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RESUMO 
 

 
O câncer de colo uterino está em quarto lugar entre as neoplasias mais incidentes 
em mulheres no mundo. No Brasil, ocupa o primeiro lugar entre as neoplasias em 
mulheres na região Norte. Sua etiologia está diretamente relacionada à infecção 
persistente pelo Papilomavírus humano (HPV), que tem propagação através de 
contato sexual. Uma vez presente no organismo feminino, pode provocar alterações 
celulares evidenciadas por um exame simples e de baixo custo, a coleta 
cérvicovaginal, também conhecido como colpocitologia ou Papanicolau. Através 
dele, tem-se a oportunidade de intervir no início da doença, evitando a evolução para 
o câncer de colo uterino, sendo de extrema importância a obtenção de dados que 
avaliem a presença do HPV e das lesões precursoras do câncer de colo uterino em 
comunidades femininas. Frente a isso, este trabalho traz uma análise quantitativa da 
frequência desse vírus na população rural do município de Paulo Afonso, no interior 
da Bahia. Entre seis comunidades rurais da localidade, duas foram excluídas por 
não apresentarem dados consistentes sobre a realização dos exames. Dentre as 
unidades selecionadas, algumas informações a respeito da população estavam 
incompletas, como o quantitativo geral e as idades. Dessa forma, indicadores em 
saúde importantes, como a razão de cobertura deixaram de ser calculados. 
Evidenciou-se que, entre janeiro de 2012 e setembro de 2018, foram realizados 
4.454 exames de citologia cervicovaginal, sendo evidenciados 125 exames positivos 
para dano celular provocado pelo HPV. O índice de positividade geral foi de 2,8%, 
tendo um aumento anual entre 2016 e 2018. A média de realização do exame foi de 
159 exames/ano/unidade, variando entre 80,14 e 281,35 entre as unidades. Dentre 
os exames alterados para a infecção por HPV, a principal faixa etária acometida foi 
entre 25 e 54 anos. Quanto ao tipo de lesão mais frequente, houve equivalência 
entre ASC-US e LSIL (39%). HSIL e ASC-H evidenciaram 14% e 7%, 
respectivamente. Um único caso de carcinoma foi evidenciado nos sete anos. As 
pacientes abaixo de 25 anos apresentaram uma frequência maior de lesões de baixo 
grau. A faixa etária de maior evidência de infecção viral foi entre 35 e 54 anos, 
apresentando maior frequência de lesões de baixo grau. Houve frequência de 27,8% 
dos casos de lesão de alto grau em mulheres acima de 64 anos, já fora da idade de 
rastreamento indicada pelo Ministério da Saúde. Diante dos dados, conclui-se 
portanto que, tão importante quanto a análise estatística a respeito das lesões 
resultantes da infecção pelo HPV é a avaliação do sistema de saúde que deve 
seguir o programa de rastreamento dessa infecção. Foram observadas falhas 
importantes no registro e alimentação de dados da população e do programa, além 
de uma não padronização de ações no percurso a ser seguido pela paciente que 
apresentou resultado alterado. Em suma, fica evidente, assim, que há falhas no 
rastreamento e seguimento dos casos positivos para infecção pelo HPV, em especial 
no que confere à integralidade da rede de atendimento vinculada ao serviço público, 
representada pela configuração do Sistema Único de Saúde. 

 
Palavras-chave: Saúde da mulher. Teste de Papanicolaou. HPV. Neoplasias do 

Colo do Útero. 



