tecnologias houve uma mudança na comunicação móvel, no comércio, no setor financeiro e de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arbyn%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31812369


17 
 

entretenimento, na indústria e também na área de saúde. A fim de melhorar a prestação de serviço e 

ensino, o uso de aplicativos por meio de dispositivos móveis na área de saúde tem sido testado. Observa-

se que um grande número de atividades dos profissionais de saúde baseia-se em registrar informações 

sobre o paciente, consultar colegas de profissão, pesquisar literatura científica e métodos diagnósticos, 

delinear e verificar estratégias de tratamento, compreender resultados de laboratório e os estudos 

epidemiológicos. Os aplicativos podem simular ou até mesmo substituir ou completar parte destas 

atividades, otimizando o serviço destes profissionais, reduzindo tempo e estrutura para realização desses 

serviços.  Diante disso, acredita-se que a substituição da carta convite por um aplicativo poderá melhorar 

a adesão à realização dos exames de Papanicolaou, além de permitir o pleno gerenciamento e cuidado 

com a saúde da mulher pelos profissionais que atuam diretamente no programa de rastreio. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1.  Câncer do Colo do Útero 

 

 O CCU caracteriza-se por uma replicação desordenada do epitélio de revestimento, podendo 

levar ao comprometimento do estroma e invasão de estruturas e órgãos próximos ou à distância. Este 

tipo de câncer desenvolve-se lentamente podendo não apresentar sintomas em sua fase inicial e nos 

estágios mais avançados pode apresentar quadros de sangramento vaginal intermitente ou após a relação 

sexual, secreção vaginal anormal e dor abdominal associada com queixas urinárias ou intestinais 

(LIMBERGER et al., 2012). 

 A infecção persistente pelo HPV exerce um papel fundamental na carcinogênese cervical. A 

infecção pelo HPV de alto risco oncogênico e a integração do genoma do vírus ao cromossomo 

hospedeiro das células epiteliais cervicais são eventos iniciais importantes na progressão neoplásica das 

lesões cervicais. A superexpressão das oncoproteínas E6 e E7 parece ser o fator mais importante que 

afeta os genes supressores de tumores  ocasionando uma instabilidade genômica que permite a 

progressão das células infectadas com possibilidade de desenvolvimento do câncer 

(BALASUBRAMANIAM et al., 2019). 

 Além do HPV, existem cofatores associados que contribuem para o aumento do risco de 

desenvolvimento do CCU, como o início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros, tabagismo, 

uso de anticoncepcionais hormonais, imunossupressão e baixo nível socioeconômico (BEDELL et al., 

2020; MARTIN-HIRSCH; WOOD, 2011). 

 A escolha do tratamento do CCU depende de vários fatores: estágio da doença, tipo 

histopatológico do tumor, metástases regionais ou distantes, grau de diferenciação do tumor, tamanho 

da lesão primária, forma de crescimento do tumor primário, idade e condição geral da paciente. 

Atualmente, são utilizadas três modalidades terapêuticas: cirurgia, radioterapia, quimioterapia hormonal 

(SENENAC; MIKOV, 2019).  

 Apesar da redução na incidência e mortalidade pelo CCU nos últimos anos e do otimismo global 

para as perspectivas de sua erradicação pela Organização Mundial de Saúde (OMS), ele continua 

provocando danos principalmente na população de baixa renda. A cada 2 minutos, uma mulher morre 

vítima desse tipo de câncer no mundo e a maior parte dessas mulheres vive em áreas com recursos 

limitados. Isso é inaceitável, já que este tipo de câncer pode ser evitado quando detectado e tratado 

precocemente (KNAUL et al., 2019).  

 O exame de Papanicolaou para avaliação citológica das células cervicais emergiu como a técnica 

de rastreamento de câncer mais utilizada em todo o mundo desde que foi introduzido por George 
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Papanicolaou, na década de 1940 (WAKABAYASHI et al., 2019). Este exame, também conhecido como 

exame preventivo, é um método muito útil, simples, econômico e seguro para identificar lesões 

precursoras do CCU. Deve ser realizado periodicamente como uma forma de rastreio para diminuir as 

taxas de morbidade e mortalidade (SACHAN et al., 2018). 

   Apesar do grande sucesso desse exame, o CCU ainda é um grande problema de saúde pública 

principalmente em países em desenvolvimento onde mais de 85% dos óbitos ocorrem, sendo necessário 

melhorar a qualidade do rastreio já existente por meio de novas estratégias (WAKABAYASHI et al., 

2019). Além disso, estes países em desenvolvimento também não possuem infraestrutura e capacidade 

técnica adequada para conseguir êxito por meio de seus programas de prevenção (LOPEZ et al., 2017). 

  No Brasil, apesar de avanços, o CCU ainda é um problema principalmente nas regiões mais 

pobres do país demonstrando a falta de organização do sistema de saúde e suas limitações quanto às 

disparidades regionais apresentando atendimentos diversos nos diferentes seguimentos sociais (PERONI 

et al., 2019; TEIXEIRA, 2015). 

 Ocorreram mudanças nos processos de rastreio do CCU em diversos países como 

implementação de vacinas profiláticas contra o HPV, utilização de citologia em meio líquido, testes 

moleculares para detecção de HPV, inovações tecnológicas na detecção de imagens e aprovação de 

novas diretrizes para o rastreio do CCU, mas não são todos os lugares que conseguem implantar estas 

modificações e obter sucesso (BEDELL et al., 2020). 

 Países desenvolvidos conseguiram redução desta doença, mas o mesmo não ocorreu em países 

em desenvolvimento cujos programas de rastreamento são em sua maioria, ineficientes. Muitas vezes o 

maior problema é a falta de organização dos programas já que mesmo países que oferecem acesso aos 

cuidados de saúde não apresentam uma diminuição significativa em suas taxas de incidência e 

mortalidade (LOPEZ et al., 2017). 

   A implantação de programas de rastreio organizados é difícil, visto a necessidade de força 

política e integração entre diversos níveis do sistema de saúde. Uma forma única de tratamento 

dificilmente funcionará em diferentes localidades. Portanto, atingir elevadas coberturas e gerenciar 

mulheres com exames alterados continuará sendo um grande problema mesmo para programas exitosos 

(CAMPOS et al., 2019). 

 Utilizar tecnologia para oferecer treinamentos a fim de melhorar sua capacidade técnica e 

implantar inovações baseadas em evidências de baixo custo para o controle do CCU pode ser completado 

com intensas ações de controle do câncer e iniciativas de fortalecimento do sistema de saúde (LOPEZ 

et al., 2017). 
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2.2.  Papiloma Vírus Humano  

 

 O CCU é a neoplasia maligna mais frequentemente associada à infecção persistente pelo HPV. 

Desenvolve-se a partir de lesões pré-cancerosas ao longo de 10 a 20 anos e aproximadamente 90% dos 

casos de CCU são carcinomas espinocelulares, 10% são adenocarcinomas e um pequeno número são 

outros tipos (WAKABAYASHI et al., 2019). 

 Relata-se a existência de mais de 200 genótipos do HPV sendo que desses, 40 podem infectar a 

mucosa genital. Os tipos de HPV são classificados em vírus de alto ou baixo risco oncogênico, conforme 

a predisposição das células infectadas à transformação neoplásica. Aproximadamente 15 tipos de HPV 

têm potencial oncogênico e os mais prevalentes são os HPV 16 e 18, sendo associados com 

aproximadamente 70% de todos os CCU (GRAHAM, 2017; KOCJAN et al., 2015; STANLEY, 2010). 

Embora ocorra um elevado número de infecções pelo HPV, nem sempre as alterações malignas nos 

tecidos acontecem, sugerindo a importância da proteção fornecida pelo sistema imunológico nessas 

infecções (WAKABAYASHI et al., 2019). 

 A vacinação de meninas contra o HPV, prevenção primária, e os métodos de triagem de lesões 

precursoras do câncer cervical e seu tratamento adequado, prevenção secundária, são considerados 

métodos eficazes contra o desenvolvimento do CCU (BERMUDEZ, BHATLA, LEUNG, 2015). 

Entretanto, as mulheres devem realizar exames de rastreio tendo ou não sido vacinadas já que a vacina 

não previne contra todos os tipos de HPV (LIM; YOO, 2019). 

 O rastreio do HPV associado à novas tecnologias como a colposcopia digital de alta resolução, 

que permite visualizar imagens colposcópicas que podem ser analisadas por softwares de inteligência 

artificial, pode promover uma maior agilidade no atendimento e tratamento das pacientes. Este método 

de ver e tratar é uma forma sensível, eficaz e com baixo custo (BEDELL et al., 2020). 

 Pesquisas e inovação relacionadas à detecção e tratamento do HPV e displasia cervical são 

essenciais para diminuir a incidência e mortalidade pelo CCU no mundo (BEDELL et al., 2020).  

 Neste aspecto, o programa de rastreio baseado em vacinação e testes de HPV teria mais impacto 

positivo caso exista um ambiente organizado com registros de vacinação e dados da triagem de cada 

mulher permitindo que o rastreio seja realizado de acordo com o status de vacinação das mulheres 

(WENTZENSEN; ARBYN, 2017). 
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2.3.  Cobertura do Exame de Papanicolaou 

 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que a cobertura do exame de Papanicolaou 

seja igual ou superior a 80% da população alvo para se ter um programa de prevenção do CCU eficaz 

(WHO, 2002). No Brasil a população alvo definida pelo Ministério da Saúde são mulheres na faixa etária 

de 25 a 64 anos (BRASIL, 2016). 

 Os programas de triagem que disponibilizaram exames de Papanicolaou a cada 3-4 anos 

diminuíram a incidência e a mortalidade pelo CCU em até 80% nos EUA, Inglaterra, Hong 

Kong, Austrália e Nova Zelândia nas últimas 5 décadas (IARC, 2005; NHS, 2017; NCI, 2017; WEN et 

al., 2019).  

 Em 2020, pesquisa realizada na Coréia do Sul por Kang et al. (2020) demonstrou que o exame 

de Papanicolaou foi mais útil do que os testes de DNA do HPV no diagnóstico de lesão intraepitelial 

escamosa de alto grau (HSIL), carcinoma epitelial escamoso e lesão glandular. Além disso, permitiu 

detectar o grau das displasias escamosas encontradas. O exame de Papanicolaou também é recomendado 

para a detecção de adenocarcinomas cervicais não relacionados ao HPV ou lesões endometriais. 

 No Brasil, de acordo com um estudo sobre os dados da Política Nacional de Saúde (PNS), em 

2013, 79,4% das mulheres de 25 a 64 anos de idade realizaram o exame de Papanicolaou nos últimos 

três anos anteriores à pesquisa (OLIVEIRA et al., 2018). Entretanto, esta cobertura não retrata a 

realidade de todo o país como concluíram diversos estudos cujos trabalhos demonstraram uma cobertura 

real muito abaixo desta porcentagem em algumas regiões (PERONI et al., 2019; MAIA, SILVA, 

SANTOS, 2018; OLIVEIRA, 2015; CARDOSO et al., 2014).  

 Um estudo realizado na região Norte do país encontrou uma cobertura de 85,6%, ou seja, superior 

ao recomendado pela OMS, porém nesta mesma região o CCU apresenta alta incidência e mortalidade. 

Segundo os autores, isso se deve ao rastreio oportunístico, já que mulheres procuram o serviço médico 

por motivos diversos como gravidez, consulta médica, queixas ginecológicas e neste momento são 

incentivadas a realizar o exame de Papanicolaou. Além disso, são realizados um elevado número de 

testes na mesma mulher enquanto outras são excluídas do processo (NAVARRO et al., 2015). 

  Taxas de incidência e mortalidade elevadas também são encontradas na região Nordeste podendo 

indicar falhas nos programas de rastreio, como baixa cobertura das mulheres na faixa alvo, falta de 

qualidade no exame (problemas na coleta, leitura ou armazenamento de lâminas), além de dificuldades 

no direcionamento das pacientes com lesões precursoras para rede especializada (MEIRA et al., 2020). 

Existem várias dificuldades relatadas pelas mulheres para não realização dos exames: ausência de 

sintomas, falta de conhecimento sobre o CCU e sua prevenção, serviços indisponíveis nos centros de 

saúde próximos ou pouca oferta de vagas (GETACHEW et al., 2019).  
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 É essencial rever o programa de prevenção do CCU e implementar um rastreio organizado 

principalmente em locais com elevada cobertura da atenção básica, mas baixa adesão de mulheres na 

realização de exames preventivos (MEIRA et al., 2020).  

 A falta de conhecimento sobre a doença, desinformação sobre o serviço de rastreio ou ausência 

desse serviço em locais acessíveis são relatadas em vários estudos e são fatores que levam a não adesão 

aos programas de triagem, principalmente na população de baixa renda (GETACHEW et al., 2019; 

DONATUS et al., 2019; MANIKANDAN et al., 2019; NAVARRO et al., 2015). 

 O treinamento de equipes da atenção primária envolvidos na realização do exame de 

Papanicolaou é imprescindível para que sigam as diretrizes propostas pelo Ministério da Saúde com 

relação a coleta, armazenamento, seguimento e encaminhamento para rede especializada quando ocorrer 

alterações nos resultados, contribuindo de forma eficaz na prevenção deste tipo de câncer 

(ONYENWENYI; MCHUNU, 2019; MEIRA et al., 2020). 

 Portanto, educação em saúde e conscientização sobre os programas de rastreio do CCU são 

fundamentais para sua prevenção e aumento da adesão à realização de exames preventivos possibilitando 

a detecção precoce e tratamento adequado que levarão a redução da mortalidade e sequelas provocadas 

pelo CCU (KESSLER, 2017; SILVA et al., 2018; DONATUS et al., 2019; GETACHEW et al., 2019; 

KURT; AKYUZ, 2019). 

  A avaliação da qualidade do rastreio do CCU no Brasil foi considerada baixa devido à dificuldade 

de acesso, demora em realizar o exame e receber orientações. Observou-se que 6,7% das mulheres 

entrevistadas relataram nunca terem realizado o exame de Papanicolaou anteriormente, 11,2% 

realizaram o exame em um prazo superior aos 3 anos estipulado pelo Ministério da Saúde e 19,2% 

relataram falta de orientação sobre o exame (BARCELOS et al., 2017). 

 Problemas nas notificações das pacientes com exames alterados podem ocorrer prejudicando o 

tratamento e a qualidade do acompanhamento em cada etapa do processo levando à redução das taxas 

de detecção das lesões pré-neoplásicas e CCU. Esse seguimento da paciente é fundamental para o 

sucesso dos programas de prevenção (WANG et al., 2019). 

 É importante que se verifique o processo de referência e contra-referência na rede especializada 

em câncer avaliando o tempo gasto entre os resultados de exames de citologia, colposcopia, biópsia, 

diagnóstico de câncer e início de tratamento para que o mesmo seja o menor possível, já que o 

diagnóstico em estágios mais avançados pode diminuir a sobrevida das mulheres (MEIRA et al., 2020). 

 Rastreio eficaz para se obter um diagnóstico precoce é fundamental para alcançar sucesso no 

tratamento e na qualidade de vida das mulheres, especialmente aquelas de classe econômica menos 

favorecida, já que apresentam maior dificuldade de acesso aos programas de rastreio e aos tipos de 
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tratamento e acompanhamento recomendados. Possuir normas de qualidade de vida na prática clínica 

são fundamentais para avaliar algumas intervenções terapêuticas e as consequências da doença 

possibilitando fornecer alternativas para reduzir os efeitos secundários do tratamento (CORREIA et al., 

2018). 

 A realização da triagem é a principal medida de prevenção do CCU já que detecção precoce e 

tratamento eficaz melhoram significativamente a qualidade de vida das mulheres, preservam a fertilidade 

e reduzem os custos do tratamento (SARENAC; MIKOV, 2019). 

 

2.4.  Sistema Organizado de Rastreamento 

 

     A adesão das mulheres à realização do exame de prevenção do CCU ainda é um desafio. Em 

estudo realizado na Argentina em 2017 por Arrossi et al. percebeu-se que depois de intenso trabalho dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para contactar as mulheres em suas residências durante um ano, 

houve um aumento na realização de exame por parte das mulheres pertencentes à populações mais 

vulneráveis.  

           Um programa baseado em correspondências, como o sistema “call and recall”, que consiste no 

envio periódico de cartas personalizadas convocando e informando as mulheres sobre a realização do 

exame de Papanicolaou, favorece a manutenção destas em programas organizados de triagem cervical. 

Estudos realizados principalmente na Europa, demonstraram que países que utilizaram o sistema “call 

and recall” aumentaram efetivamente as chances das mulheres aderirem aos programas de rastreamento 

do CCU (TAVASOLI et al., 2016; TSOA et al., 2017). 

O Brasil não possui um programa público organizado de rastreamento do CCU por convite, ao 

invés disso, normalmente mulheres que visitam as unidades públicas de saúde são convidadas 

oportunisticamente para participarem do programa de rastreio (NAVARRO et al., 2015; FRANCO et 

al., 2017).  

 ACS, no Brasil, por meio de programas governamentais podem oferecer serviços básicos de 

saúde que são bem aceitos pela população. ACSs realizam visitas domiciliares e muitas pessoas que não 

podem sair de suas casas são atendidas em suas residências. Os ACSs podem também atender em regiões 

de difícil acesso e contribuir na redução dos problemas de informação na área de saúde (ZULU et al., 

2014). 

 As mulheres entendem e percebem a importância do rastreio do CCU de várias maneiras e de 

acordo com suas experiências de vida. Relatos de experiências negativas foram em sua maioria 

influenciadas pela conduta do profissional de saúde. Dificuldades práticas e econômicas foram citadas 

por algumas mulheres que tinham intenção de realizar exame, mas não compareceram a consulta. 
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Adequar métodos para convocar as mulheres de acordo com a sua realidade pode aumentar o número de 

participantes nos programas de rastreio podendo ser uma ferramenta útil especialmente para aquelas que 

nunca realizaram uma consulta ginecológica (CHORLEY et al., 2017). 

 Em 2017 na Catalunha, Acera et al. (2017) observaram que a carta convite e informativos sobre 

o rastreio do CCU melhoram significativamente as taxas de participação no programa de rastreio, sendo 

que a cobertura passou de 53,4% no início do estudo para 84,1% ao final da pesquisa. Identificou-se 

também um grande número de mulheres que nunca realizou exames preventivos. Por meio de contatos 

individuais e com datas previamente agendadas ocorreu um expressivo aumento na participação dos 

programas de rastreio.  

 Disponibilizar informações de fácil compreensão, utilizando linguagem fácil e culturalmente 

adaptadas de acordo com a população local, são fundamentais para redução do risco de desenvolvimento 

de lesões (KESSLER, 2017; MUSA et al., 2017). Entretanto, somente o aumento da cobertura dos 

exames não resultará em redução da doença se as mulheres não forem diagnosticadas e tratadas 

(ARROSSI et al., 2017).  As mulheres devem ser estimuladas a seguir as diretrizes do programa de 

rastreio do CCU e ter facilidade em conseguir tanto realizar os exames preventivos, quanto receber 

tratamentos adequados (KESSLER, 2017).  

 A utilização de um sistema nacional de informação em diversos países reduziu a mortalidade por 

várias doenças melhorando os resultados de assistência à saúde (BASHSHUR et al., 2016). Sendo assim, 

é preciso apoiar efetivamente o desenvolvimento de registros de base populacional para permitir avaliar 

casos alterados, acompanhar pacientes, propor soluções para oferecer exames e tratamentos corretos 

(FINOCCHARIO-KESSLER et al., 2016; ACERA et al., 2017). 

 Vários problemas de saúde são acompanhados através de envio de mensagens de texto para 

lembrar por exemplo de tomar a medicação, esclarecer sobre dúvidas em relação a doença e ao 

atendimento clínico preventivo. As diversas funcionalidades de saúde móvel (m-health) melhoram a 

qualidade do serviço prestado e possibilitam um vínculo maior entre os pacientes e o serviço de saúde, 

podendo aumentar a adesão aos cuidados com a saúde (ARROSSI et al., 2019). 

 O rastreamento eletrônico está se tornando viável e necessário, porque atualmente há uma 

mudança dos registros médicos em papel para registros eletrônicos. Protocolos padrão para 

acompanhamento e tratamento do CCU já existem ou estão sendo desenvolvidos em alguns locais. À 

medida que um número crescente de países de baixa renda estabelece clínicas, bancos de dados de 

triagem e padroniza protocolos de tratamento para pacientes com CCU que são apropriados às 

populações e às circunstâncias locais, pode-se descobrir a real situação dessas localidades (SEDANI et 

al., 2019).  
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 A necessidade de maior coordenação e integração dos sistemas de saúde são requeridas por 

diversos profissionais envolvidos na atenção primária a saúde e espera-se utilizar a tecnologia da 

informação para melhorar a comunicação e prestação de cuidados. Tanto a telemedicina quanto a atenção 

primária estão mudando rapidamente e é quase impossível determinar quais ferramentas estarão sendo  

utilizadas nas próximas décadas, mas preveem que mudanças consideráveis na tecnologia da informação 

e comunicação possibilitariam a profissionais de saúde e pacientes interagirem entre si em dispositivos 

e plataformas cada vez mais eficazes, ocorrendo mudanças significativas nas formas de trabalho atuais 

de acordo com contextos sociais e culturais. Acredita-se que intervenções de telemedicina com custos 

acessíveis na atenção primária podem gerar resultados com economia e qualidade (BASHSHUR et al., 

2016). 

                 

2.5. Saúde Móvel (m-health) 

 

  Atualmente, a prestação de serviços e assistência à saúde estão atravessando modificações 

profundas nos processos tradicionais para atender às pessoas e para tentar suprir necessidades futuras. O 

crescimento de tecnologias móveis favorece um novo modelo em que os dados de saúde da população 

são convenientes. Sensores portáteis para coletar dados biológicos, psicológicos e comportamentais 

sobre os indivíduos são cada vez mais utilizados e podem ser empregados para diminuir riscos à saúde 

ou fornecer ideias inovadoras sobre as causas da doença (BANOS et al., 2015).  

 Sugere-se que inovações disruptivas ocorram frequentemente na saúde pública devido a sua 

grande capacidade de expansão. Pesquisadores, gestores, sanitaristas e profissionais envolvidos com 

sistemas de informação em saúde devem ser sensibilizados para melhoria de pesquisas e práticas de 

saúde coletiva. O mercado privado já valoriza estas informações em saúde para o seu desenvolvimento 

e o setor público deve fazer o mesmo. Numerosos dados são gerados pelas fontes convencionais e pelas 

novas plataformas podendo ser analisados a fim de melhorar os serviços oferecidos. Porém, é 

fundamental verificar se estas inovações podem ser utilizadas no SUS dentro de preceitos éticos, 

assegurando a privacidade dos usuários e servindo ao interesse público. Assim, o SUS poderá participar 

efetivamente dessa mudança na utilização de dados para melhoria da qualidade de vida da população 

(NETO et al., 2017). 

 As intervenções utilizando saúde móvel foram bem aceitas pela maioria das mulheres 

entrevistadas em um estudo realizado por Moodley et al. em 2019. Estas intervenções podem reduzir 

problemas do sistema de saúde tanto na marcação de consultas quanto na entrega de resultados de 

exames, mas é fundamental que se avalie a confidencialidade, privacidade, integração e gerenciamento 

das informações obtidas (MOODLEY et al., 2019).  
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 No Brasil, a utilização de tecnologias nos serviços de assistência à saúde ainda é um problema a 

ser superado. Ciência e tecnologia são fundamentais para o tratamento e prevenção de doenças e também 

para obtenção de novos conhecimentos para desenvolvimento das instituições. Atualmente é difícil 

imaginar a vida sem alguns recursos como por exemplo energia elétrica, computador e celular e muitas 

vezes não se percebe como a tecnologia se faz presente na saúde (LORENZETTI et al., 2012). 

 Os telefones celulares estão se tornando a forma mais comum de comunicação entre os jovens e 

também a tecnologia m-health vem demonstrando sua eficácia como uma ferramenta útil para 

modificações comportamentais na prevenção de doenças e autogestão de doenças crônicas (LEE et al., 

2019). 

 Verificou-se em um estudo realizado na Grã-Bretanha que 59% das mulheres realizaram 

agendamento de exames e consultas pelo site usando um smartphone, sendo este o método preferido de 

reserva on-line. Mulheres mais velhas (55-64 anos) eram menos propensas a dizer que reservariam on-

line do que mulheres mais jovens (25-34 anos). Mulheres de classes sociais mais baixas eram menos 

propensas a relatar que reservariam em um site, usando um desktop ou smartphone quando comparadas 

as mulheres de classe mais alta.  As mulheres que mencionaram mais dificuldades na realização de 

exames apresentaram maior probabilidade de relatar que usariam todos os métodos de reserva on-line 

em comparação com as mulheres que não relataram barreiras (RYAN, WALLER, MARLOW, 2019).  

 Estudos estão sendo conduzidos para avaliar o uso dessas tecnologias em populações de baixa 

renda. Há muitos obstáculos relacionados ao uso dessas tecnologias de forma eficaz mesmo com a 

aceitação de seu uso por estas populações. As mudanças das tecnologias ocorrem rapidamente e é preciso 

oferecer educação para que esse grupo utilize estas inovações e também que estas sejam adaptadas de 

acordo com a cultura de cada grupo (TARVER, HAGGSTROM, 2019). Além disso, é preciso sempre 

considerar que o que se apresenta hoje como um potencial desafio, poderá em breve ser superado pois a 

tecnologia tem evoluído tão rápido quanto o acesso a ela. 

   Há muitos obstáculos na introdução de um protótipo de saúde móvel em comunidades com baixa 

escolaridade, mas eles podem ser úteis nestes ambientes facilitando a comunicação entre pacientes e 

profissionais, melhorando a organização dos atendimentos e a eficiência desses profissionais de saúde. 

A tecnologia m-health deve ser incorporada de acordo com os recursos disponíveis e as formas de 

atendimento à população alvo para gerar resultados benéficos a saúde. O protótipo funciona melhor 

quando se tem um fluxo de trabalho organizado em que o paciente tenha acesso a prevenção, seguimento 

e tratamento adequados. Iniciativas futuras devem incluir funcionalidades educativas e de 

conscientização sobre a prevenção do CCU (BHATT et al., 2018). 

 A pandemia da doença de coronavírus 2019 (COVID-19) transformou rapidamente a prestação 

de serviços de saúde em todo o mundo. A crise desmantelou a forma como o atendimento era prestado 
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e forçou os médicos a decidirem sobre quais tipos e componentes de atendimento são essenciais para 

obter os melhores resultados. A abordagem clínica predominante na medicina, a visita pessoal entre 

paciente e médico, foi revertida. Os médicos adiaram ou cancelaram procedimentos não urgentes e 

fizeram a transição de milhões de visitas à telessaúde na tentativa de achatar a curva de crescimento do 

COVID-19. A tecnologia utilizada nessa mudança não é nova, mas esta doença forçou a adoção 

generalizada de encontros remotos por aplicativos de vídeo ou telefonemas. Pacientes e médicos se 

adaptaram rapidamente a essa nova forma de comunicação e muitos acharam essa abordagem satisfatória 

e, às vezes, melhor. Barreiras aos cuidados remotos anteriormente impedidos pela cultura arraigada ou 

dificuldades de cobrança foram rapidamente superadas (SCHRAG, HERSHMAN, BASCH, 2020).  

Existem diversas plataformas governamentais para utilização pelos profissionais do SUS, mas 

elas não são interligadas e muitos processos de trabalho são realizados de forma manual para posterior 

digitação nessas plataformas. Recentemente foi lançado o programa Conecte SUS, desenvolvido pelo 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS), composto pela Rede Nacional de Dados em Saúde 

(RNDS) e Informatização das Redes de Atenção à Saúde visando integrar as informações em saúde, 

permitindo a continuidade da assistência nos setores público e privado. Em novembro de 2019 iniciou-

se o projeto-piloto desse programa em Alagoas, sendo as Unidades Básicas de Saúde informatizadas, 

equipes capacitadas e espera-se que ao fim da implementação o cidadão tenha acesso às suas 

informações por meio do celular, computador ou tablet (BRASIL, 2020).   

 Entretanto, ao se realizar um levantamento bibliográfico sobre os recursos tecnológicos 

existentes no mercado e na academia para o gerenciamento e o cuidado com a saúde da mulher, observa-

se que não há recursos disponíveis para o pleno gerenciamento e o cuidado da saúde da mulher pelos 

profissionais que atuam diretamente no programa de rastreio. Entende-se que estes são essenciais e 

podem ser resolvidos com o desenvolvimento desta pesquisa. Assim, acredita-se que a combinação das 

tecnologias de saúde móvel com o trabalho dos profissionais envolvidos no rastreio do CCU por meio 

da elaboração de um aplicativo para o monitoramento, autogerenciamento e autocuidado da saúde da 

mulher possa aumentar a eficácia do sistema de rastreio com consequente redução nas taxas de 

incidência e mortalidade por CCU. 
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3.  JUSTIFICATIVA 

 

Uma das principais razões da baixa cobertura e não realização do exame de Papanicolaou é a 

desorganização do programa de rastreio do CCU que no Brasil é predominantemente oportunístico, de 

modo que algumas mulheres são super-rastreadas e outras nunca rastreadas e a meta de 80% de cobertura 

não é alcançada. Países com cobertura superior a 70%, a taxa de mortalidade é igual ou menor que 2 

mortes por ano em 100 mil mulheres. Além disso, a maioria dos casos de câncer ocorre em mulheres 

que não participam do programa de rastreio. Dessa forma, a fim de garantir que todas as mulheres tenham 

acesso aos exames de rastreio, são necessárias novas intervenções comportamentais e educativas que 

aumentem a adesão ao exame Papanicolaou, aumentando a cobertura real da população alvo. Ademais 

é preciso que o sistema seja organizado de forma a permitir o acompanhamento das mulheres com 

exames alterados. A implantação do aplicativo Âmbar Previna como estratégia para o rastreamento 

organizado do CCU, permitirá a utilização de uma base de registros informatizada com dados das 

mulheres de forma integral possibilitando gerar indicadores sobre as mulheres que necessitam realizar o 

exame e facilitando o acompanhamento delas ao longo do tempo. Além disso, permitirá o cálculo exato 

da cobertura local e desenvolvimento de ações imediatas pela própria UBS para busca ativa e localização 

das pacientes para realização de consultas. Este trabalho foi realizado com o intuito de desenvolver um 

aplicativo para sistematizar o rastreio do CCU e incentivar o autocuidado. Investindo na identificação e 

retificação dos erros é possível assegurar um serviço de qualidade a todas as mulheres. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo Geral 

 

Desenvolver aplicativo direcionado a saúde da mulher com funcionalidades aplicadas ao diagnóstico, 

prognóstico e seguimento de pacientes inseridas no programa de rastreio do câncer do colo do útero. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar a população feminina na faixa etária de 25 a 64 anos de acordo com o formulário de 

requisição do exame de Papanicolaou e analisar o programa de rastreio do câncer do colo do 

útero  no período de 2014 a 2018 no município de Ouro Preto, Minas Gerais; 

 Avaliar o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde e o conhecimento da população alvo 

sobre o câncer do colo do útero no município de Ouro Preto, Minas Gerais; 

 Avaliar a cobertura do exame de Papanicolaou para o Município de Ouro Preto em 4 Unidades 

Básicas de Saúde antes e após a implantação do sistema “call and recall”; 

 Desenvolver aplicativo para gestão do programa de rastreio do câncer do colo do útero.  
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5.  METODOLOGIA 

 Trata-se de um estudo transversal desenvolvido no Setor de Citologia Clínica do Laboratório de 

Análises Clínicas (LAPAC) da Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e 

nas UBSs do município de Ouro Preto, Minas Gerais. Parte do trabalho foi realizada em 4 UBSs, 

abrangendo sede e distritos. O setor de citologia do LAPAC é o único prestador de serviço habilitado 

para realização de exames citopatológicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município de Ouro 

Preto desde 2013. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP, nº 2.835.265 

(Anexo 1).  

            O fluxo dos exames realizados em cada UBS no município de Ouro Preto é determinado pelo 

gestor de saúde. As pacientes precisam ir a UBS para marcar e realizar seu exame. Após a coleta do 

exame, procedimento realizado por médicos e enfermeiros, as amostras são transportadas até o 

laboratório para processamento. Este transporte de amostras é realizado por motoristas das UBSs. 

Quando os exames estão liberados os motoristas das UBSs buscam os resultados impressos e levam para 

as sua unidade de saúde e ACSs informam as pacientes que o resultado está disponível. 

 

5.1. Caracterização da população feminina na faixa etária de 25 a 64 anos de acordo com os 

parâmetros presentes no formulário de requisição do exame de Papanicolaou e análise do sistema 

de rastreio do câncer do colo do útero no município de Ouro Preto, Minas Gerais. 

 

A população feminina total do município foi consultada a partir do Censo Demográfico de 2010 

e das estimativas populacionais realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

publicadas em sua página eletrônica (IBGE, 2010). Comparou-se estes dados com as informações 

extraídas da Rede Eletrônica do SUS (e-SUS) fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Ouro 

Preto. Tanto os dados do IBGE quanto do e-SUS são numéricos e não apresentam descrição de dados 

individuais das mulheres na faixa etária alvo. Portanto, listas com dados das pacientes utilizadas pelas 

UBSs como uma base de registro manual foram solicitadas às equipes de saúde para identificação das 

mulheres. 

                 O Ministério da Saúde possui um formulário padronizado de requisição do exame 

citopatológico do colo do útero (Anexo 2) que deve ser preenchido corretamente pelos profissionais de 

saúde responsáveis pela coleta do exame de Papanicolaou de todas as pacientes atendidas pelo SUS. 

Este formulário contém informações pessoais, dados da anamnese e exame clínico que foram verificados 

e analisados neste trabalho. Os resultados dos exames da população feminina do município de Ouro 

Preto na faixa etária alvo do Ministério da Saúde, mulheres de 25 a 64 anos, no período de 2014 a 2018 
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foram consultados no banco de dados do Setor de Citologia Clínica do LAPAC/EF/UFOP, que contêm 

avaliação pré-analítica, adequabilidade do material, microbiologia e diagnóstico descritivo.   

 Em relação ao diagnóstico descritivo, os resultados foram categorizados de acordo com a ficha 

de requisição em insatisfatórios, negativos e anormalidades celulares. Foram analisadas as alterações 

citológicas cervicais utilizando a classificação da Nomenclatura Brasileira para Laudos Citopatológicos 

Cervicais (BRASIL, 2012), que segue a classificação do Sistema de Bethesda (NAYAR, WILBUR, 

2018), facilitando a comparação de resultados nacionais com os encontrados em publicações 

internacionais, contemplando a seguinte classificação: 

• Negativo para malignidade ou lesão intraepitelial; 

• Células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas (ASC-

US); 

• Células escamosas atípicas de significado indeterminado, não podendo excluir lesão intraepitelial 

escamosa de alto grau (ASC-H); 

• Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau (LSIL);  

• Lesão intraepitelial escamosa de alto grau (HSIL); 

• Carcinoma epidermóide invasor. 

• Células glandulares atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas (AGC-

SOE); 

• Células glandulares atípicas de significado indeterminado, não se pode afastar lesão intraepitelial 

de alto grau (AGC-NEO); 

• Adenocarcinoma in situ (AIS); 

• Adenocarcinoma invasor (cervical, endometrial e sem outras especificações); 

• Lesão intraepitelial escamosa de alto grau, não podendo excluir microinvasão; 

 

  Os índices relacionados a avaliação da qualidade foram calculados utilizando-se as fórmulas 

recomendadas pelo Manual de Gestão da Qualidade para Laboratório de Citopatologia (BRASIL, 2016) 

em determinado local e ano: 

Porcentagem de exames insatisfatórios: 

 

   Nº de exames insatisfatórios             x  100 

                                                 Total de exames realizados 
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Porcentagem de amostras rejeitadas: 

 

Nº de exames rejeitados          x 100 

                                                    Total de exames recebidos 

 

Índice de Positividade (IP): 

 

           Nº de exames alterados        x 100 

                                                        Total de exames satisfatórios 

 

Percentual de exames compatíveis com ASC entre os exames satisfatórios: 

 

Nº de exames com ASC-US e ASC-H   x 100 

                                                           Total de exames satisfatórios 

 

Percentual de exames compatíveis com ASC entre os exames alterados: 

 

                                          Nº de exames com ASC-US e ASC-H   x 100 

                                                       Total de exames alterados 

 

Razão entre células escamosas atípicas e lesão intraepitelial escamosa: 

 

Nº de ex. compatíveis com ASC-US e ASC-H 

No de exames com LSIL e HSIL 

 

Percentual de exames compatíveis com lesão intraepitelial escamosa de alto grau (HSIL): 

                 N° de exames HSIL              x 100 

                                                      Total de exames satisfatórios 
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5.2. Avaliação do funcionamento das Unidades Básicas de Saúde e do conhecimento da população 

alvo sobre o Câncer do Colo do Útero.  

 

Foram realizadas reuniões com os profissionais de saúde, englobando enfermeiros, médicos e 

agentes comunitários de saúde (ACS) nas UBSs para conhecer a realidade local e entender a logística 

do trabalho executado por eles.  

 Realizou-se entrevistas semiestruturadas  com enfermeiros e ACSs (Anexos 3 e 4) para se obter 

informações específicas sobre aspectos relacionados ao exame de Papanicolaou e rastreio do CCU no 

município. A entrevista constou de oito perguntas abertas e um formulário com 33 perguntas fechadas 

sobre a estrutura da UBS com informações relacionadas a planta física, aos recursos materiais e humanos 

presentes na UBS (Anexo 5). A entrevista com as perguntas abertas abordava as seguintes questões: 

estrutura da UBS para realização do exame de Papanicolaou; estratégias utilizadas para informação e 

captação das mulheres para realização do exame; mecanismos de controle para identificação de mulheres 

com exame em atraso; fatores facilitadores e restritivos no controle do CCU na Atenção Primária 

(pergunta específica para a Enfermeira) e sugestões para melhorar a qualidade do serviço (pergunta 

específica para ACS).   

      A fim de caracterizar a população feminina na faixa etária entre 25 a 64 anos e compreender 

a realidade local, foram realizadas entrevistas domiciliares por conveniência, antes da entrega de cartas 

convite do sistema “call and recall”. A entrevista baseou-se em um questionário adaptado de Santos 

(2017), com 51 perguntas abertas e fechadas (Anexo 6) sobre diferentes aspectos da mulher: informações 

gerais, vida sexual, conhecimento sobre o Papiloma Vírus Humano (HPV), Câncer do Colo do Útero, 

Exame de Papanicolaou, Vacina contra o HPV, frequência de realização do Exame de Papanicolaou, 

motivos que levam a procura pela UBS, participação em ações voltadas para o cuidado com a saúde e 

uso de tecnologia/aplicativo de celular. 

A aplicação dos questionários e a tabulação dos dados foi feita utilizando-se a ferramenta Google 

Forms, um formulário eletrônico on-line, no qual as perguntas e respostas foram adicionadas. As 

respostas poderiam ser selecionadas, caso fossem perguntas fechadas, ou digitadas, no caso de perguntas 

com respostas abertas. Ao fim da entrevista, todas as respostas eram salvas automaticamente. 

                Todas as entrevistas foram realizadas com o intuito de avaliar a qualidade da assistência 

prestada às mulheres para prevenção e controle do CCU na atenção primária a saúde do município e 

também para entender como seria a integração da saúde móvel na atenção primária. As informações 

foram tratadas anonimamente e todos os entrevistados assinaram um termo de consentimento (Anexos  

7,8 e 9). 
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5.3. Avaliação da cobertura do exame de Papanicolaou antes e após a implantação do sistema “call 

and recall”. 

 

 A meta preconizada pela Organização Mundial de Saúde é de 80% de cobertura pelo exame de 

Papanicolaou e o cálculo da cobertura foi realizado comparando-se o número de exames realizados ao 

número total de exames esperados considerando a faixa alvo (25 a 64 anos) tanto para o município 

quanto para as UBSs, separadamente utilizando-se a seguinte fórmula: 

            

             Nº de exames citopatológicos em mulheres de 25 a 64 anos  x  100 

Nº total de mulheres de 25 a 64 anos/3 

 

             Este número de mulheres na faixa alvo é dividido por três porque segundo as Diretrizes 

Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero (2016) recomenda-se testes anuais, mas 

quando há dois testes negativos consecutivos, uma mulher pode atrasar seguramente os testes 

subsequentes por 3 anos.  