 

ABSTRACT 
 

 

 

Cervical cancer is the fourth most malignant neoplasm among women in the world. In 
Brazil, it occupies the first place among the neoplasias in women in the North region. 
Its etiology is directly related to persistent infection by human papillomavirus (HPV), 
which has spread through sexual contact. Once present in the female organism, it 
can provoke cellular changes evidenced by a simple and inexpensive examination, 
the cervicovaginal collection, also known as colpocitology or Papanicolau.  
Through it, we have the opportunity to intervene at the onset of the disease, avoiding 
the evolution of uterine cervix cancer, and it is extremely important to obtain data that 
evaluate the presence of HPV and precursor lesions of cervical cancer in 
communities feminine In view of this, this work brings a quantitative analysis of the 
frequency of this virus in the rural population of the municipality of Paulo Afonso, in 
the interior of Bahia. Among six rural communities in the locality, two were excluded 
because they did not present consistent data on the performance of the tests. Among 
the selected units, some information about the population was incomplete, such as 
the general quantitative and the ages. Thus, important health indicators, such as the 
coverage ratio, are no longer calculated. It was evidenced that, between January 
2012 and September 2018, 4,454 cervicovaginal cytology tests, with 125 positive 
tests for cell damage caused by HPV. The general positivity index was 2.8%, with an 
annual increase between 2016 and 2018. The average number of examinations was 
159 tests / year / unit, varying between 80.14 and 281.35 between the units. Among 
the exams altered for HPV infection, the main age group was between 25 and 54 
years. As for the most frequent type of lesion, there was an equivalence between 
ASC-US and LSIL (39%). HSIL and ASC-H showed 14% and 7%, respectively. A 
single case of carcinoma was evident at seven years. Patients younger than 25 years 
had a higher frequency of low grade lesions. The age group with the highest 
evidence of viral infection was between 35 and 54 years old, presenting a higher 
frequency of low grade lesions. There was a frequency of 27.8% of cases of high-
grade lesion in women over 64 years of age, beyond the age of screening indicated 
by the Ministry of Health. In the light of the data, it was concluded that, as important 
as the statistical analysis respect to lesions resulting from HPV infection is the 
assessment of the health system that should follow the HPV infection screening 
program. Important failures were observed in the recording and feeding of data of the 
population and the program, besides a non-standardization of actions in the course to 
be followed by the patient who presented altered results. In summary, it is clear, 
therefore, that there are failures in the tracking and follow-up of positive cases for 
HPV infection, especially in what confers on the integrality of the service network 
linked to the public service, represented by the configuration of the Unified Health 
System. 

 
Key words: Women's health; Papanicolaou Test; Uterine Cervical Neoplasms; HPV. 

Uterine Cervical Neoplasms. 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, o câncer do colo do útero (CCU) ocupa o primeiro lugar entre as 

neoplasias mais incidentes em mulheres na Região Norte, a segunda posição nas 

regiões Centro-Oeste e Nordeste e a quarta nas regiões Sul e Sudeste. Em 2015, o 

CCU foi responsável por cerca de 5.727 óbitos (BRASIL, 2017) e para o biênio 2018 

-2019, o total de novos casos está estimado em 16.370, representando, um risco de 

15,43 casos para cada 100 mil mulheres. Encontra-se atrás apenas das incidências 

de cânceres de mama, com 59.700 novos casos, e de intestino, com estimativa de 

18.980 (INCA, 2017a). 

No ranking mundial, a estatística também assusta, estando o CCU na sétima 

posição entre todas as neoplasias e em quarto lugar entre os tipos mais comuns na 

população feminina. Em termos globais, cerca de 70% dos casos dá-se em áreas 

com níveis de desenvolvimento humano menor que a média da população e quase 

nove em cada dez óbitos ocorrem em regiões menos desenvolvidas. Nesses casos, 

evidenciou-se que o risco de morrer de câncer cervical é três vezes maior antes dos 

75 anos (FERLAY et al., 2015). 

Em relação à etiologia, o câncer de colo uterino ou câncer cervical deve ao 

Papilomavírus Humano (HPV) a responsabilidade por praticamente todos os casos 

(INCA, 2017b). Trata-se de um vírus que tem propagação através de contato sexual, 

sendo uma infecção muito frequente. Porém, não causa doença na maioria das 

pacientes. Pode-se dizer, ainda, que alguns tipos de HPV, aqueles considerados 

oncogênicos, quando em associação a alguns cofatores, influenciam diretamente na 

predisposição para esse tipo de câncer (SIMÕES; VIDAL, 2013). Estimativas 

apontam que cerca de 291 milhões de mulheres em todo o mundo sejam portadoras 

de HPV e que aproximadamente 105 milhões venham a ser infectadas pelo menos 

uma vez na vida (STRÖHER et al., 2012). 