          Inicialmente, para avaliar essa cobertura, utilizou-se as listas com dados das mulheres na faixa 

alvo para realização do exame de Papanicolaou. Não foram todas as UBSs que enviaram as listas de 

usuárias e muitas dessas listas apresentaram inúmeras inconsistências.  

          Para a implantação do sistema de “call and recall”, que se baseia na busca ativa das mulheres 

integrantes da população alvo, foi necessário a elaboração de uma carta-convite (Anexo 10). A carta 

apresentava um breve texto esclarecendo sobre a importância da realização do exame de Papanicolaou 

e um convite para realização deste exame na respectiva UBS. No primeiro semestre de 2019 foram 

selecionadas aleatoriamente 4 UBSs para realização desta intervenção, três pertencentes a sede do 

município e uma aos distritos. Avaliou-se em conjunto com os profissionais das UBSs a melhor 

estratégia para entrega das cartas-convite e potenciais intervenções em determinadas atividades para 

melhoria dos processos.  

A entrega das cartas foi feita pelos alunos bolsistas e voluntários do Setor de Citologia, de acordo 

com a disponibilidade dos profissionais das UBSs para reconhecimento da região.  As cartas foram 

entregues em mãos ou deixadas nas caixas de correio. Quando havia pessoas na residência, realizava-se 

uma breve apresentação sobre do que se tratava a carta e o objetivo do projeto. Além da carta, foram 

entregues folhetos informativos sobre a prevenção dos cânceres de Mama e Colo do Útero (Anexo 11). 
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5.4. Modelo de desenvolvimento da ferramenta computacional 

    

  A fim de melhorar a organização do programa de rastreio baseando-se no sistema de convocação 

das mulheres por carta convite, desenvolveu-se um protótipo do aplicativo denominado Âmbar Previna, 

com um sistema de convite, lembrete e registro de base populacional confiável. 

Entre agosto e outubro de 2019,  após a compreensão da realidade das UBSs do município de 

Ouro Preto, foram realizadas reuniões para o planejamento das ações e definição do protótipo. Nesse 

momento, as características do aplicativo e as funcionalidades que seriam inseridas foram definidas, 

considerando-se os seguintes critérios: 1) segurança dos dados; 2) benefícios para os usuários; e 3) 

facilidade e otimização do tempo de trabalho de todos os sujeitos envolvidos.  

Optou-se pelo desenvolvimento de um aplicativo para dispositivo móvel, utilizando inicialmente 

o sistema operacional Android. Para a criação do aplicativo utilizou-se um computador DELL vostro 

5470 com memória RAM de 8GB e processador Intel core I7. O software utilizado foi o Android Studio, 

um programa que permite criar aplicativos exclusivos para Android, de forma gratuita. A linguagem 

escolhida no Android Studio foi a JAVA e o servidor foi o Firebase, um serviço do Google que permite 

aos programadores ter acesso a banco de dados e outras funções de maneira simples, on-line e de forma 

gratuita.  Foram criados perfis de acesso e funcionalidades específicas de acordo com a ocupação do 

usuário: Gestor de Saúde, Paciente, Agente Comunitário de Saúde, Profissional de Saúde e Laboratório. 

As funcionalidades para cada perfil de usuário foram discutidas e analisadas após a realização de 

pesquisa na área de saúde móvel e também reuniões e entrevistas com o gestor de saúde, enfermeiros, 

ACSs e usuárias para entender todo o funcionamento da rede de rastreio do CCU no município de Ouro 

Preto. Algumas das características do aplicativo incluem: 1) identidade nunca será igual e é preenchida 

automaticamente; 2) cartão SUS não pode ser igual e nunca poderá ser vazio;  e 3) a senha é de criação 

pessoal. Ao validarmos o aplicativo desenvolvido na plataforma Android, será realizada sua replicação 

para o sistema IOS. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1. População feminina na faixa etária de 25 a 64 anos de acordo com os parâmetros presentes no 

formulário de requisição do exame de Papanicolaou e análise do sistema de rastreio do câncer do 

colo do útero no município de Ouro Preto, Minas Gerais. 

 

Detectou-se ao final do desenvolvimento dessa pesquisa que não existe um banco de dados de 

registro populacional fidedigno para a população do município de Ouro Preto, Minas Gerais. Observou-

se que segundo os dados do IBGE de 2010 a população feminina de Ouro Preto é composta por 36.004 

mulheres enquanto os dados extraídos do e-SUS em maio de 2020 apontam uma população de 34.155 

mulheres. Conforme relatado por Nascimento et al. (2017) existem discordâncias entre as bases de dados 

governamentais sobre a população o que dificulta a identificação da população feminina na faixa etária 

alvo. Como os dados extraídos do e-SUS são mais recentes e separados especificamente por UBS optou-

se por utilizá-los. Foram identificadas 19.558 mulheres na faixa etária alvo preconizada pelo ministério 

da saúde (25 a 64 anos) cadastradas no e-SUS.  

No período de 2014 a 2018 foram realizados pelo SUS 27.564 mil exames de Papanicolaou no 

município de Ouro Preto, Minas Gerais. Destes, 21.000 (76,2%) estão na faixa etária alvo e serão 

utilizados na caracterização da população feminina do município e na avaliação do funcionamento do 

rastreio do CCU. Este dado não significa que as 19.558 mulheres na faixa etária alvo realizaram pelo 

menos um exame neste período já que existem as repetições de exames, além da ausência de dados do 

sistema privado e de um banco de registros populacional confiável que permita avaliar a cobertura real 

do exame de Papanicolaou, dificultando a realização de intervenções que melhorem a adesão ao 

programa de rastreio do CCU.  

A Tabela 1 apresenta os resultados da anamnese das pacientes atendidas no período de 2014 a 

2018. Foram 21.000 exames realizados, sendo encontrado na anamnese que 18.805 (89,5%) já teriam 

realizado o exame anteriormente, 180 (0,9%) não souberam responder e 2015 (9,6%) nunca haviam 

realizado o exame de Papanicolaou anteriormente. Estudo realizado por Alves et al. (2019) revelaram 

que 19,4% das mulheres no Mato Grosso e 27,8% na Paraíba nunca realizaram o exame de Papanicolaou 

anteriormente ou seja, a taxa de realização de exames no município de Ouro Preto é superior a encontrada 

nestes estados, entretanto observa-se que a falta de acesso ao exame em Ouro Preto é alta e existe uma 

grande lacuna no acesso ao exame quando comparada ao estudo nacional realizado por Barcelos et al. 

(2017) que avaliou a qualidade do rastreamento no Brasil e foi detectado que 6,7% de mulheres nunca 

realizaram este exame. Essa oportunidade de cuidado perdida decorre, entre outros aspectos, de 
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problemas na estrutura e no processo de trabalho das UBSs (BARCELOS et al., 2017). Notou-se também 

que 363 (1,7%) eram usuárias do dispositivo intrauterino (DIU), 148 (0,7%) estavam grávidas ao realizar 

a coleta do preventivo, 4.551 (21,7%) usavam anticoncepcional, 239 (1,1%) faziam tratamento 

hormonal. Enquanto em Ouro Preto, 730 (3,5%) mulheres relataram sangramento após relação sexual, 

116 (0,6%) relataram sangramento após menopausa e 865 (4,1%) apresentavam sinais de IST (Infecção 

Sexualmente transmissível) em Chapecó, Santa Catarina, 3,2% relataram sangramento após relação 

sexual, 2,8% apresentavam sinais de IST e nenhuma relatou sangramento após menopausa em estudo 

realizado por Gasparin et al. (2016). 
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Tabela 1: Resultado da anamnese das pacientes na faixa etária de 25 a 64 anos, no período de 2014 a 

2018 no município de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil 

 

   Não sabe Não Sim 

Ano Anamnese n % n % n % 

2014 

(n= 4573) 

Fez exame alguma vez? 36 0,8 461 10,1 4076 89,1 

Usa DIU? 2 0,04 4513 98,7 58 1,3 

Está grávida? 9 0,2 4530 99,1 34 0,7 

Usa anticoncepcional? 1 0,02 3556 77,8 1016 22,2 

Faz tratamento hormonal? 3 0,1 4527 99,0 43 0,9 

Tem ou teve sangramento após 

relações sexuais? 
0 0,00 4415 96,5 158 3,5 

Tem ou teve sangramento após 

a menopausa? 
0 0,00 4544 99,4 29 0,6 

Apresenta sinais de IST? 0 0,00 4350 95,1 223 4,9 

         

2015 

(n= 4175) 

Fez exame alguma vez? 6 0,1 201 4,8 3968 95,0 

Usa DIU? 3 0,1 4112 98,5 60 1,4 

Está grávida? 16 0,4 4136 99,1 23 0,6 

Usa anticoncepcional? 5 0,1 3191 76,4 979 23,5 

Faz tratamento hormonal? 15 0,4 4132 99,0 28 0,7 

Tem ou teve sangramento após 

relações sexuais? 
0 0,00 3972 95,1 203 4,9 

Tem ou teve sangramento após 

a menopausa? 
1 0,02 4146 99,3 28 0,67 

Apresenta sinais de IST? 0 0,00 3956 94,8 219 5,3 

         

2016 

(n= 4710) 

Fez exame alguma vez? 27 0,6 496 10,5 4187 88,9 

Usa DIU? 6 0,1 4626 98,2 78 1,7 

Está grávida? 21 0,5 4667 99,1 22 0,5 

Usa anticoncepcional? 4 0,1 3638 77,2 1068 22,7 

Faz tratamento hormonal? 14 0,3 4665 99,0 31 0,7 

Tem ou teve sangramento após 

relações sexuais? 
4 0,1 4544 96,5 162 3,4 

Tem ou teve sangramento após 

a menopausa? 
4 0,1 4684 99,4 22 0,5 

Apresenta sinais de IST?  0,00 4503 95,6 207 4,4 
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Tabela 1: Resultado da anamnese das pacientes na faixa etária de 25 a 64 anos, no período de 2014 a 

2018 no município de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. (continuação)  

 

 

 

    Não sabe Não Sim 

Ano Anamnese n % n % n % 

2017 

(n= 4528) 
 

Fez exame alguma vez? 111 2,5 524 11,6 3893 86,0 

Usa DIU? 1 0,02 4432 97,9 95 2,1 

Está grávida? 8 0,2 4473 98,8 47 1,0 

Usa anticoncepcional?  0 3657 80,8 871 19,2 

Faz tratamento hormonal? 4 0,1 4471 98,7 53 1,2 

Tem ou teve sangramento 

após relações sexuais? 
1 0,02 4404 97,3 123 2,7 

Tem ou teve sangramento 

após a menopausa? 
0 0 4506 99,5 22 0,5 

Apresenta sinais de IST? 0 0 4405 97,3 123 2,7 

          

2018 

(n= 3014) 

 
  

Fez exame alguma vez? 0 0 333 11,1 2681 88,9 

Usa DIU? 0 0 2942 97,6 72 2,4 

Está grávida? 7 0,2 2985 99,1 22 0,7 

Usa anticoncepcional? 1 0,03 2396 79,5 617 20,5 

Faz tratamento hormonal? 0 0 2930 97,2 84 2,8 

Tem ou teve sangramento 

após relações sexuais? 
0 0 2930 97,2 84 2,8 

Tem ou teve sangramento 

após a menopausa? 
0 0 2999 99,5 15 0,5 

Apresenta sinais de IST? 0 0 2921 96,9 93 3,1 

          

 

Total 2014 

a 2018 

(n= 21000) 

 

Fez exame alguma vez? 180 0,9 2015 9,6 18805 89,6 

Usa DIU? 12 0,1 20625 98,2 363 1,7 

Está grávida? 61 0,3 20791 99,0 148 0,7 

Usa anticoncepcional? 11 0,05 16438 78,3 4551 21,7 

Faz tratamento hormonal? 36 0,2 20725 98,7 239 1,1 

Tem ou teve sangramento 

após relações sexuais? 
5 0,02 20265 96,5 730 3,5 

Tem ou teve sangramento 

após a menopausa? 
5 0,02 20879 99,4 116 0,6 

Apresenta sinais de IST? 0 0,00 20135 95,9 865 4,1 
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Em relação a inspeção do colo do útero, a Tabela 2 mostra que 2.150 (10,2%) mulheres 

apresentavam colo alterado, valor superior ao encontrado em Chapecó, Santa Catarina, em que 6,9% das 

mulheres apresentavam este resultado (GASPARIN et al., 2016). 

 

Tabela 2: Resultado da inspeção do colo do útero das pacientes na faixa etária de 25 a 64 anos, no 

período de 2014 a 2018 no município de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil 
 

Inspeção do Colo 

Ano 
Total Geral 

2014 2015 2016 2017 2018 

n % n % N % n % n % n % 

Alterado 513 11,2 545 13,1 531 11,3 337 7,4 224 7,4 2150 10,2 

Ausente 104 2,3 22 0,5 29 0,6 27 0,6 18 0,6 200 0,9 

Não Visualizado 0 0 53 1,2 88 1,9 86 1,9 38 1,3 265 1,3 

Normal 3956 86,5 3555 85,2 4062 86,2 4078 90,1 2734 90,7 18385 87,6 

Total Geral 4573 100 4175 100 4710 100 4528 100 3014 100 21000 100 

 

             Problemas relacionados a adequação e avaliação da amostra foram encontrados em 529 

(2,5%) exames, sendo 48 (2,3%) amostras rejeitadas e 45 (0,2%) exames insatisfatórios (Tabela 3). A 

porcentagem de insatisfatórios foi menor que o encontrado por Trindade et al. (2017) em Santa Catarina 

e por Almeida e Moreira (2019) em Governador Valadares, em Minas Gerais, na região Sudeste e no 

Brasil. A porcentagem de insatisfatórios foi bem abaixo dos 5% preconizado pelo Manual de Gestão da 

Qualidade para Laboratório de Citopatologia (2016) garantindo que a maioria das amostras foi coletada 

adequadamente e que problemas na coleta foram mínimos e aceitáveis conforme apresentado na Tabela 

3. Entretanto, a porcentagem de 3,4% de amostras rejeitadas inicialmente foi reduzida a 0,8% após vários 

treinamentos oferecidos pela equipe do setor de citologia aos profissionais responsáveis pela coleta ao 

longo dos anos, mas devido à elevada rotatividade destes profissionais nas UBSs este valor é ainda 

superior a 0,1% recomendado pelo Manual da Qualidade, demonstrando problemas relacionados ao 

preenchimento manual da requisição do exame, identificação e envio das amostras evidenciando a 

necessidade de melhoria nos processos de trabalho realizado por estes profissionais. Segundo Maia, 

Silva, Santos (2018) existe uma dificuldade de fixação de profissionais nas UBSs o que prejudica 

experiências exitosas nestes locais. 
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Tabela 3: Amostras de Papanicolaou satisfatórias, rejeitadas e insatisfatórias de pacientes na faixa etária 

de 25 a 64 anos, no período de 2014 a 2018 no município de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil 

 

Resultados 
2014 2015 2016 2017 2018 Total 

n % n % n % n % n % n % 

Satisfatórias 4406 96,4 4074 97,6 4531 96,2 4475 98,8 2985 99,0 20471 97,5 

Rejeitadas 157 3,4 88 2,1 167 3,5 49 1,1 23 0,8 484 2,3 

Insatisfatórias 10 0,2 13 0,3 12 0,3 4 0,1 6 0,2 45 0,2 

Total 4573 100 4175 100 4710 100 4528 100 3014 100 21000 100 

 

 

A detecção de células metaplásicas ou células glandulares endocervicais, representativas da 

junção escamocolunar (JEC), tem sido vista como indicador da qualidade da coleta, já que a maioria dos 

CCU ocorre nesta área (BRASIL, 2016). Entretanto, a não representação da JEC não necessariamente 

torna a amostra inadequada, pois sua localização sofre alterações sob a ação de hormônios, climatério, 

estado gestacional e histerectomia prévia. A Tabela 4 mostra que houve representatividade da JEC em 

14.727 (69,6%) exames das amostras satisfatórias para avaliação, já que 6.820 (33,32%) apresentam 

células escamosas e glandulares, 2.516 (12,3%) apresentam células escamosas e metaplásicas, e 4.842 

(23,7%) apresentam os três tipos celulares. Em Ouro Preto ocorreram 69,6% de amostras com 

representatividade da JEC, superior ao encontrado por um estudo realizado em Teresina, no Piauí 

(DAMACENA, LUZ, MATOS, 2018), mas menor que os 74,8% de representatividade encontrado em 

Santa Catarina (GASPARIN et al. 2016) sugerindo que a qualidade da coleta em Ouro Preto é 

intermediária em relação a estes estudos. Segundo dados da literatura, a ausência de representatividade 

da JEC, além de estar associada à uma má qualidade da coleta, pode limitar a interpretação da amostra 

coletada e contribuir para um elevado índice de resultados falso-negativos (GASPARIN et al., 2016; 

DAMACENA, LUZ, MATOS, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

Tabela 4: Epitélios representados nas amostras analisadas das pacientes na faixa etária de 25 a 64 anos, 

no período de 2014 a 2018, no município de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil 
 

Resultados 
2014 2015 2016 2017 2018 Total 

n % n % n % n % n % n % 

Escamoso 1130 25,6 989 24,3 1514 33,4 1533 34,3 1127 37,8 6293 30,7 

Escamoso e 

Glandular 
854 19,4 1433 35,2 1603 35,4 1684 37,6 1246 41,7 6820 33,3 

Escamoso e 

Metaplásico 
907 20,6 631 15,5 540 11,9 336 7,5 102 3,4 2516 12,3 

Escamoso, 

Glandular e 

Metaplásico 

1515 34,4 1021 25,1 874 19,3 922 20,6 510 17,1 4842 23,6 

 

Total 

 

4406 100,0 4074 100,0 4531 100,0 4475 100,0 2985 100,0 20471 100,0 
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 A composição da microbiota do trato genital feminino não é estática, varia ciclicamente, de 

mulher para mulher em resposta a fatores intrínsecos, como ciclo menstrual, alterações hormonais, 

algumas doenças e fatores extrínsecos, como uso de contraceptivos, antimicrobianos ou atividade sexual. 

Em nosso estudo, a microbiota mais frequente foi representada por Lactobacillus spp (bacilos de 

Döderlein), que são os microrganismos mais comuns do trato genital feminino e são importantes para a 

manutenção do equilíbrio do ecossistema vaginal. Os Lactobacillus spp produzem ácido lático a partir 

da degradação do glicogênio presente nas células intermediárias do epitélio escamoso, o que mantém o 

pH vaginal mais baixo podendo impedir a proliferação de outros microrganismos patogênicos evitando 

a ocorrência de diversas infecções (SOAREZ, BAPTISTA, TAVARES, 2017). Conforme apresentado 

na Tabela 5 a maioria das amostras apresenta microbiota lactobacilar (55,4%), semelhante ao encontrado 

em Santa Catarina em estudo realizado por Trindade et al.(2017) e em estudo realizado por Almeida e 

Moreira (2019) em Governador Valadares (59,4%) e Minas Gerais (56,7%). A porcentagem de 

Lactobacillus spp neste estudo foi superior quando comparado a Região Sudeste (48,3%) e ao Brasil 

(44,9%) em estudo realizado por Almeida e Moreira (2019). Enquanto em Ouro Preto foram encontrados 

25,4% de Gardnerella vaginalis, tanto na pesquisa realizada por Trindade et al. (2017) em Santa 

Catarina quanto em pesquisa realizada por  Almeida e Moreira (2019) em Governador Valadares, Minas 

Gerais, Região Sudeste e no Brasil foram encontrados uma porcentagem bem mais baixa de Gardnerella 

vaginalis sugerindo maior percentual de vaginose bacteriana na população feminina ouro-pretana.  