Uma vez presentes alterações celulares no colo uterino, estas são 

descobertas facilmente pelo exame de citologia oncótica cervicovaginal, também 

denominado de colpocitologia oncótica ou Papanicolau (BACKES et al., 2016). Este 

exame é oferecido pela rede de atenção primária à saúde e consiste na coleta de 

amostras de secreção cervicovaginal. Trata-se, portanto, de uma prevenção
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secundária, pois permite a obtenção de um diagnóstico precoce de lesões pré- 

malignas ou malignas no colo uterino (BRASIL, 2010; BRASIL, 2013a). 

O exame deve ser realizado como forma de rastrear o CCU apenas em 

mulheres que tiverem iniciado a vida sexual, já que as demais não possuem o 

principal fator de risco para desenvolver tal doença: o contato com as cepas 

oncogênicas do HPV. Quanto à frequência de realização do exame, por sua vez, 

segue uma sequência de dois exames anuais e, caso esses não apresentem 

alteração para lesões precursoras de câncer de colo uterino, a indicação passa a ser 

a coleta a cada 3 anos (BRASIL, 2016a). 

No Brasil, recomenda-se que a idade para início do rastreamento citológico 

seja a partir de 25 anos, de acordo com o Ministério da Saúde (MS) e o Instituto 

Nacional do Câncer (INCA) (BRASIL, 2016a). Instituições como American 

Association of Cancer, American Congress of Obstetricians and Gynecologists e 

American Society for Colposcopy and Cervical Pathology recomendam o primeiro 

exame preventivo aos 21 anos (SASLOW et al., 2012). 

Já em relação à interrupção do rastreamento, deverá ocorrer a suspensão da 

coleta após os 64 anos (BRASIL, 2013a; BRASIL, 2016a; BRASIL, 2016b). Deve-se, 

ainda, interromper o rastreio em mulheres que apresentem pelo menos dois exames 

negativos consecutivos nos últimos 5 anos, desde que não apresentem 

antecedentes de doença pré-invasiva no colo do útero (BRASIL, 2013a; BRASIL, 

2016a). No entanto, o MS/INCA não faz referência ao início e fim do rastreamento 

desta doença em populações especiais, isoladas e restritas. (BRASIL, 2016b). 

Em relação aos cofatores ou fatores de risco relacionados ao aparecimento 

deste câncer na população geral, podem ser citadas causas relacionadas à 

imunidade, à genética, ao comportamento sexual, às condições socioeconômicas, 

ao tabagismo e a baixas coberturas de exames de rastreamento (AYRES; SILVA, 

2010; PINTO; FUZII; QUARESMA, 2011; VINODHINI et al., 2 012). Nesse 

contexto, surge a preocupação com grupos populacionais cujos determinantes 

sociais ou características sócio demográficas possam interferir na realização do 

exame Papanicolau, podendo levar, assim, a uma condição de maior risco para o 

câncer de colo uterino. 

Tradicionalmente, o sistema de saúde pública do Brasil tem instituído 

programas de saúde específicos para determinados grupos populacionais. Dentre 
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eles, pode-se citar o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PNAISM) (BRASIL, 2015a; BRASIL, 2016b), que tem, entre outras linhas de 

cuidado, o da prevenção do câncer de colo uterino. Porém, o que se observa é uma 

maior atenção voltada para os aspectos da saúde reprodutiva, com foco nas ações 

em pré-natal, parto, puerpério e planejamento familiar. E é evidente que não se pode 

ignorar a grande relevância social e epidemiológica presente nessa organização. No 

entanto, a prevenção do câncer de colo uterino urge para também ser vista como 

prioridade da saúde pública no país, de maneira que as políticas de cuidado já 

existentes sejam incrementadas, a fim de que se tornem realmente eficazes 

(BRASIL, 2015a; BRASIL, 2015b). 

Atenção especial deve ser dada também a populações que tenham 

necessidades pormenorizadas à realização do exame de diagnóstico desta doença. 

Torna-se importante avaliar tanto o acesso dessa população aos serviços de saúde 

que realizem o Papanicolau, como também a habilidade dos profissionais em 

realizá-lo nessas mulheres, de maneira que venha melhorar a taxa de adesão ao 

exame. Ou seja, deve haver uma preocupação do profissional de saúde não 

somente em entender essa população, mas em se fazer entendido, a partir de 

atitudes de acolhimento e de desenvolvimento de habilidades no manejo dessas 

pessoas. 

Por fim, é imprescindível a realização de estudos que subsidiem e orientem 

uma reorganização de estratégias voltada à saúde da mulher no tocante à 

prevenção e ao manejo específico da infecção por HPV. Faz-se necessário, ainda, 

entender as peculiaridades e especificidades de cada grupo de pacientes, a fim de 

propor linhas de cuidado que venham a dirimir os números alarmantes de infecção e 

câncer causados por este vírus. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

2.1 SAÚDE NO CAMPO: UMA RELAÇÃO DE CAUSA-EFEITO 

 
 

A população rural brasileira corresponde a 29,9 milhões de pessoas, residindo 

em cerca de 8,1 milhões de domicílios (BRASIL, 2012b). Isso representa um pouco 

mais de 16% do total de habitantes no país, que por sua vez está concentrada 

principalmente nas regiões Nordeste e Norte, com 27,6% e 22%, respectivamente 

(IBGE, 2008a). Tendo na agricultura sua base de sustentação econômica, seja de 

característica familiar, com baixo nível tecnológico, ou através do agronegócio, 

desenvolvido pelas grandes companhias, somada a outras atividades como 

pecuária, extrativismo vegetal, caprinocultura, psicultura, dentre outros (SOUZA; 

AZEVEDO, 2017), estima-se que cerca de 46% desse contingente populacional vive 

em condição de extrema pobreza (IBGE, 2008b). 

A Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da 

Floresta afirma que as iniquidades na distribuição das riquezas resultaram à 

população rural brasileira um baixo nível de escolaridade e condição econômica 

desfavorável. Atrelado a isso, está a insuficiência de políticas públicas e a escassez 

de investimentos direcionadas a essa população, a falta de acesso a serviços 

básicos e de direito, como saneamento, água potável, escolas e unidades básicas 

de Atenção Primária à Saúde, vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), dentre 

outros. Esse conjunto de fatores alicerça a instalação de um estado de precariedade 

das condições de vida desses indivíduos (BRASIL, 2013c). 

No que concerne à saúde do trabalhador rural, em especial, também há uma 

relação direta com as condições sociais, econômicas e organizacionais dos 

indivíduos. O processo saúde-doença nessas comunidades é resultado da 

integração de diversos fatores como: nível de escolaridade e de remuneração, difícil 

acesso aos serviços de básicos de saúde ou deficiência na prestação dos serviços  

já existentes, desvalorização do trabalho exercido no campo e, em especial o 

exercido pela mulher, além dos fatores físicos, químicos, biológicos e mecânicos 

inerentes à lida na zona rural (BRASIL, 2013c; MOREIRA et al., 2015). 