 

Tabela 5: Microbiota bacteriana presente nas amostras analisadas  das pacientes na faixa etária de 25 a 

64 anos, no período de 2014 a 2018, no município de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil  

 
  2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Microbiota n  % n  % n  % n  % n  % n  %  

média 

 

Cocos e bacilos 

 

681 

 

15,5 

 

659 

 

16,2 

 

730 

 

16,1 

 

614 

 

13,7 

 

344 

 

11,5 

 

3028 

 

14,6 

 

Flora escassa 

 

195 

 

4,4 

 

145 

 

3,6 

 

147 

 

3,2 

 

270 

 

6,0 

 

147 

 

4,9 

 

904 

 

4,4 

 

Lactobacillus spp 

 

2483 

 

56,4 

 

2269 

 

55,7 

 

2473 

 

54,6 

 

2388 

 

53,4 

 

1725 

 

57,8 

 

11338 

 

55,6 

 

Gardnerella vaginalis 

 

1047 

 

23,8 

 

1001 

 

24,6 

 

1181 

 

26,1 

 

1203 

 

26,9 

 

769 

 

25,8 

 

5201 

 

25,4 

 

Total 4406 100,0 4074 100,0 4531 100,0 4475 100,0 2985 100,0 20471 100,0 
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A Tabela 6 apresenta os resultados de agentes específicos encontrados em algumas amostras em 

conjunto com a microbiota relatada na tabela 5, portanto do total de 20.471 amostras em 1.274 delas 

foram encontrados agentes específicos. 

Candida spp foi o microrganismo mais detectado neste estudo (4,4%), seguido de Trichomonas 

vaginalis (1,4%) conforme apresentado na Tabela 6 enquanto Trindade et al. (2017) encontraram uma 

porcentagem um pouco maior de Candida spp (6,8%) em Santa Catarina e não relataram Trichomonas 

vaginalis. Já Almeida e Moreira (2019) encontraram  uma incidência de Candida spp semelhante ao 

presente estudo em Minas Gerais e na região Sudeste mas a porcentagem no presente estudo foi inferior 

quando comparada ao Brasil. Em relação a incidência de Trichomonas vaginalis, detectou-se uma 

porcentagem igual a encontrada no Brasil e um pouco mais elevada que em Governador Valadares, 

Minas Gerais e região Sudeste (ALMEIDA e MOREIRA, 2019).  

 Em relação ao vírus do grupo Herpes detectou-se 0,1%, valor superior ao encontrado por 

Almeida e Moreira (2019) que detectaram 0,02% em Governador Valadares, 0,01% em Minas Gerais, 

entretanto, é menor quando comparado com valores da região sudeste (0,76%) e do Brasil (0,36%).  Já 

em Santa Catarina o vírus do grupo Herpes não foi relatado (TRINDADE et al., 2017). 

A frequência de resultados sugestivos de Chlamydia sp foi de 0,005%, inferior ao 0,07% 

encontrado por Trindade et al. (2017) em Santa Catarina e por Almeida e Moreira (2019) que detectaram 

no município de Governador Valadares, em Minas Gerais, na região Sudeste e no Brasil respectivamente 

0,01%,  0,02%, 0,06%, 0,06%.  

A prevalência de Actinomyces sp foi de 0,1% em relação ao total de amostras satisfatórias, o 

mesmo valor  encontrado no Brasil, inferior ao encontrado na região Sudeste (0,2%), mas superior ao 

encontrado por Almeida e Moreira (2019) no município de Governador Valadares (0,01%) e no estado 

de Minas Gerais (0,03%). A maioria das pacientes que apresentam Actinomyces sp são usuárias de DIU, 

principalmente mulheres que utilizam este dispositivo por períodos prolongados (GARCIA-GARCIA et 

al., 2017). No presente estudo, 78,9% das mulheres em que se detectou Actinomyces sp eram usuárias 

de DIU. 
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Tabela 6: Microrganismos presentes nas amostras analisadas  das pacientes na faixa etária de 25 a 64 

anos, no período de 2014 a 2018, no município de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil 

 

Microrganismos  

2014 2015 2016 2017 2018 Total 

n = 

4406 
% 

n = 

4074 
% 

 

n = 

4531 

 

% 
n = 

4475 
% 

n = 

2985 
% 

n = 

20471 
% 

Actinomyces sp 3 0,07 4 0,10 2 0,04 4 0,09 5 0,17 18 0,09 

Candida sp 156 3,54 220 5,40 199 4,39 188 4,20 132 4,42 895 4,37 

Candida sp e 

Trichomonas vaginalis 
-  - 5 0,12 1 0,02 2 0,04 12 0,40 20 0,10 

Trichomonas vaginalis 
 

81 

 

1,84 

 

65 

 

1,60 

 

58 

 

1,28 

 

60 

 

1,34 

 

30 

 

1,01 

 

294 

 

1,44 

Chlamydia sp - -  1 0,02 - -  - -  - -  1 0,005 

Herpes    -    -       2 0,05     1   0,02     1   0,02    13   0,44    17 0,08 

Leptotrix 2 0,05 3 0,07 3 0,07 6 0,13 15 0,50 29 0,14 

Total 242 5,49 300 7,36 264 5,83 261 5,83 207 6,93 1274 6,22 

  

 As alterações nos exames citopatológicos encontradas foram apresentadas segundo sua 

classificação e a partir da distribuição percentual das alterações para verificar índices que atestam a 

qualidade dos exames do laboratório.  

            A Tabela 7 revela que no período analisado encontrou-se 18.821 (89,6%) exames negativos para 

malignidade ou lesão intraepitelial e 1.649 (8,1%) exames alterados, superior ao encontrado por diversos 

estudos na literatura (DAMACENA, LUZ, MATTOS, 2017; TRINDADE et al., 2017; FRANCO et al., 

2017; ALMEIDA, MOREIRA, 2019). Entre as mulheres que apresentaram resultado citológico alterado, 

a maioria apresentou LSIL (3,4%) seguida por ASC-US (2,9%) entretanto, diferentemente do presente 

estudo, foram encontrados maior percentual de ASC-US que LSIL no estado de Minas Gerais, na região 

Sudeste, e no Brasil em estudo realizado por Almeida e Moreira em 2019, também em Santa Catarina 

em estudo realizado em 2017 por Trindade et al. e  no mesmo ano no Paraná, em estudo realizado por 

Franco et al.. Além disso, percebe-se que alterações escamosas (7,7%) são muito mais frequentes que 

as glandulares (0,4%), resultado semelhante encontrado por vários estudos (TRINDADE et al., 2017; 

FRANCO et al., 2017; DAMACENA, LUZ, MATTOS, 2017; ALMEIDA, MOREIRA, 2019).   
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Tabela 7: Resultados das amostras analisadas das pacientes na faixa etária de 25 a 64 anos, no período 

de 2014 a 2018, no município de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil 

 

Resultados 
2014 2015 2016 2017 2018 Total 

n % n % n % n % n % n % 

Negativos 3864 87,7 3677 90,26 4272 94,28 4191 93,65 2818 94,41 18821 91,94 

Alterações escamosas                         

ASC-US 141 3,2 152 3,73 120 2,65 123 2,75 68 2,28 604 2,95 

LSIL 315 7,149 163 4,00 87 1,92 98 2,19 46 1,54 709 3,46 

ASC-H 42 0,953 35 0,86 18 0,40 31 0,69 22 0,74 148 0,72 

HSIL 34 0,772 26 0,64 14 0,31 21 0,47 21 0,70 116 0,57 

Carcinoma epidermóide 

invasor 
- - - - - - - - 1 0,03 1 0,005 

Alterações glandulares                         

AGC SOE 10 0,227 19 0,47 18 0,40 10 0,22 4 0,13 61 0,30 

AGC NEO - - 2 0,05 2 0,04 1 0,02 3 0,10 8 0,04 

Adenocarcinoma “in situ” - - - - - - - - 2 0,07 2 0,01 

Total  4406 100 4074 100 4531 100 4475 100 2985 100 20471   

 

 A maioria dos índices de qualidade do laboratório de citopatologia apresentados na Tabela 8, se 

encontram dentro dos valores esperados e de acordo com o Manual de Gestão da Qualidade para 

Laboratório de Citopatologia (BRASIL, 2016).  Somente dois índices estão fora dos valores esperados 

pelo Manual da Qualidade sendo eles o Índice de Positividade e o percentual de HSIL que foi de 0,3 em 

2016 quando calculado utilizando-se apenas dados da faixa etária alvo. Porém, o percentual de HSIL 

torna-se 0,4 quando se utiliza dados totais do laboratório ficando dentro do valor recomendado. Observa-

se que em 2014 o IP foi acima do esperado, mas nos anos seguintes este índice foi ajustado sendo 

observada uma redução no número de exames alterados ao longo dos anos.  
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Tabela 8: Resultados do monitoramento interno da qualidade do laboratório de citopatologia no período 

de 2014 a 2018, na faixa etária alvo no município de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil   

 
MONITORAMENTO INTERNO DA QUALIDADE 

Índices de qualidade 

 

Valor de 

referência 
Resultado 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

Índice de Positividade 

 

3-10% 12,3 9,7 5,7 6,3 5,6 

 

Porcentagem de ASC entre os exames satisfatórios  

 

< 5% 4,2 4,6 3,0 3,4 3,0 

 

Porcentagem de ASC entre os exames alterados  

 

< 60% 33,8 47,1 53,3 54,2 53,9 

 

Razão ASC/SIL 

 

< 3 0,5 1,0 1,4 1,3 1,3 

 

Percentual de exames com HSIL  

 

> 0,4% 0,8 0,6 0,3 0,5 0,7 

 

 

6.2. Funcionamento das Unidades Básicas de Saúde e conhecimento da população alvo sobre o 

câncer do colo do útero. 

 

Existem 32 cadastros nacionais de estabelecimento de saúde (CNES) registrados no município 

de Ouro Preto, vinculados ao SUS, para realização de coleta para exame citopatológico, sendo 2 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e 30 Unidades Básicas de Saúde (UBS). Há 20 equipes de 

saúde da família com 20 médicos, 20 enfermeiros e 116 agentes comunitários de saúde, na ativa, 

credenciados. Entre as UBS, 11 são localizadas na sede e 21 nos distritos (Quadro 1), entretanto as 

amostras dos exames citopatológicos são enviadas por 23 unidades e segundo os profissionais de saúde 

isso ocorre para facilitar a logística de envio de material e o trabalho das equipes.  
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Quadro 1: População feminina na faixa etária alvo, mulheres de 25 a 64 anos, cadastradas nas Unidades  

Básicas de Saúde dos distritos e da sede do município de Ouro Preto 

 

 Unidade Básica de Saúde População  alvo e-SUS População alvo e-SUS/3 

D
is

tr
it

o
 

Antônio Pereira 1251 417 

Amarantina 1211 404 

Dom Bosco/Bem Viver/Cachoeira do 

Campo 
1536 512 

Águas/Lavras Novas 607 202 

Manoca/Santo Antônio do Leite 873 291 

Pedra Sabão/ Santa Rita 415 138 

Caminho dos Diamantes/São Bartolomeu/ 313 104 

Veredas/Santa Rita de Ouro Preto 566 189 

Vida/Cachoeira do Campo 1287 429 

Topázio/Rodrigo Silva 521 174 

Águas/Santo Antônio do Salto 294 98 

 

TOTAL DISTRITO 8874 2958 

S
ed

e
 

Antônio Dias 1173 391 

Padre Faria/Flor de Liz 1030 343 

Nossa Senhora do Carmo/Pocinho 661 220 

Bauxita 1007 336 

Morro Santana/Andorinhas 1499 500 

Piedade/Caminhar 938 313 

Santa Cruz/Tulipas 680 227 

São Cristovão/Alvorada 2469 823 

Saramenha 648 216 

Vila Aparecida 579 193 

                      TOTAL SEDE 10684 3562 

         TOTAL 19558 6520 

 

            As 4 UBSs que sofreram intervenção foram selecionadas aleatoriamente sendo denominadas 

pelas letras A, B, C e D para preservar suas identidades e foram avaliadas em relação a sua estrutura 

conforme recomendado no “Caderno de Atenção Básica nº 13 - Controle dos cânceres do colo do útero 

e mama” e o resultado está apresentado no Quadro 02.  

           Estudo realizado por Barcelos et al. (2017) que avalia a qualidade do rastreamento no Brasil, 

considera  a estrutura  das UBSs adequadas para realização do exame de Papanicolaou quando há 

presença de 10 itens: mesa de exame ginecológico, foco de luz, luvas, espéculo descartável, escova 

endocervical, espátula de Ayre, pinça deslizante, lâmina de vidro, frasco plástico com tampa e ficha de 

requisição e inadequada a disponibilidade de seis ou menos itens. Comparando com as 4 UBSs deste 

estudo percebe-se que a UBS D apresentou a melhor estrutura em relação as demais considerando estes 
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recursos disponíveis enquanto as outras são consideradas inadequadas por não apresentarem 4 desses 

itens. A planta física dessa UBS, em avaliação, também foi a melhor, já que não apresentou somente 

controle de temperatura ambiente. A UBS A, além da ausência de controle de temperatura, não 

apresentou local disponível para realização de atividades de educação em saúde. A UBS B não 

apresentou estes itens ausentes na UBS A e UBS D, além disso também não possui sala com condições 

de higiene, ventilação e iluminação adequadas para o desenvolvimento das atividades. De acordo com a 

planta física a UBS C é a mais inadequada por não apresentar sala de espera com bancos para sentar, 

local disponível para realização de atividades de educação em saúde, controle de temperatura, condições 

de higiene, ventilação e iluminação da sala de coleta.  

A UBS D apresentou todos os recursos materiais para realização do exame de Papanicolaou, mas 

os profissionais de saúde das UBS B e UBS C, que foram entrevistados, relataram ausência de insumos 

para coleta tais como: espéculos, espátulas de Ayre, escovas endocervicais e luvas de procedimento. Na 

UBS C faltava também camisola para a paciente realizar a coleta. A UBS B não apresentava o balde 

com solução desincrostante utilizado em caso de instrumental não descartável e pinça de Cherron.  

Em relação aos recursos humanos na UBS D as coletas e consultas ginecológicas eram realizadas 

apenas por enfermeiros enquanto na UBS B as coletas dos exames preventivos e as consultas 

ginecológicas eram realizadas por médicos e enfermeiros. Somente o enfermeiro realizava coleta de 

preventivo na UBS A, já as consultas são realizadas por ambos. Nas UBS B e C há profissionais de 

outras categorias que realizavam coleta de exames preventivos mas não realizavam consultas 

ginecológicas. Segundo Barcelos et al. (2017) investimentos na rede de atenção básica são fundamentais 

para promover a equidade social em saúde e para melhorar o desempenho dos serviços, considerando 

que esta adequação da estrutura e do processo de trabalho interfere na qualidade da triagem pelo exame 

de Papanicolaou e melhora de acordo com a melhor qualidade dessa estrutura. 
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Quadro 2: Descrição e características das Unidades Básicas de Saúde A, B, C e D do município de Ouro 

Preto  

 

Estrutura das Unidades Básicas de Saúde 

 A B C D 

PLANTA FÍSICA SIM / NÃO     

1. Há sala de espera com bancos para sentar? Sim Sim Não Sim 

2. Existe sala de exame (consultório) individual? Sim Sim Sim Sim 

3.  Condições de higiene e ventilação adequadas? Não Sim Não Sim 

4. O consultório dispõe de pia para lavar as mãos? Sim Sim Sim Sim 

5. O consultório dispõe de banheiro? Sim Sim Sim Sim 

6. Iluminação adequada para o desenvolvimento das atividades? Não Sim Não Sim 

7. Há sistema para regular a temperatura ambiente  Não Não Não Não 

8. Há local para realização de atividades de educação em saúde? Sim Não Sim Sim 

RECURSOS MATERIAIS SIM / NÃO     

1. Mesa e cadeiras? Sim Sim Sim Sim 

2. Mesa ginecológica? Sim Sim Sim Sim 

3. Escada de dois degraus? Sim Sim Sim Sim 

4. Mesa auxiliar? Sim Sim Sim Sim 

5. Foco de luz com cabo flexível? Sim Sim Sim Sim 

6. Biombo ou local reservado para troca de roupa? Sim Sim Sim Sim 

7. Cesto de lixo? Sim Sim Sim Sim 

8. Espéculo de tamanhos variados - pequeno, médio, grande e para virgem? Não Não Não Sim 

9. Balde com solução desincrostante em caso de instrumental não descartável? Sim Não Sim Sim 

10. Lâminas de vidro com extremidade fosca? Sim Sim Sim Sim 

11. Espátula de Ayre? Não Não Não Sim 

12. Escova endocervical? Não Não Não Sim 

13. Par de luvas para procedimento? Não Não Não Sim 

14. Pinça de Cherron? Sim Não Sim Sim 

15. Avental/ camisola para a mulher? Sim Sim Não Sim 

16. Lençóis? Sim Sim Sim Sim 

17. Formulário para requisição de exame citopatológico – colo do útero? Sim Sim Sim Sim 

RECURSOS HUMANOS SIM / NÃO     

1. As coletas dos exames preventivos são realizadas por médicos e enfermeiros? Sim Não Sim Não 

2. As coletas dos exames preventivos são realizadas apenas por médicos? Não Não Não Não 

3. As coletas dos exames preventivos são realizadas apenas por enfermeiros? Não Sim Não Sim 

4. Há profissionais de outras categorias realizando coleta de exames preventivos? Sim Não Sim Não 

5. As consultas ginecológicas são realizadas por médicos e enfermeiros? Sim Sim Sim Não 

6. As consultas ginecológicas são realizadas apenas por médicos? Não Não Não Não 

7. As consultas ginecológicas são realizadas apenas por enfermeiros? Não Não Não Sim 

8. Há profissionais de outras categorias realizando consultas ginecológicas? Não Não Não Não 
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As respostas das entrevistas realizadas com as equipes de saúde das UBSs selecionadas para 

implantação do sistema “call and recall” estão nos quadros em anexo (Anexo 12).  

Quando os profissionais foram questionados a respeito de estratégias utilizadas para captação de 

mulheres na faixa etária alvo para realização do exame, a grande maioria respondeu que os ACS fazem 

busca ativa de pacientes em suas visitas domiciliares, entre eles todos os profissionais entrevistados da 

UBS A (5) e da UBS C (3). Esta ação também foi citada por três profissionais da UBS B e três da UBS 

D. Na UBS B, um profissional disse que além da visita eles realizam mutirão de coleta e divulgam este 

evento indo até as residências das mulheres para informá-las. Dois profissionais da UBS D disseram 

realizar busca ativa durante as visitas domiciliares. Na UBS B um ACS disse que não existe essa conduta 

na UBS. Cinco profissionais da UBS D afirmaram que são construídos e distribuídos folhetos 

informativos, realizadas palestras sobre o tema na sala de espera da UBS D para população em geral e 

para os grupos operativos que possuem.  

Questionou-se também se havia um controle de registros com identificação das mulheres em 

atraso com o exame e dois profissionais da UBS B e todos da UBS C disseram que não, sete profissionais 

da UBS A e um profissional da UBS B disseram que realizam este controle manualmente por meio de 

um caderno de registros de exames e um profissional da UBS B e sete da UBS D realizam em planilha 

do Excel. Houve um profissional da UBS B que relatou utilizar o sistema e-SUS para extrair esta 

informação. 

A maioria dos profissionais relatou que a enfermeira entra em contato com a paciente e realiza 

encaminhamentos necessários em casos de exames alterados e somente dois profissionais, um da UBS 

B e um da UBS C, afirmaram que a paciente recebe o resultado pela enfermeira apenas quando vai à 

UBS. 

A interação entre a ESF e a Atenção Secundária e Terciária relacionada ao tratamento e controle 

do CCU, segundo os profissionais entrevistados, ocorre de forma precária já que eles não possuem 

contato direto com a Atenção Secundária e Terciária e simplesmente encaminham as pacientes para 

exames complementares. Logo, constata-se um problema sério de ausência de contra referência o que 

acaba impedindo que o seguimento destas pacientes aconteça de forma adequada. 

Atividades educativas individuais ou coletivas não foram desenvolvidas segundo um profissional 

da UBS A e dois da UBS B, mas os demais profissionais relataram que são afixados cartazes 

informativos nas UBSs e às vezes são realizadas palestras e rodas de conversa sendo estas ações 

intensificadas em campanhas como a do outubro rosa. 
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Quando os profissionais foram questionados sobre terem realizado algum curso, capacitação ou 

treinamento que tenha refletido positivamente em sua atuação todos citaram os cursos oferecidos pela 

UFOP. Alguns disseram ter participado também de congressos, especializações, minicursos ou 

capacitações ofertadas por outras instituições. 

Os profissionais entrevistados apresentaram diversas sugestões para melhorar a qualidade do 

serviço: aumentar o número de capacitações; melhorar as condições de trabalho tanto no que diz respeito 

a estrutura física das UBSs quanto aos insumos necessários para realização dos exames; disponibilizar 

maior número de vagas com horários de atendimento ampliados para permitir atendimento de mulheres 

que trabalham fora; facilitar acesso à internet e ao computador além de possibilitar maiores informações 

sobre o seguimento das pacientes; reduzir o tempo de entrega de resultados e agendamento de exames. 

Os resultados das entrevistas com as mulheres participantes dessa pesquisa apresentavam as 

características da população atendida no município de Ouro Preto. A idade média (± DP) das 240 

mulheres entrevistadas foi 44 anos (±12). A Tabela 9 mostra dados relacionados a escolaridade das 

mulheres entrevistadas sendo que 93 (38,8%) apresentavam ensino médio completo, e 23 (9,6%) 

mulheres tinham curso superior ou mais escolaridade, resultado inferior ao encontrado por Navarro et 

al. (2015) em Boa Vista, Roraima, mas bem superior ao encontrado na Paraíba e em Mato Grosso do 

Sul  em pesquisa realizada por Alves et al., 2019. A porcentagem de mulheres analfabetas encontradas 

por Navarro et al. (2015) em Boa Vista foi de 1,6% sendo um pouco maior quando comparada ao 

município de Ouro Preto em geral (1,3%), mas inferior quando comparada especificamente ao 

encontrado na UBS C (2,0%) e UBS D (2,3%). Os dados encontrados por Alves et al. (2019) em sua 

pesquisa sugeriram que níveis mais altos de escolaridade estavam associados positivamente ao 

desempenho do exame de Papanicolaou na Paraíba, mas como as mulheres de Mato Grosso do Sul 

mesmo com menos escolaridade realizavam exames com maior frequência em comparação às mulheres 

de Paraíba, o impacto da variável educação não foi decisivo para a frequência absoluta do desempenho 

do teste. Entretanto, estudo que avaliava o perfil da mulheres com CCU atendidas em um centro de 

oncologia em Pernambuco, por dois anos, verificou que mulheres com ensino fundamental incompleto 

e analfabetas representaram 68,2% das mulheres diagnosticadas com CCU (SILVA et al., 2018).  

Em relação a renda familiar a maioria das mulheres entrevistadas, 186 (77,5%) vive com uma 

média de 1 a 3 salários mínimos/mês e 21 (8,8%) vivem com menos de 1 salário mínimo/mês, sendo a 

UBS B a que apresentou maior porcentagem de mulheres com esta menor renda (18,9%). Essa renda 

média familiar encontrada na maioria das mulheres entrevistadas em Ouro Preto foi superior a 

encontrada por Navarro et al. (2015) em Boa Vista, Roraima em que 77% das mulheres viviam com uma 

renda menor que 1 salário mínimo (Tabela 10).  
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Tabela 9: Caracterização das mulheres entrevistadas, cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde A, B, 

C e D, do município de Ouro Preto em relação a faixa etária, escolaridade, estado civil e renda familiar 

 

Pergunta Resposta 

A B C D Total 

n % n % n % n % n % 

Faixa Etária 

<25 0 0,0 1 1,9 0 0,0 0 0,0 1 0,4 

25-29 5 9,8 7 13,2 3 6,0 21 24,4 36 15,0 

30-34 9 17,7 4 7,6 9 18,0 11 12,8 33 13,8 

35-39 4 7,8 4 7,6 8 16,0 8 9,3 24 10,0 

40-44 7 13,7 9 17,0 6 12,0 10 11,6 32 13,3 

45-49 1 2,0 7 13,2 8 16,0 9 10,5 25 10,4 

50-54 9 17,7 8 15,0 7 14,0 8 9,3 32 13,3 

55-59 8 15,7 6 11,3 7 14,0 10 11,6 31 12,9 

60-64 8 15,6 7 13,2 2 4,0 7 8,1 24 10,0 

>=65 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,4 2 0,9 
            

Estado Civil 

Casada 30 58,8 22 41,5 28 56,0 51 59,3 131 54,6 

Divorciada 5 9,8 6 11,3 3 6,0 5 5,8 19 7,9 

Solteira 13 25,5 16 30,2 9 18,0 10 11,6 48 20,0 

União Estável 3 5,9 1 1,9 9 18,0 12 14,0 25 10,4 

Viúva 0 0,0 8 15,1 1 2,0 8 9,3 17 7,1 
            

Renda 

< 1 salário 

mínimo/mês 
0 0 10 18,9 0 0,0 11 12,8 21 8,8 

1 à 3 salários 

mínimos 
46 90,2 39 73,5 43 86,0 58 67,5 186 77,5 

Mais de 3 

salários 

mínimos 

5 9,8 3 5,7 6 12,0 16 18,6 30 12,5 

Nenhum 0 0 1 1,9 1 2,0 1 1,1 3 1,25 
            

Escolaridade 

Analfabeta 0 0,0 0 0,0 1 2,0 2 2,3 3 1,3 

Ensino 

fundamental 

completo 

4 7,8 14 26,4 5 10,0 11 12,8 34 14,2 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

11 21,6 8 15,1 21 42,0 19 22,1 59 24,6 

Ensino médio  

incompleto 
9 17,6 1 1,9 4 8,0 7 8,1 21 8,8 

Ensino médio 

completo 
18 35,3 26 49,1 15 30,0 34 39,5 93 38,8 

Graduação 

completa 
8 15,7 3 5,7 3 6,0 9 10,5 23 9,6 

Graduação 

incompleta 
1 2,0 1 1,9 1 2,0 4 4,7 7 2,9 
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Akinyemiju et al. (2016) avaliaram o status socioeconômico e educacional ao longo do ciclo da 

vida em relação ao rastreamento do CCU e do câncer de mama, em mulheres na Índia, China, México, 

Rússia e África do Sul, revelando que mulheres com maior grau de instrução individual e parental 

apresentaram 10 vezes maior probabilidade de participar dos programas de rastreio em comparação com 

as mulheres com baixo status socioeconômico e educacional. 

 O número de mulheres casadas e aquelas que possuem parceiros regulares foi de 156, 

correspondendo a 65% das entrevistadas, resultado superior ao encontrado por Navarro et al. (2015) que 

em seu estudo encontrou que o estado civil não demonstra influência positiva na realização de exame de 

Papanicolaou. Enquanto em estudo realizado no Mato Grosso do Sul, por Alves et al. (2019) viver em 

um relacionamento estável aumenta a chance de realizar o exame de Papanicolaou. A atividade sexual 

e a gravidez de mulheres casadas, ou que vivem em algum tipo de relacionamento estável, podem estar 

associadas a mais visitas a ginecologistas desde tenra idade e, por sua vez, pode levar mais 

frequentemente à recomendação do exame de Papanicolaou por médicos (ALVES et al., 2019).  

 Analisando a Tabela 10 é possível perceber que a maioria das mulheres entrevistadas  (58,1%) 

de todas as UBSs  iniciaram a vida sexual entre 15 e 19 anos, similar ao encontrado na Bahia por Martins 

et al. (2018). Este resultado é inferior ao encontrado no Piauí por Rosa et al. (2018) em que 78,6% das 

gestantes avaliadas iniciaram a vida sexual nesta faixa etária e portanto, antes da faixa etária 

recomendada pelo ministério da saúde para realização do exame de Papanicolaou. A UBS D apresentou 

12,5% das mulheres iniciando a vida sexual na faixa etária de 10 a 14 anos. Sabe-se que a antecipação 

da iniciação sexual pode acarretar complicações, pois a anatomia da cérvice do colo uterino não está 

completamente formada e além disso, aumenta-se o risco de desenvolvimento de uma IST nesse período 

da vida, o que pode acarretar o desenvolvimento de lesões cervicais mais precocemente (MARTINS et 

al., 2018; ROSA et al., 2018).  

          O maior número de parceiros pode aumentar o risco de infecção pelo HPV e consequentemente o 

aparecimento de lesões cervicais e observa-se que 13 (5,4%) relataram mais de 7 parceiros sexuais 

(AYRES et al., 2017; MARTINS et al., 2018). 
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Tabela 10: Relato das mulheres entrevistadas, cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde A, B, C e D, 

do município de Ouro Preto,  sobre  a idade da primeira relação sexual e número de parceiros sexuais 

 

Primeira Relação Sexual 
A B C D Total 

n % n % n % n % n % 

10- 14 anos 2 3,9 7 8,2 5 9,6 6 12,5 20 8,5 

15- 19 anos 23 45,1 62 72,9 29 55,8 23 47,9 137 58,1 

20- 24 anos 8 15,7 8 9,4 11 21,1 17 35,4 44 18,6 

25- 29 anos 3 5,9 4 4,7 3 5,8 2 4,2 12 5,1 

≥ 30 anos 0 0,0 0 0,0 3 5,8 0 0,0 3 1,3 

Não informado 15 29,4 4 4,7 1 1,9 0 0,0 20 8,4 

Número de parceiros          

≤ 3 parceiros 30 58,8 64 74,4 37 69,8 38 76,0 169 70,4 

4- 6 parceiros 4 7,8 13 15,1 7 13,2 9 18,0 33 13,8 

≥ 7 parceiros 3 5,9 3 3,5 5 9,4 2 4,0 13 5,4 

Não informado 14 27,5 6 7,0 4 7,6 1 2,0 25 10,4 

  

 Em relação a história de ISTs, 228 (95%) mulheres disseram nunca ter tido nenhuma IST, 

resultado similar ao encontrado por Rosa et al. (2018) e superior ao encontrado por Martins et al. (2017) 

em que 86,9% das mulheres afirmaram nunca terem apresentado nenhuma IST. No presente estudo, 12 

(5%) relataram ter tido alguma IST e todas as mulheres informaram que foram tratadas (Tabela 11). 

Todas as mulheres cadastradas na UBS A foram esclarecidas sobre as ISTs e somente metade das 

pacientes da UBS B foi esclarecida enquanto na UBS C e UBS D todas foram tratadas, mas nem todas 

foram esclarecidas. Dentre as ISTs citadas pelas mulheres estão AIDS, gonorréia e sífilis. 

 

Tabela 11: Relato das mulheres entrevistadas, cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde A, B, C e D, 

do município de Ouro Preto sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis  

 

Infecção sexualmente 

transmissível 

A B C D Total 

n % n % n % n % n % 

Se já teve alguma  

Sim 3 5,9 4 7,6 1 2,00 4 4,6 12 5,0 

 Não 48 94,1 49 92,4 49 98,0 82 95,4 228 95,0 

 

Se foi esclarecida 

sobre qual  

Sim 3 100,0 2 50,0 0 0,00 3 75,0 8 66,7 

Não 0 0,0 2 50,0 1 100,0 1 25,0 4 33,3 

 

Se foi tratada 

Sim 3 100,0 4 100,0 1 0,0 4 100,0 12 100,0 

Não 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
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   A Tabela 12 mostra que na UBS A as mulheres entrevistadas apresentaram um conhecimento 

maior sobre o HPV em relação as demais unidades de saúde mas quase metade (48,2%) das mulheres 

entrevistadas de todas as UBSs não sabe o que o HPV pode causar. A UBS D foi a que menos apresentou 

conhecimento sobre o que o HPV pode causar (38,2%) e em estudo realizado na Índia, somente 5,1% 

de estudantes universitárias apresentaram conhecimento sobre fatores de risco associado ao CCU 

(MANIKANDAN et al., 2019) e em Boa Vista, Roraima, apenas 16,6% de mulheres conseguiram 

correlacionar o HPV ao CCU (NAVARRO et al. 2015). Estudo realizado em Montes Claros, Minas 

Gerais, constatou que mesmo após as consultas com enfermeiras, as mulheres apresentaram um 

desconhecimento sobre o HPV e sua relação direta com o CCU (SOUZA e COSTA, 2015). Saber o 

nome do vírus aumenta a adesão a realização do exame preventivo em relação a quem não possui esse 

conhecimento (NAVARRO et al. 2015).   

 

Tabela 12: Conhecimento das mulheres entrevistadas, cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde A, 

B, C e D, do município de Ouro Preto sobre Papiloma Vírus Humano 

Conhecimento sobre o HPV 
A B C D Total 

n % n % n % n % n % 

Se já ouviu falar  
Sim 47 92,7 42 79,3 40 80,0 68 79,1 197 82,1 

Não 4 7,3 11 20,7 10 20,0 18 20,9 43 17,9 

            

Como é 

adquirido 

Sim 37 78,7 28 66,7 30 75,0 50 73,5 145 73,6 

Não 10 21,3 14 33,3 10 25,0 18 26,5 52 26,4 

            

Se sabe o que 

pode causar 

Sim 27 57,5 25 59,5 24 60,0 26 38,2 102 51,8 

Não 20 42,5 17 40,5 16 40,0 42 61,8 95 48,2 

            

Como é feita a 

prevenção  

Sim 37 78,7 31 73,8 27 67,5 20 29,4 115 58,4 

Não 10 21,3 11 26,2 13 32,5 48 70,6 82 41,6 

            

Se a infecção é 

comum 

Sim 14 29,8 18 42,9 9 22,5 33 48,5 74 37,6 

Não 33 70,2 24 57,1 31 77,5 35 51,5 123 62,4 

 

 Já o conhecimento sobre o CCU foi considerado baixo conforme apresentado na Tabela 13 já 

que 140 (58,3%) ou seja, mais da metade das entrevistadas não sabia quais as causas do CCU. Além 

disso, entre as mulheres que relataram saber as causas do CCU, somente 63 (63%) disseram ser a 

infecção pelo HPV. As demais mulheres entrevistadas afirmaram que as causas do CCU eram: 9 (9%) a 

falta de utilização de preservativo, 8 (8%) a não realização de exame de Papanicolaou, 16 (16%) outras 

causas e 4 (4%) não souberam explicar. O conhecimento das mulheres sobre o CCU e seu programa de 
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rastreio desempenham um papel importante na influência de sua decisão favorável a realização do exame 

de Papanicolaou (NAVARRO et al., 2015; MUSA et al., 2017; KURT, AKYUZ, 2019).  

 

Tabela 13: Conhecimento das mulheres entrevistadas, cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde A, 

B, C e D, do município de Ouro Preto sobre câncer do colo do útero 

 
Conhecimento sobre o câncer do 

colo do útero 

A B C D Total 

n % n % n % n % n % 

Se sabem quais 

as causas  

Sim 24 47,1 22 41,5 15 30,0 39 45,4 100 41,7 

Não 27 52,9 31 58,5 35 70,0 47 54,6 140 58,3 

            

Quais são elas? 

Infecção pelo HPV 20 83,3 4 18,2 9 60,0 30 76,9 63 63,0 

Não realização do 

Papanicolaou 
1 4,2 3 13,6 1 6,7 4 10,3 9 9,0 

Não uso de 

preservativo 
1 4,2 2 9,1 2 13,3 3 7,7 8 8,0 

Outros   2 8,3 11 50,0 2 13,3 1 2,6 16 16,0 

Não soube explicar 0 0,0 2 9,1 1 6,7 1 2,6 4 4,0 

 

  

 Os dados obtidos durante as entrevistas em relação ao exame de Papanicolaou estão apresentados 

na Tabela 14 e nota-se que 218 (90,8%) mulheres entrevistadas relataram saber como é o exame e 95% 

já haviam realizado este exame alguma vez anteriormente. Entretanto, similar ao estudo realizado por  

Navarro et al. (2015) embora a maioria dos entrevistados tenha afirmado corretamente que o teste de 

Papanicolaou pode prevenir o CCU, muitas não relataram uma frequência definida de triagem. Em 

estudo realizado no Piauí, nenhuma paciente gestante relatou que o exame de Papanicolaou era para 

detectar o CCU em estudo que avaliava o conhecimento sobre este exame (ROSA et al., 2018). 

A UBS D apresentou mais mulheres que afirmaram ter recebido incentivo a realização do exame 

por médicos ou enfermeiros mas percebeu-se que no geral, há pouco incentivo por parte destes 

profissionais para realização do exame preventivo, uma vez que, quando questionadas se alguma vez o 

médico(a) ou enfermeiro(a) haviam solicitado a realização do exame,  a maioria (61,3%) responderam 

que não. Informações para a população durante as consultas podem ser muito úteis para disseminar o 

conhecimento sobre o CCU e sua prevenção reduzindo barreiras à vacinação e ao programa de rastreio 

(SOUZA, COSTA, 2015; KESSLER, 2017).  

Atualmente, da forma como ocorre, mulheres que nunca realizaram o exame podem continuar 

sem fazer e mesmo as que fazem podem ter seguimento inadequado por falta de incentivo pelos 

profissionais e desorganização do programa de rastreio. A informatização de informações e 
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disseminação de conhecimento por meio de um aplicativo poderia ser útil para reduzir estas dificuldades.  

Estudo que avaliou o uso de smarthphones no rastreamento do CCU em países com poucos recursos 

detectou que 41,9% das mulheres HPV positivas nunca ouviram falar do CCU e 97,9% nunca fizeram 

um exame de Papanicolaou (CATARINO et al. 2015). 

 

Tabela 14: Conhecimento das mulheres entrevistadas, cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde A, 

B, C e D, do município de Ouro Preto sobre o exame de Papanicolaou 

 

Conhecimentos sobre o exame de 

Papanicolaou 

A B C D Total 

n % n % n % n % n % 

Se sabe como é  
Sim 51 100,0 47 88,7 44 88,0 76 88,4 218 90,8 

Não 0 0,0 6 11,3 6 12,0 10 11,6 22 9,2 

            

Se já realizou alguma vez 
Sim 49 96,1 49 92,5 47 94,0 83 96,5 228 95,0 

Não 2 3,9 4 7,5 3 6,0 3 3,5 12 5,0 

            

Se alguma vez o médico ou 

enfermeiro pediu para fazer  

Sim 20 39,2 17 32,1 18 36,0 38 44,2 93 38,7 

Não 31 60,8 36 67,9 32 64,0 48 55,8 147 61,3 

 

Em relação a Tabela 15, observa-se que 145 (60,4%) mulheres disseram realizar o exame de 

Papanicolaou anualmente, ou seja, a maioria conforme encontrado em vários estudos nacionais 

(NAVARRO et al., 2015; MARTINS et al., 2017; ALVES et al., 2019). Entretanto, 63 (26,2%) não 

apresentam frequência definida e 28 (11,6%) realizam exames com diferentes periodicidades o que 

também sugere uma desorganização do sistema de rastreio. O resultado do estudo realizado por Trindade 

et al. (2017) sugere atenção à regularidade da coleta pois, enquanto um grupo de mulheres é super-

rastreada, outro grupo não retorna para o exame mediante modelo proposto pelo Ministério da Saúde. 