É possível inferir, ainda, que haja um desfavorecimento dessa população em 

relação aos serviços de saúde ofertados à população urbana (BRASIL, 2013b). 
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Dentre os fatores que confirmam essa afirmação, podem ser citados: a desigualdade 

na oferta dos investimentos em saúde, priorizando-se o ambiente urbano, onde se 

encontra a maioria da população economicamente ativa, a falta de profissionais da 

área que queiram atender em comunidades rurais, muitas vezes por conta do horário 

de trabalho diferenciado ou pelas condições de acesso difíceis, seja pela 

precariedade das estradas ou do transporte que conduza a equipe de saúde, a 

dificuldade das lideranças governamentais quanto à execução de programas e de 

medidas que combatam às precárias condições de vida nas quais se encontram 

muitos trabalhadores rurais, principalmente a mulher, dentre outros. (BRASIL, 2013c; 

NINA, 2014; BRASIL, 2015a; SOUZA; AZEVEDO, 2017). Com isso, as intervenções 

para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores rurais ficam em segundo plano 

(MOREIRA et al., 2015; RÜCKERT; CUNHA; MODENA, 2018). 

Dessa forma, fica claro que, para analisar a saúde do trabalhador rural 

brasileiro, deve-se também ter o entendimento dos seus meios de produção. Ou 

seja, é necessário compreender as condições de trabalho e os hábitos de vida dessa 

importante parcela da população do país, uma vez que desenvolvem atividades 

diferentes daquelas exercidas pela comunidade urbana (SOUZA; AZEVEDO, 2017). 

Pode-se dizer, assim, que as formas de adoecimentos mais prevalentes 

nessa classe de trabalhadores estão diretamente relacionadas à exposição aos 

riscos e agravos aos quais estão expostos (NINA, 2014; MOREIRA et al., 2015). 

Estes, por sua vez, possuem relação direta com as atividades exercidas e o meio 

ambiente em que vivem (RÜCKERT; CUNHA; MODENA, 2018). 

Um dos principais fatores que interferem negativamente na condição de saúde 

do trabalhador rural é o uso de agrotóxicos, medida que vem crescendo muito no 

Brasil devido à competitividade do mercado. Com a modernização do campo, o uso 

de agrotóxicos se tornou prática comum tanto no Agronegócio como na agricultura 

familiar (ABREU; ALONZO, 2014; ABRASCO, 2015). Dados apresentados no Dossiê 

da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) demonstraram, no ano de 

2012, a dependência do setor agrícola brasileiro, com o aumento do mercado de 

agrotóxicos de cerca de 190% (ABRASCO, 2015). Dessa forma, o uso de defensivos 

agrícolas, sem as devidas orientações e ausência de fiscalizações por parte das 

autoridades competentes em relação ao manejo e ao descarte desses produtos tem 

sido considerado um caso de saúde pública (BRASIL, 2013b; ABREU; ALONZO, 
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2014; ABRASCO, 2015). 

Alguns estudos estabelecem uma relação de causa e efeito entre o emprego 

de agrotóxicos sem a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI) e o 

surgimento de doenças do trato respiratório e gastrintestinal, além de alguns tipos de 

câncer, como linfoma, leucemia e câncer de próstata (RIGOTTO; VASCONCELOS; 

ROCHA, 2014). A maioria dos trabalhadores rurais, principalmente os da agricultura 

familiar, está exposta aos agrotóxicos de forma direta, na preparação ou aplicação 

do produto, ou de forma indireta, como na lavagem de roupas contaminadas ou até 

mesmo por transitar em lugares próximos àqueles onde as substâncias são 

aplicadas (RIBEIRO, 2014). 

Já em relação ao uso dos EPI, estima-se que a utilização do equipamento e o 

uso deste de forma correta seja feito por apenas 21,3% dos trabalhadores rurais. 

Dentre principais motivos para a não adesão do equipamento estão: o alto custo, o 

desconforto causado pelo uso durante as atividades, a falta de orientação para a 

utilização correta e a não sensibilização do trabalhador rural sobre a importância da 

autoproteção (ABREU; ALONZO, 2014). Soma-se a isso, a falta de fiscalização no 

processo de compra e venda dos agrotóxicos e, principalmente, na aplicação. Em 

suma, a ineficiência no mecanismo de fiscalização e de promoção da saúde para 

esse público tem corroborado para o aumento de intoxicações, doenças de pele, 

aumento na incidência de tipos diversos de câncer, além dos inúmeros problemas 

ambientais, que não serão levantados em questão nesse trabalho, mas que não são 

menos importantes. (RÜCKERT; CUNHA; MODENA, 2018). 