Tanto os resultados da Tabela 14 quanto da Tabela 15 sugerem que não existe um programa de 

rastreio do CCU organizado sendo a frequência de realização de exames indefinida e entre as mulheres 

que disseram o motivo da não realização do exame, 33 (13,7%) afirmam terem dificuldade para agendar 

exames e demora para receber o resultado. 
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Tabela 15: Relato das mulheres entrevistadas, cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde A, B, C e D, 

do município de Ouro Preto sobre a frequência da prática de realização do exame de Papanicolaou e 

motivos que as levaram a não realização do exame 

 

Sobre o exame de Papanicolaou 

A B C D Total 

n % n % n % n % n % 

Frequência 

de realização 

A cada 2 anos 4 7,8 2 3,8 2 4,0 5 5,8 13 5,4 

A cada 5 anos 0 0,00 5 9,4 1 2,0 1 1,2 7 2,9 

A cada 6 meses 1 2,0 2 3,8 2 4,0 3 3,5 8 3,3 

Anualmente 28 54,9 30 56,6 36 72,0 51 59,3 145 60,4 

A cada 3 anos 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,2 1 0,4 

Não faz mais 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 3,5 3 1,2 

Sem definição 18 35,3 14 26,4 9 18,0 22 25,6 63 26,2 

 

Quantidade 

de exames  

realizados 

0-4 exames 10 19,6 12 22,6 12 24,0 15 17,4 49 20,4 

5-9 exames 6 11,8 10 18,9 12 24,0 10 11,6 38 15,8 

10 ou mais 11 21,6 23 43,4 22 44,0 31 36,1 87 36,2 

Não informado 24 47,1 8 15,1 4 8,0 30 34,9 66 27,5 

 

Motivos que 

levaram a 

não 

realização 

Profissional que realiza o 

exame 
0 0,0 2 3,8 2 4,0 1 1,2 5 2,1 

Dificuldade de marcar e 

demora nos resultados 
4 7,8 11 20,7 9 18,0 9 10,5 33 13,7 

Falta de cuidado 2 3,9 2 3,8 2 4,0 6 7,0 12 5,0 

Falta de tempo 1 2,0 0 0,0 3 6,0 0 0,0 4 1,7 

Não tem conhecimento 

sobre o exame 
3 5,9 1 1,9 3 6,0 2 2,3 9 3,7 

Vergonha/ Desconforto 4 7,8 7 13,2 3 6,0 13 15,1 27 11,2 

Outros 37 72,5 30 56,6 28 56,0 55 63,9 150 62,5 

 

  

  



60 
 

O conhecimento sobre a vacinação contra o HPV (Tabela 16) foi citado por 191 (79,6%) 

mulheres, resultado diferente do encontrado na Índia em que 97,96% das universitárias entrevistadas 

indicaram que não estavam cientes da vacina contra o HPV (MANIKANDAN et al., 2019). No presente 

estudo, 100 (41,7%) não sabiam quem poderia tomar a vacina e 66 (27,5%) mulheres não sabiam de sua 

disponibilidade gratuita pelo Ministério da Saúde. Embora a aceitabilidade da vacinação contra o HPV 

tenda a ser alta, o conhecimento e a conscientização da vacinação são baixos, mesmo entre os 

profissionais de saúde (FINOCCHARIO-KESSLER et al., 2016). 

  

Tabela 16: Conhecimento das mulheres entrevistadas, cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde A, 

B, C e D, do município de Ouro Preto sobre a vacina de HPV 

 

Vacina contra o HPV 
A B C D Total 

n % n % n % n % n % 

Se ouviu falar  
Sim 39 76,5 41 77,4 39 78,0 72 83,7 191 79,6 

Não 12 23,5 12 22,6 11 22,0 14 16,3 49 20,4 

            

Se sabe quem pode tomar 

gratuitamente 

Sim 29 56,9 29 54,7 26 52,0 56 65,1 140 58,3 

Não 22 43,1 24 45,3 24 48,0 30 34,9 100 41,7 

            

Se sabe que  o Ministério da 

Saúde disponibiliza 

gratuitamente 

Sim 37 72,6 32 60,9 35 70,0 70 81,4 174 72,5 

Não 14 27,5 21 39,6 15 30,0 16 18,6 66 27,5 

 

 

Na Tabela 17, em relação ao uso de tecnologia móvel, 210 (87,5%) mulheres sabem o que é 

aplicativo e 188 (78,3%) responderam que estariam dispostas a utilizar um aplicativo direcionado a 

saúde da mulher, ou seja, a maioria das mulheres do estudo estaria disposta a utilizar a proposta do 

presente estudo. Resultados de um estudo realizado na África do Sul indicaram que 72% das mulheres 

tinham interesse em receber resultados de exame de Papanicolaou por meio do telefone celular. Os 

motivos de interesse incluíam conveniência, economia de custos e tempo, além do benefício de não 

precisar tirar uma folga do trabalho para buscar seus exames. Neste mesmo estudo, os profissionais de 

saúde também apresentaram grande interesse em utilizar intervenções em saúde móvel, principalmente 

a fim de melhorar o acompanhamento e gerenciamento de pacientes com exames de Papanicolaou 

alterados, porém acreditam que resultados de exames alterados devem ser encaminhados somente como 

uma mensagem convocando a paciente a voltar a unidade de saúde para maiores informações 

(MOODLEY et al., 2019). No Chile, uma pesquisa realizada por Momany et al. (2017) afirmaram que 

um aplicativo direcionado para o rastreamento de CCU possui o potencial de analisar se ocorrerá 
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diminuição das diferenças na incidência de CCU e aumento da adesão a realização do exame de 

Papanicolaou por meio da utilização de saúde móvel. 

 

Tabela 17: Conhecimento das mulheres, cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde A, B, C e D, do 

município de Ouro Preto sobre aplicativo e interesse em sua utilização 

 

Conhecimento sobre 

aplicativo 

A B C D Total 

n % n % n % n % n % 

Se sabe o que é  
Sim 48 94,1 47 88,7 47 94,0 68 79,1 210 87,5 

Não 3 5,9 6 11,3 3 6,0 18 20,9 30 12,5 

            

Se usaria 

direcionado à saúde 

da mulher 

Sim 38 74,5 41 77,4 44 88,0 65 75,6 188 78,3 

Não 13 25,5 12 22,6 6 12,0 21 24,4 52 21,7 

 

  

 O desenvolvimento de um programa de intervenção realizado em Minnesota, nos Estados 

Unidos, utilizando um aplicativo para promover a adesão a realização dos testes de Papanicolaou e a 

vacinação contra HPV, aproveitando as sugestões da própria comunidade com mensagens direcionadas 

e adaptadas culturalmente, foi eficaz na disponibilização de informações sobre a prevenção do CCU 

(LEE et al., 2019). A Tabela 18 apresenta diversas funcionalidades sugeridas pelas mulheres 

entrevistadas que facilitariam a realização do exame de Papanicolaou e que podem reduzir dificuldades 

encontradas por elas para participação nos programas de rastreio, sendo informações a sugestão mais 

citada pelas mulheres. 

 

Tabela 18: Listas de funcionalidades sugeridas pelas mulheres entrevistadas, cadastradas nas Unidades 

Básicas de Saúde A, B, C e D, do município de Ouro Preto 

 

Sugestão de recursos para o 

aplicativo  

A B C D Total 

n % n % n % n % n % 

Agendar Exame 1 1,9 1 1,9 5 10 2 2,3 9 3,8 

Lembrete para fazer o exame 6 11,9 1 1,9 6 12 5 5,8 18 7,5 

Calendário menstrual 0 0 1 1,9 2 4 1 1,2 4 1,7 

Acessar Resultados 1 1,9 0 0 3 6 4 4,6 8 3,3 

Informações 29 56,9 34 64,1 22 44 27 31,4 112 46,6 

Chat 1 1,9 2 3,7 1 2 1 1,2 5 2,1 

Sem resposta 13 25,5 14 26,5 11 22 46 53,5 84 35 

Total 51 100 53 100 50 100 86 100 240 100 
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6.3. Implementação do sistema “call and recall” em 4 Unidades Básicas de Saúde 

 

Devido aos diversos problemas encontrados nas listas fornecidas pelos profissionais de saúde das 

UBSs ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa tentou-se buscar um banco de dados com 

informações das pacientes. A Secretaria Municipal de Saúde forneceu dados do e-SUS separadamente 

por UBS. Após análise desses dados optou-se por utilizá-los para realização do cálculo de cobertura e 

identificou-se o número de mulheres na faixa etária alvo do município de Ouro Preto e separadamente 

por UBS. Os dados do e-SUS são numéricos e segundo os profissionais das UBS não permite gerar uma 

lista com nomes e dados pessoais das pacientes e por isso inicialmente apresentaram uma lista manual 

com dados pessoais das mesmas.  

Ao longo do ano de 2019, conforme combinado com a equipe de saúde das UBSs, foram 

entregues 2.142 cartas das 2.559 confeccionadas, ou seja, 83,7% das mulheres presentes nas listas 

fornecidas pelas UBSs receberam a carta convite para realização do exame de Papanicolaou. Problemas 

de localização da paciente no endereço informado e também endereços inexistentes causaram a 

devolução das demais cartas (16,3%). A carta teve um maior efeito nas mulheres da UBS C em que  

entre as que receberam o convite,  13,2% realizaram exame de Papanicolaou. A UBS A apresentou uma 

adesão de 7,2% e a UBS B apresentou 3% de mulheres que receberam a carta e realizaram exames. A 

UBS D apresentou uma adesão de 2% das mulheres que receberam o convite mesmo com a saída da 

profissional responsável pelas coletas do exame de Papanicolaou e ausência de um substituto nos 4 

meses seguintes a realização da intervenção. A UBS A e a UBS C apresentaram um aumento superior 

ao encontrado em Ontário, no Canadá, em que a adesão foi de 6,8% nas 16 semanas seguintes a entrega 

da carta (TAVASOLI,  et al., 2016). Encontrou-se uma taxa discreta de adesão a realização do exame 

de Papanicolaou após a entrega da carta convite quando comparado a um estudo de Tsoa et al. (2017), 

em que a adesão foi de 43%. Conforme os dados encontrados na literatura (TAVASOLI,  et al., 2016; 

TSOA et al. 2017), percebe-se que existe uma variação na adesão devido as variáveis inerentes ao 

estudo, como por exemplo: falta de material de coleta, ausência de profissional para realizar a coleta e 

marcar o exame. 
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Tabela 19: Resultado da distribuição das cartas-convites e adesão a realização do exame de 

Papanicolaou pelas mulheres que receberam a carta 

 

Unidade Básica de 

Saúde 
Região 

Cartas confeccionadas/ 

população na lista 

Cartas entregues 
Mulheres que realizaram 

exames logo após a carta 

n % n % 

A Sede 538 489 90,9 35 7,2 

B Sede 565 449 79,5 17 3 

C Sede 559 345 61,7 47 13,6 

D Distrito 937 859 91,7 17 1,8 

Total 2.559 2142 83,7 116 5,4 

 

Percebeu-se ao final desse trabalho que mesmo as UBSs mais organizadas apresentavam dados 

divergentes do que foi encontrado no e-SUS, pois este sistema não permite a geração de listas de usuárias 

que estão sob a responsabilidade de determinado ACS ou enfermeiro. Desse modo, a única forma de 

localização das pacientes é por meio das listas manuais fornecidas pelas UBSs o que impede a 

localização de todas as mulheres cadastradas no e-SUS.  

               A cobertura do exame de Papanicolaou no município, considerando as UBSs analisadas, foi 

em média de 35,1% em 2018 e após a intervenção aumentou para 51,8% em 2019, conforme apresentado 

na Tabela 21, mas bem abaixo dos 89,3% de cobertura encontrado em Minas Gerais por Nascimento et 

al. (2015) e dos 79,4% encontrado no Brasil por Oliveira et al. (2018).  

 

Tabela 20: Cobertura nas Unidades Básicas de Saúde que sofreram intervenção do sistema “call and 

recall” 

 
 

UBS 

População  

e-SUS 

Ano 

2018 2019 

Total       /3 n % n % 

A 1173 391 106 27,1 251 64,2 

B 1030 343 105 30,6 142 41,4 

C 661 220 80 36,3 233 100* 

D 1251 417 193 46,3 208 49,9 

Total 4115 1371 484 35,1 834 51,8 

* Cobertura acima de 100%  

 

          Nas UBSs em que houve a implantação do sistema “call and recall” houve um aumento no 

número de pacientes que realizaram o exame. A cobertura na UBS A passou de 27,1% em 2018 para 

64,2% em 2019. A UBS B apresentava 30,6% de cobertura em 2018 e alcançou 41,4%. A UBS C 

apresentava uma cobertura de 36,3% em 2018 alcançou mais de 100% das mulheres na faixa alvo em 
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2019. Até mesmo a UBS D que ficou  sem profissional de coleta teve um pequeno aumento na cobertura 

passando de 46,3% em 2018 para 49,9% em 2019 confirmando que a convocação personalizada pode 

ser útil para aumentar a adesão a realização do exame conforme encontrado em outros estudos (MUSA 

et al., 2017; ACERA et al., 2017; PAULAUSKIENE et al., 2019).  

 

Gráfico 1:  Número de exames citopatológicos realizados nas Unidades Básicas de Saúde (A, B, C, e D), por mês nos anos 

de 2018 (---------) e 2019 (               ). A área marcada em cinza representa o período de tempo em que as entrevistas foram 

realizadas e as cartas convite entregues.  

 

Para os 5 meses em que a intervenção foi realizada e analisada, construiu-se um gráfico de linhas 

com o número mensal de exames. O gráfico 1 mostra que o número de exames aumenta logo após a 

entrega das cartas ocorrendo um pico de exames ao fim do período de entrega das cartas em 2 UBSs 

analisadas. Na UBS B este pico de exames ocorreu enquanto as cartas ainda estavam sendo distribuídas. 

O número de exames neste mês foi atípico comparado aos outros em 3 UBSs. O pico de exames 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paulauskiene%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31835649
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observado sugere um efeito da aplicação do sistema “call and recall” sobre a demanda pelo exame. Este 

efeito não foi observado na UBS D devido à ausência de profissional para realizar a coleta do exame. O 

comportamento gráfico foi semelhante ao observado nos estudos de Tavasoli et al.(2016) e Tsoa et al. 

(2017) que avaliavam a implantação do sistema “call and recall”. 

 

6.4. Protótipo de Saúde Móvel 

        

 O sistema de rastreio organizado permite que as mulheres na faixa etária alvo realizem os exames 

e não fiquem repetindo exames desnecessariamente. Detectar problemas relacionados a não adesão ao 

exame dentro da periodicidade recomendada é necessário para tentar solucioná-los e aumentar o número 

de mulheres que comparecem as unidades de saúde (AYRES et al., 2017). O protótipo desenvolvido 

apresenta funcionalidades que podem reduzir algumas barreiras a não realização do exame de 

Papanicolaou, entretanto, o foco da intervenção não foi definido apenas devido à verificação da baixa 

cobertura desse exame, mas também devido à vários problemas relacionados aos registros dos processos 

de trabalho durante todas as etapas que envolvem a prevenção do CCU. 

            Os dispositivos móveis apresentam um grande potencial para aplicação na área da saúde e seu 

desenvolvimento por profissionais dessa área é possível desde que seja em conjunto com profissionais 

da área de computação agregando ao produto final maior qualidade ao usuário (SOUZA et al., 2013). O 

aplicativo pode ser uma forma estratégica de intervenção em saúde para a notificação e o mapeamento 

de casos do CCU. Aumentar a conscientização, melhorar o conhecimento e mudar de atitude sobre o 

CCU ao disseminar e compartilhar informações entre a comunidade e profissionais da saúde também 

pode ser uma ajuda eficaz na prevenção do CCU na prática clínica. 

 O Âmbar Previna apresenta recursos como aquisição de informações biomédicas, 

armazenamento contínuo de dados e monitoramento de programas e funções de valor agregado como 

lembretes criados a partir de recomendações e diretrizes elaboradas pelos órgãos governamentais 

responsáveis pela gestão da Saúde. Além disso, será um modelo que utiliza dados unificados o que 

permite a intercomunicação de informações corretas e sistematizadas entre os seus usuários de forma 

contínua e imediata. 

           Diversas atividades dos profissionais de saúde são baseadas em registrar informações sobre o 

paciente, consultar dados, pesquisar literatura científica e compreender resultados e o aplicativo poderá 

substituir ou completar parte destas atividades, otimizando o serviço destes profissionais reduzindo 

tempo e estrutura para realização desses serviços.  
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 Como resultado da pesquisa obteve-se um protótipo de alta fidelidade com telas e funções 

específicas de acordo com o perfil utilizado. 

           O Perfil Paciente foi desenvolvido com o intuito de derrubar algumas barreiras, encontradas no 

presente estudo, para não realização do exame. O acesso seguro ao sistema é feito por meio de 

autenticação de dados pessoais nas telas de cadastro (Figura 1). Após os usuários responderem alguns 

questionamentos sobre seus dados pessoais, se obtém uma classificação de perfil de usuário e cadastro 

personalizado. As funcionalidades do aplicativo permitem ao paciente realizar agendamento de exames 

e consultas, receber resultados e lembretes, além disso, consultar informações referendadas pelo 

Ministério da Saúde sobre o exame de Papanicolaou e CCU. Esta informações obtidas podem educar e 

orientar a paciente e dessa forma ela poderá cuidar de sua própria saúde. Segundo MANIKANDAN et 

al. (2019) as mulheres devem ser estimuladas a assumir a responsabilidade de cuidar da sua própria 

saúde e a participar ativamente dos programas de rastreio do CCU.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           a                                         b                                          c 

Figura 1: Telas de cadastro para utilização do aplicativo: a) Login para  acesso ao aplicativo utilizando o número de cartão 

SUS e a senha pessoal; b) Cadastro inicial de usuário por meio de inserção de dados pessoais; c) Exemplo de tela de cadastro 

de nova paciente pelo Agente Comunitário de Saúde. 

 

A fim de melhorar e facilitar os processos de trabalho, para cada perfil de usuário, foram 

desenvolvidas ferramentas sugeridas durante as entrevistas  que podem ser utilizadas por meio da tela 

de funcionalidades (Figura 2). O perfil de Profissional de Saúde permite ao usuário o cadastro de 

pacientes, geração de listagem de pacientes sob sua responsabilidade, criação de agenda e 

disponibilização de seus horários para marcação de exames e consultas, verificação de resultados de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manikandan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31198361
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exames e acompanhamento de pacientes ao longo do tempo tendo acesso rápido e fácil a dados 

padronizados e organizados. O problema encontrado de ausência de listas organizadas com dados 

pessoais de pacientes que permitem facilmente sua localização, tanto para o enfermeiro quanto para os 

ACSs seria solucionado.  Além disso, permite envio e recebimento de lembretes informativos e, segundo 

dados da literatura, mulheres que foram informadas sobre o CCU pelos profissionais de saúde foram 

mais dispostas a realizar os exames de rastreio (GETACHEW, S. et al., 2019; DONATUS et al., 2019). 

                    a                                      b                                      c                                     d                                    e 

Figura 2: Telas de funcionalidades com características específicas para cada perfil de usuário: a) Agente Comunitário de 

Saúde; b) Paciente; c) Profissional de Saúde; d) Laboratório; e) Gestor de Saúde. 

 

O perfil de Agente Comunitário de Saúde possibilita ao usuário o cadastramento de pacientes, 

a visualização da lista de pacientes sob sua responsabilidade, o envio e recebimento de lembretes e além 

disso, permite o agendamento de consultas e exames, sendo esta funcionalidade uma tentativa de resolver 

um grande problema relatado pelos ACSs  em relação ao número de deslocamentos para realização de 

uma simples marcação de consulta já que precisam ir até a casa da paciente e consultar sua 

disponibilidade de horário, retornar a UBS e verificar disponibilidade do profissional que realizará a 

consulta e depois voltar a casa da paciente para realizar a marcação, efetivamente o que seria facilitado 

utilizando a tela de agendamento (Figura 3) do aplicativo desenvolvido no presente estudo.  Segundo 

ARROSSI et al. (2017) as visitas dos ACS à casa de todas as mulheres com exames alterados é difícil e 

dessa forma uma intervenção de saúde móvel pode elevar o número de mulheres que são acompanhadas 

mesmo com poucos recursos humanos. 
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               As informações obtidas durante as visitas clínicas devem ser registradas e a realização desta 

tarefa manualmente e sem organização prévia pode ser um problema para os profissionais sendo a 

informatização desta etapa extremamente útil (QUERCIA et al., 2018). 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 a                                        b                                      c 

Figura 3: Telas de agendamento de exames: a) Tela para criação da agenda pelo profissional de saúde para marcação de 

exames e consultas; b) Tela com a listagem de horários das pacientes agendadas pelo profissional de saúde; c) Tela de 

agendamentos realizadas pelo usuário paciente com diversos profissionais de saúde. 