Ainda em ralação aos agravos à pele, pode-se citar como fatores negativos, a 

exposição solar excessiva e desprotegida, além do uso de pesticidas. Esses agentes 

estão diretamente relacionados a lesões dermatológicas importantes, como o câncer 

de pele. (HAYASHIDE, et al., 2010; VAZ et al., 2015). 

Outro fator importante para o surgimento de doença na população rural é a 

carga de trabalho, o esforço físico excessivo e as relações ergonômicas 

inadequadas, que têm contribuído de maneira importante com o aumento dos 

problemas osteomusculares (RIBEIRO, 2014; MOREIRA et al., 2015; SILVA; 

FERRETTI; LUTINSKI, 2017). Em uma pesquisa feita pela PNAD-2008, a dinâmica 

do trabalho no campo torna o trabalhador mais suscetível a essas doenças
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(FRANCESCHINA; BELTRAME, 2017). Dentre as queixas principais estão as dores 

lombares e em articulações e membros (SILVA; FERRETTI; LUTINSKI, 2017). O 

transporte e a sobrecarga de peso que carregam, além dos movimentos de extensão 

e flexão da coluna por períodos prolongados e repetitivos são as principais causas 

da lombalgia. Já as dores nas articulações e membros superiores e inferiores 

devem-se, principalmente, à realização de movimentos bruscos, segundo relatos  

dos próprios trabalhadores (ROCHA et al., 2014). 

Conforme Rocha et al. (2014), há uma desigualdade na incidência dos agravos 

osteomusculares em relação ao sexo, sendo as mulheres as responsáveis pela 

maior parte das queixas de quadros álgicos se comparado aos homens. Isso pode 

ser explicado pelo fato delas realizarem tanto atividades domésticas quanto 

atividades no campo. Muitas delas são as principais responsáveis por carregar água 

dos poços, cuidar das crianças de colo e dos afazeres domésticos, entre outras 

obrigações diárias que requerem um grande esforço físico (EBLING et al., 2015; 

SILVA; FERRETTI; LUTINSKI, 2017). A falta de atividades preventivas e 

compensatórias para ambos os sexos, a fim de diminuir esse desgaste físico, acaba 

abrindo margem para a automedicação, o que pode se tornar mais um problema 

sério de saúde quando faz parte da rotina do trabalhador (ROCHA et al., 2014). 

No que se refere à saúde mental, a população rural apresenta um maior 

potencial para desenvolver uma sintomatologia depressiva se comparado à 

população residente à zona urbana (HIRSCHMANN, GOMES, GONCALVES, 2018). 

Isso se deve ao fato de a depressão estar associada a condições de pobreza, além 

de outros elementos estressores que são característicos do meio rural, como o 

isolamento social, precárias condições de saúde e problemas agrícolas que 

desencadeiam instabilidade financeira (PARREIRA, 2016; PARREIRA et al., 2017). 

E nesse cenário, as mulheres são mais suscetíveis a sintomas depressivos. Isto 

porque, além dos fatores externos, há os fatores biológicos como variação hormonal, 

tanto durante o período reprodutivo, quanto na menopausa, atuando como preditores 

para o aparecimento da depressão (HIRSCHMANN, GOMES, GONCALVES, 2018). 