 

 

Todos os perfis possuem a Tela de Pesquisa (Figura 4) que permite acesso as informações de 

acordo com o perfil de usuário cadastrado. A ferramenta de busca limita e restringe este acesso conforme 

as necessidades dos perfis. O Perfil Paciente acessa somente os seus dados individuais e o Perfil Agente 

Comunitário de Saúde não visualiza os resultados das pacientes e sim o status de liberação do resultado 

de exame por motivos éticos da sua profissão. Os perfis Agente Comunitário de Saúde, Profissional de 

Saúde, Laboratório e Gestor possuem acesso a Tela de Alerta (Figura 5) que permite alertar profissionais 

envolvidos na realização de exames sobre resultados de pacientes alterados de acordo com o seu perfil 

por meio de lembretes.                                            
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a                                       b 

Figura 4: Telas para realização de pesquisas dentro do aplicativo- a)Tela inicial de pesquisa de informações do paciente; b) 

Tela de pesquisa por nome de pacientes, código do exame ou cartão SUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Tela de alerta por cores emitida aos profissionais de saúde para avaliação das pacientes em relação a presença de 

alterações nos resultados de exames. 
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A ausência de um registro de base populacional no país com dados individuais torna impossível 

determinar se este tipo de câncer afeta desproporcionalmente determinados grupos ou indivíduos da 

população (PERONI et al., 2019). Diante dessa situação, criamos o Perfil Laboratório que possui um 

banco de dados com uma lista geral de pacientes cadastradas, com dados unificados pelo cartão SUS e 

disponibilizados de forma restrita de acordo com o perfil de usuário e separadamente por UBSs. Além 

disso, este perfil possibilita o envio e recebimento de lembretes e informações a respeito do exame de 

Papanicolaou e CCU, além da liberação e envio de resultados de exames (Figura 6) diretamente aos 

interessados, reduzindo o tempo de entrega de resultados que foi uma queixa presente nas entrevistas 

dos profissionais de saúde e ocorre devido a problemas relacionados ao transporte de amostras e 

resultados. O acesso aos resultados é restrito ao Perfil Laboratório e Perfil Profissional de Saúde já que 

a paciente tem acesso somente ao seu resultado individual. Os ACSs terão acesso aos status de liberação 

do resultado de exame já que não podem visualizar o resultado de exames. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Tela de seleção de exame para visualização de resultado. 
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              O Perfil do Gestor permite ao usuário a visualização de relatórios e a avaliação de dados do 

programa de rastreio separadamente por UBSs e de todo o município em tempo real podendo propor 

melhorias em algumas atividades. Segundo Tomasi et al. (2015) somente 45% das UBS realizam o 

registro das coletas de exames de Papanicolaou manualmente e esse número baixo de informações 

relacionadas à assistência na Atenção Básica é um problema detectado e avaliado pelos gestores de saúde 

há alguns anos.  

               É necessária uma integração entre o setor de saúde e demais setores do governo para garantir 

igualdade de acesso aos serviços e informações sobre a saúde das mulheres. A resolução desses 

problemas depende do trabalho conjunto da pesquisa epidemiológica e serviços de saúde (AYRES et al., 

2017).  

           A implantação de um programa eficaz na prevenção do CCU exige o monitoramento de dados já 

que dessa forma é possível observar se os resultados alterados são encaminhados para tratamento e 

acompanhamento corretamente. Os registros médico-eletrônicos foram instalados com êxito nos países 

desenvolvidos e a adaptação destes registros nos demais países permite a melhora na qualidade destes 

dados e também a troca de informações entre os profissionais de saúde (QUERCIA et al., 2018). 
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7. CONCLUSÃO 

As informações gerais obtidas sobre o programa de rastreio local detectando a baixa cobertura 

pelo exame de Papanicolaou e problemas relacionados tanto aos processos de trabalho quanto ao registro 

desses processos por parte dos profissionais envolvidos na realização desse exame, permitiu o 

conhecimento necessário para propor soluções que melhorem o sistema de rastreio no município.  

Utilizar uma convocação personalizada por meio da carta convite para as mulheres pode 

aumentar a adesão ao sistema de rastreio, mas a falta de um banco de dados de base populacional dificulta 

a organização desse programa. O aplicativo Âmbar Previna tem potencial para gerar um banco de dados, 

substituir a carta convite e auxiliar os profissionais no acompanhamento da saúde da mulher, 

evidenciando que, na saúde coletiva, inovações tecnológicas fortalecem os métodos de educação e 

promoção da saúde. Obtendo-se sucesso com a implementação do aplicativo, a tecnologia móvel poderá 

ser utilizada em outros programas de rastreio pelas regiões do país fornecendo dados em tempo real e 

permitindo acompanhamento constante e melhoria desses programas. Dessa forma, o desenho e 

abordagem desse estudo podem servir como modelo de trabalho para prevenção do CCU. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1.  Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa.  
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Anexo 2. Formulário de requisição do exame citopatológico. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

UF CNES da Unidade de SAÚDE 

Unidade de SAÚDE 

Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero 

Nº Protocolo 
(nº gerado automaticamente pelo SISCAN) 

 

 
Município Prontuário 

 

Cartão SUS* 

 

Nome Completo da Mulher* 
 

 

 

Nome Completo da Mãe* 
 

 
CPF 

 

Data de Nascimento* 
/ / 

Dados Residenciais 

Logradouro 

 

 

Idade 

Apelido da Mulher 

Nacionalidade 

Raça/cor 

Branca Preta 

 

 

 
Parda 

 

 

 
Amarela 

 

 

 
Indígena/ Etnia 

 

NÚMERO Complemento 
 

 
Código do Município 

 
Município 

Bairro UF 

 

  

CEP DDD Telefone 

Ponto de Referência 
 

Escolaridade: Analfabeta Ensino Fundamental Incompleto Ensino Fundamental Completo Ensino Médio Completo Ensino Superior Completo 

 
 

 

1. Motivo do exame* 

Rastreamento 

Repetição (exame alterado ASCUS/Baixo grau) 

Seguimento (pós diagnóstico colposcópico / tratamento) 

7. Já fez tratamento por radioterapia?* 

Sim Não Não sabe 

 

8. Data da ÚLTIMA menstruação / regra:* 

2. Fez o exame preventivo (Papanicolaou) alguma vez?* 

Sim. Quando fez o ÚLTIMO exame? 
ano     

/ / Não sabe / Não lembra 
 

9. Tem ou teve algum sangramento após relações sexuais?* 

(não considerar a primeira relação sexual na vida) 
Não 

3. Usa DIU?* 

4. Está grávida?* 

Não sabe 

Sim Não Não sabe 

Sim Não Não sabe 

Sim 

Não / Não sabe / Não lembra 

 
10. Tem ou teve algum sangramento após a menopausa?* 

5. Usa pílula anticoncepcional?* 

Sim Não Não sabe 

6. Usa hormônio / remédio para tratar a menopausa?* 

Sim Não Não sabe 

(não considerar o(s) sangramento(s) na vigência de reposição hormonal) 

Sim 

Não / Não sabe / Não lembra / Não está na menopausa 

 

 
 

11. Inspeção do colo* 

Normal 

Ausente (anomalias congênitas ou retirado cirurgicamente) 

Alterado 

Colo não visualizado 

12. Sinais sugestivos de doenças sexualmente transmissíveis? 

Sim 

Não 

EXAME CLÍNICO 

DADOS DA ANAMNESE 

MINISTÉRIO   DA   SAÚDE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO - COLO DO ÚTERO 

NOTA: Na presença de colo alterado, com lesão sugestiva de câncer, não aguardar o resultado 
do exame citopatológico para encaminhar a mulher para colposcopia. 
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INFORMAÇÕES PESSOAIS 
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CNES do Laboratório* NÚMERO do Exame* 

Nome do Laboratório* Recebido em:* 

/ / 
 

 

AvAliAçãO pré-ANAlíTicA 

AMOSTRA REJEITADA POR: 

Ausência ou erro na identificação da lâmina, frasco ou formulário 

Lâmina danificada ou ausente 

Causas alheias  ao laboratório; especificar:                                                                            

Outras causas; especificar:    

EPITéLIOS REPRESENTADOS NA AMOSTRA:* 

Escamoso 

Glandular 

Metaplásico 

diAgNósTicO descriTivO 
 

DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE NO MATERIAL EXAMINADO? 

Sim Não 

 

ALTERAÇÕES CELULARES BENIGNAS REATIvAS OU REPARATIvAS 

Inflamação 

Metaplasia escamosa imatura 

Reparação 

Atrofia com inflamação 

Radiação   

Outros; especificar: 

micrObiOlOgiA 

Lactobacillus sp 

Cocos 

Sugestivo de Chlamydia sp 

Actinomyces sp 

Candida sp 

Trichomonas vaginalis 

Efeito citopático compatível com vírus do grupo Herpes 

Bacilos supracitoplasmáticos (sugestivos de Gardnerella/Mobiluncus) 

Outros bacilos    

Outros; especificar: 

AdequAbilidAde dO mATeriAl* 

Satisfatória 

Insatisfatória para avaliação oncótica devido a: 

Material acelular ou hipocelular em menos de  do esfregaço 

Sangue em mais de  do esfregaço 

Piócitos em mais de  do esfregaço 

Artefatos de dessecamento em mais de  do esfregaço 

Intensa superposição celular em mais de  do esfregaço 

Outros, especificar   

 

 

 
CéLULAS ATÍPICAS DE SIGNIFICADO INDETERMINADO 

Escamosas: Possivelmente não neoplásicas (ASC-US) 

Não se pode afastar lesão de alto grau (ASC-H) 

 
Glandulares: Possivelmente não neoplásicas 

Não se pode afastar lesão de alto grau 

 
De origem indefinida: Possivelmente não neoplásicas 

Não se pode afastar lesão de alto grau 

 
ATIPIAS EM CéLULAS ESCAMOSAS 

Lesão intra-epitelial de baixo grau (compreendendo efeito citopático pelo 

HPv e neoplasia intra-epitelial cervical grau I) 

Lesão intra-epitelial de alto grau (compreendendo neoplasias intra- 

epiteliais cervicais graus II e III) 

Lesão intra-epitelial de alto grau , não podendo excluir micro-invasão 

Carcinoma epidermóide invasor 

ATIPIAS EM CéLULAS GLANDULARES 

Adenocarcinoma “in situ” 

Adenocarcinoma invasor: Cervical 

Endometrial 

Sem outras especificações 

 

OUTRAS  NEOPLASIAS  MALIGNAS:    

PRESENÇA DE CéLULAS ENDOMETRIAIS (NA PÓS-MENOPAUSA OU ACIMA 

DE 40 ANOS, FORA DO PERÍODO MENSTRUAL) 
 

 

Observações Gerais:    
 

 

Screening pelo citotécnico: Responsável* 

 

  

Data do Resultado* 

IDENTIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO 

RESULTADO DO EXAME CITOPATOLÓGICO - COLO DO ÚTERO 
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Anexo 3. Entrevista aplicada aos Enfermeiros. 
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Anexo 4. Entrevista aplicada aos Agentes Comunitários de Saúde. 
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Anexo 5. Entrevista aplicada aos Enfermeiros sobre a Estrutura Local. 

1. Há sala de espera com bancos para sentar?          SIM NÃO

2. Existe sala de exame (consultório) individual? SIM NÃO

3. A sala possui condições de higiene e ventilação adequadas? SIM NÃO

4. O consultório dispõe de pia para lavar as mãos? SIM NÃO

5. O consultório dispõe de banheiro? SIM NÃO

6. O consultório dispõe de iluminação adequada para o desenvolvimento das atividades? SIM NÃO

7. Há sistema para regular a temperatura ambiente (ventiladores, ar condicionado, etc.)? SIM NÃO

8. Há, na unidade, local disponível para realização de atividades de educação em saúde? SIM NÃO

RECURSOS MATERIAIS SIM / NÃO

1. Mesa e cadeiras? SIM NÃO

2. Mesa ginecológica? SIM NÃO

3. Escada de dois degraus? SIM NÃO

4. Mesa auxiliar? SIM NÃO

5. Foco de luz com cabo flexível? SIM NÃO

6. Biombo ou local reservado para troca de roupa? SIM NÃO

7. Cesto de lixo? SIM NÃO

8. Espéculo de tamanhos variados - pequeno, médio, grande e para virgem? SIM NÃO

9. Balde com solução desincrostante em caso de instrumental não descartável? SIM NÃO

10. Lâminas de vidro com extremidade fosca? SIM NÃO

11. Espátula de Ayre? SIM NÃO

12. Escova endocervical? SIM NÃO

13. Par de luvas para procedimento? SIM NÃO

14. Pinça de Cherron? SIM NÃO

15. Avental/ camisola para a mulher? SIM NÃO

16. Lençóis? SIM NÃO

17. Formulário para requisição de exame citopatológico – colo do útero? SIM NÃO

1. As coletas dos exames preventivos são realizadas por médicos e enfermeiros? SIM NÃO

2. As coletas dos exames preventivos são realizadas apenas por médicos? SIM NÃO

3. As coletas dos exames preventivos são realizadas apenas por enfermeiros? SIM NÃO

4. Há profissionais de outras categorias realizando coleta de exames preventivos? SIM NÃO

5. As consultas ginecológicas são realizadas por médicos e enfermeiros? SIM NÃO

6. As consultas ginecológicas são realizadas apenas por médicos? SIM NÃO

7. As consultas ginecológicas são realizadas apenas por enfermeiros? SIM NÃO

8. Há profissionais de outras categorias realizando consultas ginecológicas? SIM NÃO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP

Escola de Farmácia

SEÇÃO DE CITOLOGIA CLÍNICA 

Laboratório Piloto de Análises Clínicas – LAPAC

ROTEIRO DE FORMULÁRIO DA ESTRUTURA DAS UBS

Unidade Básica de Saúde: __________________________________________                                                  Data ____/____/______ 

 PLANTA FÍSICA SIM / NÃO 

RECURSOS HUMANOS SIM / NÃO
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Anexo 6. Entrevista aplicada às mulheres entre 25 e 64 anos. 
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Anexo 7. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Responsável UBS. 
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Anexo 8. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Agente Comunitário de Saúde. 
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Anexo 9. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- Paciente. 
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Anexo 10: Carta convite direcionada às mulheres da UBS. 
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Anexo 11: Folheto Informativo. 
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Anexo 12. Entrevistas com profissionais das Unidades Básicas de Saúde 

Entrevistas aplicadas às Agentes Comunitárias de Saúde e enfermeira responsável pela Unidade Básica 

de Saúde A. 
Perguntas Respostas 

1. Você considera 

adequada a estrutura que 

é oferecida nesta unidade 

para realização do exame 

de prevenção? Por quê?  

 

“Todos os ACSs responderam que a estrutura não é a mais adequada, pois a sala é pequena. 

O prédio em si não é adequado." 

“Não. A sala é pequena para caber a paciente, espaço físico não é adequado, não é o 

mais apropriado para ser um posto de saúde”. 

2. Que estratégias são 

utilizadas para 

informação e captação 

das mulheres na faixa 

etária priorizada para a 

realização do exame 

preventivo? 

 

 “Quando vou nas casas sempre pergunto se a mulher fez o exame preventivo, se ela falar 

que ainda não fez eu falo para ela ir no posto marcar o preventivo”. 

“Fazemos a busca ativa, informando sobre a importância do preventivo para a saúde delas”. 

“Aproveito o momento das visitas mesmo, como a gente conhece as mulheres sempre falo 

para ela ir no posto fazer o exame preventivo e não esquecer porque é importante para ela”. 

“Por meio de orientação mesmo, algumas fazem todo ano mesmo, as que não fazem a 

gente conversa, explica e fala para ela ir no poso marcar o preventivo”. 

“Através da busca ativa mesmo”. 

“Os ACSs possuem uma lista de pacientes no sistema, por lá eles conseguem saber se 

a mulher está na faixa etária alvo, aí podem convidar as mulheres para fazer o 

preventivo”. 

 

3. Existe algum 

mecanismo de controle 

para identificação e busca 

ativa das mulheres com 

este exame em atraso? 

  

 

“As mulheres que não fazem o exame o que fazemos é a busca ativa, sempre orientando da 

importância do preventivo”. 

“Cada agente monitora as mulheres da sua própria área” 

“Pelas marcações do exame em um caderno dá para ter um controle, a enfermeira consegue 

saber se tem alguma mulher que precisa fazer o preventivo”. 

“A enfermeira quem faz os preventivos, aí pelas marcações dos exames dá sim para saber 

se a mulher fez ou não”. 

“Como a gente conhece as pessoas da nossa micro área sabemos as mulheres que não fazem 

o exame, não é bem um controle mais pelo menos eu tento orientar”. 

“Caderno de anotações só de mulheres das que fizeram e com alteração. É possível 

verificar se a mulher está fazendo o exame anualmente”. 

 
4. Nos casos de 

resultados de exames 

com alguma alteração 

qual a conduta dentro da 

unidade básica de saúde? 

 

“Todos exames quando chegam ao posto passam primeiro para enfermeira. Exames 

negativos são repassados para cada ACS. Quando tem alguma alteração a gente não 

entrega direto para a mulher, quando vamos na visita falamos para a mulher ir ao 

posto e pegar o resultado do exame com a enfermeira, mas a gente não fala se tem 

alguma coisa”. 

“Exames alterados a enfermeira quem entrega quando a mulher vem no posto”. 

“A enfermeira nos informa e fazemos a visita pedindo para a paciente ir na unidade”. 

“Só a enfermeira sabe que exame teve alteração, quando isso acontece ela pede para gente 

falar com a mulher da nossa micro área para passar no posto para pega o exame”. 

“Se tiver exame com alguma alteração a enfermeira entrega para mulher quando ela vai ao 

posto. Dependendo do resultado a enfermeira encaminha a mulher para um ginecologista 

daqui de Ouro Preto mesmo ou para o Centro Viva Vida em Itabirito”. 

“Exames alterados eu entrego para as mulheres, aqui mesmo no posto, os casos que 

não podem ser resolvidos aqui posso encaminhar para um ginecologista da policlínica 

ou do Centro Viva Vida lá em Itabirito, se for mais grave.” 
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Entrevistas aplicadas às Agentes Comunitárias de Saúde e enfermeira responsável pela Unidade Básica 

de Saúde A (continuação). 
Perguntas Respostas 

5. Como ocorre a 

interação entre a ESF e a 

Atenção Secundária e 

Terciária relacionada ao 

tratamento/controle do 

câncer do Colo do Útero? 

 

“O contato é feito pela própria enfermeira”. 

“Sim, existe, e é feito quando é necessário, quando a paciente tem algo mais grave”. 

“Sim, sempre se dá pelo encaminhamento da enfermeira.  Para tratamento da paciente por 

exemplo”. 

“O contato é feito através do posto, que consegue encaminhar a mulher para um tratamento 

mais especializado, como por exemplo em Itabirito”. 

“Sim, o contato é quando tem casos que não podemos resolver no posto. As pacientes 

são encaminhadas para a atenção secundária a Policlínica ou para o Centro Viva Vida”. 

“ Quando há casos mais sério a paciente encaminhada para o centro Viva Vida 

6. São desenvolvidas 

atividades educativas, 

individuais ou coletivas? 

Quais? 

 

“Tem um tempo que não fazemos, mais utilizado mesmo são fixação de cartazes 

informativos na recepção do posto”. 

“Utilizando cartazes informativos sobre vários temas, como vacinação”. 

“Ultimamente não tem sido realizado, a mulher pode obter informações no posto”. 

“Podemos passar as informações para a mulher individualmente nas visitas, e incentivando 

a participar de atividades do Outubro Rosa”. 

“Tem as atividades desenvolvidas no Outubro Rosa, podemos usar de informações na sala 

de espera e na recepção da UBS”. 

“Outubro Rosa a gente fala para a mulher participar, os ACSs convidam as mulheres 

para fazer o exame preventivo quando estão fazendo visitas”. 

 

7. Nos últimos dois anos 

você realizou algum 

curso, capacitação ou 

treinamento que tenha 

refletido positivamente 

em sua atuação no 

programa de prevenção e 

controle do câncer do 

colo do útero? 

“Todos os ACS relataram que fizeram treinamento, como por exemplo, alguns ocorreram 

na UFOP”. 

 “Na Escola de Farmácia e curso no UNASUS”. 

Pergunta feita 

especificamente para as 

ACS: Qual a sua 

sugestão para melhorar 

a qualidade do serviço? 

 

"Mais cursos para melhorar a capacitação”. 

" Que fosse oferecido mais cursos para atualizar os profissionais da saúde”. 

“Melhores condições de trabalho, que tivesse mais acesso os materias necessários." 

" Poderia ter mais cursos, treianamentos, reuniões para melhor aprendizado”. 

* 1 ACS não respondeu 

Pergunta feita 

especificamente para a 

Enfermeira: Quais os 

fatores facilitadores e 

restritivos da assistência 

na prevenção e controle 

do câncer do colo do 

útero na atenção 

primária? 