Se essa mulher é uma trabalhadora rural, todas essas questões se somam e trazem 

grandes transtornos psicológicos, além de sofrimentos e incapacidades (PARREIRA, 

2016). 
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Pode-se dizer que, na zona rural brasileira, ainda prevalece o modelo de 

sociedade patriarcal e de submissão feminina, o que favorece o aparecimento de 

violência doméstica (COSTA et al., 2017). A predominância do trabalho masculino 

na agricultura faz com que o ofício da mulher seja considerado apenas uma 

atividade complementar, mesmo que ela exerça tanto atividades domésticas quanto 

atividades na lavoura (EBLING et al., 2015). De acordo com Parreira et al. (2017), 

pelo fato de a maior parte da renda das famílias camponesas sobrevir do campo, 

para o homem, a mulher passa a ocupar uma posição inferior e de dependência 

financeira. Com isso, o homem exerce um papel de provedor-opressor, exigindo 

obediência, visto que ele é quem coloca a comida à mesa. Se, por algum motivo 

essa relação de submissão perde força, o homem passa então a usar a violência 

psicológica ou física para demonstrar a sua autoridade (PARREIRA et al., 2017). 

Dessa forma, além dos sintomas depressivos citados acima, a forma de 

organização social, somada a fatores como dependência financeira, distância dos 

serviços de saúde, desvalorização do trabalho feminino, ausência de serviços de 

proteção à mulher do campo, e a falta de preparo dos profissionais de saúde para 

lidarem com a violência doméstica dentro do contexto rural, contribui para a 

perpetuação da opressão das mulheres campestres (COSTA; LOPES; SOARES, 

2015). Infelizmente, a sociedade urbana é mais beneficiada com serviços de 

proteção à mulher se comparada à população rural. A delegacia da mulher, a rede 

de apoio psicológica e social e a disseminação de informações sobre os direitos das 

mulheres violentadas através da internet, são ferramentas que possibilitam que as 

mulheres que sofrem algum tipo de violência doméstica denunciem os seus 

companheiros. A ausência desses dispositivos no ambiente rural deixam as 

mulheres desamparadas socialmente, o que faz com que elas sejam obrigadas a 

conviver com essas práticas abusivas (OLIVEIRA; NINA, 2014; COSTA et al., 2017). 

Em se tratando de saúde sexual e reprodutiva da mulher rural, atenção maior 

deveria ser dada pelo Estado. As mulheres da zona rural iniciam a sua vida sexual 

muito cedo e se casam em torno dos 15 anos de idade (ALBUQUERQUE et al., 

2009). O grande problema é que a maioria não tem acesso às orientações sobre o 

uso de preservativos, sobre a prevenção contra as infecções sexualmente 

transmissíveis (IST), além de muitas acreditarem estar isentas dos riscos de contrair
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doenças que pelo fato de possuir apenas um parceiro (ROSS; LEAL; VIEGAS, 

2017). 

A insuficiência da oferta de serviços de educação sexual, ginecológicos, de 

planejamento familiar e obstétrico tira o protagonismo dessas mulheres na 

prevenção de problemas de saúde que poderiam ser evitados se elas recebessem 

as devidas orientações e cuidados (ALBUQUERQUE et al., 2009; PARREIRA, 

2016). As consultas ginecológicas são de fundamental importância para os 

programas de rastreio do vírus HPV, por exemplo, que é umas das principais causas 

de câncer de colo de útero, assim como a prevenção e tratamento do câncer de 

mama. No entanto, os programas sociais e de atenção à saúde da mulher, no Brasil 

rural, ainda recebem poucos investimentos, o que torna a saúde dessa população 

frágil e debilitada (PARREIRA, 2016). 

Importante, ainda, é ressaltar os riscos à saúde da agricultora gestante. Dentre 

eles estão o excesso de trabalho e de esforço físico exigido nas atividades do  

campo e a dificuldade de acesso aos serviços básicos de saúde, como a realização 

de pré-natal. O cenário agrícola traz, portanto, uma atmosfera de vulnerabilidades, 

uma vez que há exposição a riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos e 

ergonômicos (FERRAZ; MARCHIORI, 2016). 