Restritivos: Se o profissional que faz o preventivo for homem, Enfermeiro quando é homem, 

o horário e os dias da realização de preventivo (segunda-feira e sexta-feira de manhã e 

quarta-feira à tarde,) horário não acessível para todas as mulheres. Tem vagas suficientes, 

mais a procura é baixa. São feitos 20 preventivos por mês, o horário que as pacientes 

trabalham dificultam a coleta, falta de material”. 
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Entrevistas aplicadas às Agentes Comunitárias de Saúde e enfermeira responsável pela Unidade Básica 

de Saúde B. 
Perguntas Respostas 

1. Você considera 

adequada a estrutura que 

é oferecida nesta unidade 

para realização do exame 

de prevenção? Por quê? 

 

  

 

“Espaço adequado, mas falta profissional do sexo feminino por que as mulheres deixam de 

fazer por que as mulheres deixam de fazer por ser homem, o companheiro não aceita”. 

“Poderia ser mais salas para coleta, só tem uma”. 

“Sim, tem sala, maca, mas o banheiro não tem onde colocar a roupa, poderia melhorar o 

local para as mulheres guardarem seus pertences, suas roupas. Acrescentar mais uma sala e 

também só o enfermeiro que faz e os residentes tem que se deslocar para fazer a coleta no 

prédio lá de baixo. A paciente tem que esperar porque a sala está ocupada e é homem”. 

“Sim” 

“Falta de espéculo e neste momento não está muito adequado”. 

“Não, falta material. Material de baixa qualidade. Falta área própria.” 

 

2. Que estratégias são 

utilizadas para 

informação e captação 

das mulheres na faixa 

etária priorizada para a 

realização do exame 

preventivo? 

 

“Não tem muitas, com a professora foi a segunda que participou e fora da campanha não 

tem para convidar as que não vem são poucas estratégias”. 

“Busca ativa nas que aceitam, na área tem mulheres que não fazem, conversa somente com 

as mulheres que permitem” 

“Material de trabalho dela, foi questão de briga na UBS por que a mulher pode mudar de 

UBS para fazer a coleta e não ser obrigado a realizar exame na UBS de origem. Falta apoio 

da Secretaria, as duas primeiras semanas não tinha material para a coleta. Está tendo 

campanha da ACEOP e a Secretaria não deixa incentivo nenhum”. 

“Às vezes tem multirão, passa nas casas falando da importância”. 

“Ir na casa das pacientes e com a lista que possuem ela sabe se a paciente já fez e caso a 

paciente queira pode ir para Santa Cruz porque algumas mulheres acham que a ginecologista 

é que tem que fazer”. 

“ACS, carta informativa”. 

 

3. Existe algum 

mecanismo de controle 

para identificação e busca 

ativa das mulheres com 

este exame em atraso? 

  

 

“e-SUS, plataforma utilizada para puxar relatórios e enfermeiro divide por subáreas e faz 

cálculo para ver por área, adaptação das pessoas com relação ao agente.” 

“Sim. Busca ativa para levar até o enfermeiro”. 

“Já houve controle antes, mas atualmente não. A maioria das mulheres não buscam o 

resultado”. 

“Não, só quando tem alteração o enfermeiro deixa em uma pasta e tem que olhar 1 vez 

por mês. Reclamam da demora da entrega do resultado”. 

“Não, só quando a mulher fala. Dá para saber quando é mulher que sempre fala faz porque 

ela fala. De quem não faz é meio difícil”.  
“Caderno individual da ACS e tabela de Excel”. 

 

4. Nos casos de 

resultados de exames 

com alguma alteração 

qual a conduta dentro da 

unidade básica de saúde? 

 

“Enfermeiro comunica e a gente vai na casa convocando a paciente para vir na UBS”. 

“Depende do grau de alteração encaminha para o Centro Viva Vida”. 

“Enfermeiro olha e pede para fazer busca ativa da paciente, avisando-a para retornar. 

Orientações orais nas visitas, ACS entregam resultado negativo nas casas, os positivos, as 

ACS falam para as mulheres pegarem o exame com o enfermeiro”. 

“Enfermeiro passa para o Agente chamar a paciente à UBS para conversar”. 

“Enfermeiro avisa quando o resultado está alterado e deixa na pasta com os resultados dos 

exames. Não entrega os exames alterados para forçar a mulher a vir buscar o resultado. Só 

entrega os exames negativos”. 

“As mulheres são chamadas na UBS”. 
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Entrevistas aplicadas às Agentes Comunitárias de Saúde e enfermeira responsável pela Unidade Básica 

de Saúde B (continuação). 
Perguntas Respostas 

5. Como ocorre a 

interação entre a ESF e a 

Atenção Secundária e 

Terciária relacionada ao 

tratamento/controle do 

câncer do Colo do Útero? 

 

“Não tem contato, bem pouco a responsabilidade fica sempre na primeira em rede não sabe”. 

“Não tem contato, só o enfermeiro é que tem, Só fica sabendo se a paciente contar”. 

 “Não vê, não sabe ao certo, não tem apoio, contato direto com atenção 2ª e 3ª. Só a secretaria 

de saúde que liga e pergunta se fez ou vai fazer algo sobre a prevenção. Paciente é que 

contam sobre os exames alterados quando encaminha para o Viva Vida. A marcação passa 

pela agente e só se sabe do retorno se a paciente contar”. 

“Só a consulta é entregue”. 

“O enfermeiro quando dá alteração encaminha para médica em Itabirito e às o Centro Viva 

Vida encaminha os papeis de algum atendimento”. 

“Não existe. É precário e o cadastro no Siscan é feito por conta própria. A mulher é 

que conta o que aconteceu. É péssimo.” 

6. São desenvolvidas 

atividades educativas, 

individuais ou coletivas? 

Quais? 

 

“Esporadicamente, só em campanha, não consegue trabalhar por ser só uma equipe”. 

“Não”. 

“Não” 

“Rodas de conversa, o preventivo em si, palestras ao longo do ano. Mês passado teve no 

CAPES”. Este ano não teve porque aqui não tem espaço e estrutura. E mulheres trabalham 

quando as palestras acontecem, então não aparece muitas”. 

“Tem às vezes, enfermeiro sempre faz, a médica fazia antes, mas agora são poucas, coloca 

informações educativas na recepção”. 

“Individuais sempre na rotina. Toda a equipe faz.” 

7. Nos últimos dois anos 

você realizou algum 

curso, capacitação ou 

treinamento que tenha 

refletido positivamente 

em sua atuação no 

programa de prevenção e 

controle do câncer do 

colo do útero? 

“Sim, na UFOP sobre ISTs e HPV”. 

“Sim. Fez pela internet curso de capacitação, UNASUS (pela secretaria não ], mas pela 

UFOP fez mas não sabe o tema”. 

“Participou de eventos da UFOP, minicurso sobre HPV com a enfermeira no sindicato, 

UFOP Citologia” 

“Fez no Sindicato” 

“Sim. Sempre tem uns mini cursos na UFOP, ela acha importante para adquirir 

conhecimento, para transmitir conhecimento não só para as mulheres, mas para todas as 

pessoas da sua micro área”. 

“Sim, vários com EFAR, mini cursos, congressos ginecológicos.” 

Pergunta feita 

especificamente para as 

ACS: Qual a sua 

sugestão para melhorar 

a qualidade do serviço? 

 

“Acessar as pessoas certas, as que não vem mesmo. Talvez fosse mais interessante ACS 

fazerem campanha, ou mulheres da própria comunidade que são capazes de falar mais 

facilmente para mulheres da comunidade”. 

“Mais vagas para prevenção, mais salas, mais profissionais, só faz coleta na segunda feira 

(16 horas as 19 horas umas 8 vagas) e quando combina com enfermeiro muitos atendimentos 

e não tem sala para coleta de preventivo”. 

“Mais informação, mais cursos, troca de informação, retorno da própria UBS conversar com 

o enfermeiro e ter retorno sobre os pacientes da Agente e também retorno das demais UBS 

para agentes e não só para o enfermeiro para conhecer melhor a paciente, acesso à internet 

e computador para trabalhar”. 

“Demora da entrega do resultado e demora da paciente ir ao médico em Itabirito”. 

“Não faltaram material básico, o horário estendido e horários extras tem empenho, mas 

segunda feira teve que dispensar duas mulheres por falta de material. Demora para dar 

continuidade no tratamento/encaminhamento no Viva Vida. Mulheres relatam ser bem 

atendidas no Viva Vida.” 

Pergunta feita 

especificamente para a 

Enfermeira: Quais os 

fatores facilitadores e 

restritivos da assistência 

na prevenção e controle 

do câncer do colo do 

útero na atenção 

primária? 

“Acesso, infelizmente tem que escolher quais preventivos porque não tem vaga. Falta 

organização e acesso para todas, falta insumo, estrutura. Tinha que ter mais salas de 

coletas.” 
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Entrevistas aplicadas às Agentes Comunitárias de Saúde e enfermeira responsável pela Unidade Básica 

de Saúde C. 
Perguntas Respostas 

1. Você considera 

adequada a estrutura que 

é oferecida nesta unidade 

para realização do exame 

de prevenção? Por quê? 

  

Em todas as entrevistas, a resposta foi “não”. Os motivos citados foram: “mofo na sala”, “a 

porta não fecha direito”, “sala escura, ventilação ruim”. 

 

2. Que estratégias são 

utilizadas para 

informação e captação 

das mulheres na faixa 

etária priorizada para a 

realização do exame 

preventivo? 

As respostas foram parecidas entre si, por isso, será apresentada apenas a resposta da 

enfermeira: “As ACS fazem busca ativa, a médica encaminha para a enfermeira; não sabe 

se as pacientes vem com certeza”. 

 

3. Existe algum 

mecanismo de controle 

para identificação e busca 

ativa das mulheres com 

este exame em atraso? 

  

Segundo relatos da enfermeira e uma ACS: “Há um caderno de preventivo que dá para saber 

quem faz o exame”. “O caderno é de quem faz [o exame] e não dá tempo de analisar, tem 

registro do que é feito, das que nunca fizeram não sabe”. 

 

4. Nos casos de 

resultados de exames 

com alguma alteração 

qual a conduta dentro da 

unidade básica de saúde? 

 

Conforme respostas da enfermeira e uma ACS: “A Isadora [enfermeira] pede as ACS que 

seja agendada a consulta de retorno com ela”. “Os resultados só são entregues na UBS e 

negativos são entregues na recepção e os positivos só pela enfermeira na consulta de 

retorno”. 

 

5. Como ocorre a 

interação entre a ESF e a 

Atenção Secundária e 

Terciária relacionada ao 

tratamento/controle do 

câncer do Colo do Útero? 

 

Conforme a enfermeira: “Encaminha direto para o Centro Viva Vida [em Itabirito] ou para 

ginecologista em Ouro Preto. Depende da gravidade da alteração”. 

6. São desenvolvidas 

atividades educativas, 

individuais ou coletivas? 

Quais? 

 

Relatos das entrevistadas: “Este ano [2019], foi realizada uma palestra. Não são feitas 

atividades neste sentido com frequência. Quando havia assistente social, faziam mais 

atividades. A médica orienta durante a consulta”. “Karina [médica] está fazendo um grupo 

para realizar palestras, mas há dificuldade das pessoas em comparecer”. “Foi feito um grupo 

de mulheres para falar sobre planejamento familiar. É difícil fazer esse tipo de atividade, 

pois as mulheres não vem”. 

 

7. Nos últimos dois anos 

você realizou algum 

curso, capacitação ou 

treinamento que tenha 

refletido positivamente 

em sua atuação no 

programa de prevenção e 

controle do câncer do 

colo do útero? 

A enfermeira disse não se lembrar se participou de algum tipo de capacitação. As ACS 

participaram de “curso feito na UFOP pelo Âmbar, foram em torno de 6 encontros” e de 

“Encontro de Mulheres na UBS sobre contracepção e também de dois minicursos na UFOP 

1 vez por mês em 2018”. 

Pergunta feita 

especificamente para as 

ACS: Qual a sua 

sugestão para melhorar 

a qualidade do serviço? 

 

“Melhora na infraestrutura da UBS. Trata-se de uma casa alugada, que foi adaptada para ser 

um posto de saúde”. “Se tivesse melhor estrutura da unidade, haveria mais adesão. Falta 

camisola, a sala não tem iluminação adequada. A demora na entrega dos exames é algo que 

afeta a adesão, e também a falta de informação e de estratégia para conscientizar as 

mulheres”. 
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Entrevistas aplicadas às Agentes Comunitárias de Saúde e enfermeira responsável pela Unidade Básica 

de Saúde C (continuação). 
Pergunta Resposta 

Pergunta feita 

especificamente para a 

Enfermeira: Quais os 

fatores facilitadores e 

restritivos da assistência 

na prevenção e controle 

do câncer do colo do 

útero na atenção 

primária? 

“Resistência das mulheres por vergonha, medo de realizar o exame e do resultado. 

Transporte está muito difícil e com isso demora. Há mulheres que vem sempre, que tem 

interesse”. 

 

Entrevistas aplicadas às Agentes Comunitárias de Saúde e enfermeira responsável pela Unidade Básica 

de Saúde D. 
Perguntas Respostas 

1. Você considera 

adequada a estrutura que 

é oferecida nesta unidade 

para realização do exame 

de prevenção? Por quê? 

 

  

 

“Sim. O pessoal adora a enfermeira e é bem capacitada. Possuem equipamentos novos." 

"Sim. Tem salas suficiente, materiais que não faltam e uma ótima profissional." 

"Sim. Agora é melhor devido a enfermeira, o pessoal participa mais." 

"Sim. Pois tem a estrutura suficiente para realizar os exames." 

"Sim. Tem tudo, tem maca, coletor, iluminador, sala fechada com banheiro." 

"Sim. A sala é ampla, equipamento adequado, tem colposcópio." 

“Sim. Tem uma ótima enfermeira, devido a equipe multiprofissional. 

   "Sim. Tem tudo novo." 

2. Que estratégias são 

utilizadas para 

informação e captação 

das mulheres na faixa 

etária priorizada para a 

realização do exame 

preventivo? 

 

  "Visitas. A enfermeira fez uma lista com as mulheres que já realizaram e o exame e as que 

ainda não realizaram, e a data do último exame." 

"Orientações sobre a importância de realização dos exames." 

"Sabemos quem fez e quem não fez, realizamos busca ativa." 

"Construção de panfletos informativos. Orientações junto ao programa Saúde da Mulher." 

"Visitas domiciliares, onde são relatados os problemas e nós ACS comunicamos com a 

enfermeira a necessidade ou não de realizar o exame e avisamos as pacientes." 

"É realizado grupos operativos, grupos de gestante e é abordado o assunto. Busca ativa." 

"Busca ativa, grupo operativo." 

   "Fiz palestras e consultas agendadas nas casas das pacientes através das ACS. Tem 

aproximadamente 35 vagas para realização do exame por semana." 

3. Existe algum 

mecanismo de controle 

para identificação e busca 

ativa das mulheres com 

este exame em atraso? 

  

 

"Controle feito pela enfermeira que marca quando tem que ser feito o próximo exame." 

"Planilha no computador que a enfermeira mantém atualizada e os próprios pacientes 

perguntam se está na hora de realizar o exame novamente." 

"Ocorre a busca pelos ACSs, orientados pela enfermeira a localizar e a orientar na 

realização do exame preventivo." 

"Procuram saber o motivo do atraso e fazer a remarcação ou marcação do exame." 

"A enfermeira tem controle do exame e quando a paciente tem que voltar.  A enfermeira 

avisa as ACS para avisarem as mulheres." 

"Existe uma planilha que mostra os dados, isso permite busca ativa." 

"A enfermeira faz uma lista por microáreas, marca a data do último exame e do próximo." 

"Planilha de Excel com resultados e consultas nesta planilha." 

4. Nos casos de 

resultados de exames 

com alguma alteração 

qual a conduta dentro da 

unidade básica de saúde? 

 

"Os resultados negativos ficam na recepção e própria paciente busca. Já os positivos, a 

enfermeira marca consulta e somente ela entrega o resultado a paciente.' 

"A enfermeira comunica ao ACS que a paciente precisa retornar a UBS." 

"Essa mulher é orientada na consulta com a enfermeira." 

"A enfermeira faz observação que o exame deu alterado e convoca a paciente para ir até a 

UBS." 

"Sempre mantém a ética. Somente a enfermeira ou médica pode falar o resultado a 

paciente." 

“A enfermeira encaminha para o ginecologista ou médica da equipe e se necessário 

encaminhar para Ouro Preto ou Centro Viva Vida." 

"Encaminha as mulheres para o Centro Viva Vida em Itabirito." 

"Já agenda a consulta e pede que os ACS informem a paciente.” 
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Entrevistas aplicadas às Agentes Comunitárias de Saúde e enfermeira responsável pela Unidade Básica 

de Saúde D (continuação). 
Perguntas Respostas 

5. Como ocorre a 

interação entre a ESF e a 

Atenção Secundária e 

Terciária relacionada ao 

tratamento/controle do 

câncer do Colo do Útero? 

 

“Há problemas na marcação de consultas, cirurgias e tratamento na unidade de atenção 

secundária”. 

“A enfermeira é quem sabe a respeito” 

“Só a enfermeira que sabe”. 

“Quando detectada a lesão, o enfermeiro encaminha”. 

“Através do encaminhamento para Ouro Preto”. 

“Uma resposta rápida em relação à Atenção Básica”. 

“A paciente é encaminhada para a ginecologista ou para Ouro Preto”. 

“ Falta Informação do Centro Viva Vida, é necessário perguntar a paciente o que está 

acontecendo.” 

6. São desenvolvidas 

atividades educativas, 

individuais ou coletivas? 

Quais? 

 

"Com a ajuda dos acadêmicos de medicina e junto com a enfermeira, são desenvolvidos 

grupos operativos que falam sobre diversos assuntos.' 

"Sim. Grupos operativos com diversos assuntos e as vezes tem parcerias que apoiam nos 

grupos durante a semana e as pessoas gostam." 

"Sim. Panfletos informativos, palestras, programas educativos." 

"Sim. Palestras, teatros, ação informativa no momento da espera do exame." 

"Sim. Coletivas, palestras feita pela enfermeira. Campanha de HIV e Sífilis." 

"Coletivas, grupos e ações individuais com a enfermeira." "Grupos operativos mostrando a 

importância do cuidado da saúde." 

"Roda de conversa, palestras quando agendadas." 

7. Nos últimos dois anos 

você realizou algum 

curso, capacitação ou 

treinamento que tenha 

refletido positivamente 

em sua atuação no 

programa de prevenção e 

controle do câncer do 

colo do útero? 

"Sempre, minicursos na UFOP. E sobre HPV com enfermeira." 

"Sim, com enfermeira." 

"Sim, curso de capacitação e treinamento." 

"Sim, na UFOP. Com Carol, tem opção de escolher o assunto a ser abordado." 

"Sempre realiza curso de reciclagem. Mas específico do CCU não." 

"Sim, curso na UFOP." 

"Sim, tem uma educação permanente dada pelo pessoal da UFOP." 

"Especialização em obstetrícia e revisão do Protocolo feita pelos próprios enfermeiros 

de Ouro   Preto em 2018." 
Pergunta feita 

especificamente para as 

ACS: Qual a sua 

sugestão para melhorar 

a qualidade do serviço? 

 

"Melhora no transporte para não demorar a entrega dos resultados." 

"Agilidade nos resultados. Facilitar a consulta de dados para as ACS para poder informar 

as pacientes se está próximo a data do próximo exame." 

"Realizar programas em parceria com a Universidade." 

"Transporte para facilitar as visitas." 

"Prefiro não responder." 

"Que volte a ter com periodicidade os grupos operativos." 

"Continuar tendo abertura em relação pacientes e funcionários, acolhimento, uma    

boa estrutura de funcionários para um bom trabalho." 
Pergunta feita 

especificamente para a 

Enfermeira: Quais os 

fatores facilitadores e 

restritivos da assistência 

na prevenção e controle 

do câncer do colo do 

útero na atenção 

primária? 

"Contra referência, colposcopia e biópsia é longe e demora. Uso as vezes espéculo de metal, 

pois a UBS tem. Algumas vezes pedi as mulheres para vir de vestido ou saia para o exame 

pois não tinha camisolas, aí o vereador do distrito doou o pano e uma costureira voluntária 

dez as camisolas". 
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