Segundo Cardoso, Mendes e Velásquez-Meléndez (2013), as gestantes rurais 

não possuem acesso á todos os serviços preconizados pelo Programa de 

Humanização do Pré-Natal e do Nascimento se comparado às mulheres da zona 

urbana (BRASIL, 2000). As consultas de pré-natal e os exames complementares são 

fundamentais para garantir a saúde da mãe e do bebê. Se esses serviços são 

negligenciados, a prevenção, o controle e o tratamento das doenças se tornam mais 

difícil (CARDOSO; MENDES; VELÁSQUEZ-MELÉNDEZ, 2013). Além disso, 

pesquisas apontam que recém-nascidos filhos de mulheres residentes na zona rural 

e que tiveram contato com agrotóxicos durante a gravidez, são mais propícios a 

nascerem com baixo peso, malformações, entre outras complicações (FERRAZ; 

MARCHIORI, 2016). 

Por fim, em se tratando de políticas públicas de saúde, pode-se dizer que a 

mulher da zona rural está à margem da rede de atendimento, seja no âmbito da 

Atenção Primária à Saúde, seja dos serviços especializados, como Ginecologia e 

Obstetrícia, além de serviços de realização de exames, cirurgias, dentre outros, indo 
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de encontro ao preconizado pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher (PNAISM) (BRASIL, 2011b; BRASIL, 2015; EBLING et al., 2015; COSTA, 

2017). Isso faz com que as ações de saúde voltadas para a população rural, em 

especial a mulher rural, ainda configure um desafios às políticas públicas e saúde a 

ao SUS (BRASIL, 2015b). 

Diante do exposto, percebe-se que muitos são os agravos à saúde do 

trabalhador rural. Estes, por sua vez, relacionam-se diretamente com o ambiente em 

que vivem e com as condições de trabalho em que atuam. Porém, a saúde dessa 

população precisa ser avaliada com mais ênfase, uma vez que ainda há um número 

reduzido de estudo sobre o tema. Importante ressaltar que a agricultura é de suma 

importância para a economia do país, sendo também a fonte de renda para muitas 

famílias que sobrevivem dessa atividade, além de ser a responsável por suprir as 

necessidades alimentares da nação. Dessa forma, as pessoas que exercem esse 

tipo de atividade devem ser mais bem cuidadas, e ter atenção maior por parte dos 

governantes e daqueles que pensam as políticas públicas do país. 

As estratégias em saúde voltadas para o campo, por sua vez, devem 

considerar a dimensão territorial do país e as diferenças entre hábitos e costumes 

apresentadas entre a população rural e a urbana, para onde o olhar dos gestores 

está voltado. Não adianta apenas instituir políticas públicas para melhorar qualidade 

de vida e de saúde no campo. É necessário, sim, que as ações em saúde sejam 

direcionadas para as peculiaridades apresentadas por essas comunidades. Além 

disso, faz-se também essencial que haja um processo de integralidade e 

intersetoralidade na aplicação dessas ações, de maneira que os serviços de atenção 

à saúde atuem em conjunto com outras repartições sociais. Afinal, de nada vale ter a 

política de atendimento e a equipe de saúde se não há estradas adequadas para 

acesso dessa equipe às populações rurais. Ou de nada vale ter a equipe e a estrada 

e não haver infraestrutura adequada para atendimento na unidade de saúde, como 

água, energia, etc. 

 
2.2 POLÍTICAS EM SAÚDE DA MULHER E O CÂNCER DE COLO UTERINO 

 
 

A atenção dada à saúde da mulher no Brasil foi, por muitos anos, direcionada 

à procriação, regida por princípios que considerava importante a concepção e 
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anticoncepção, sendo relevante apenas a condição na qual a mulher deveria estar a 

fim de gerar filhos saudáveis (COSTA; BAHIA; CONTI, 2007). Nessa perspectiva, a 

mulher não era vista em um contexto de integralidade ou como um ser que tem 

necessidades além da vida reprodutiva. Sua saúde estava sempre atrelada ao 

binômio mulher-criança, estando longe de alcançar a posição que lhes foi conferida 

atualmente diante das políticas públicas de saúde (VICTORA et al., 2011). 

E assim deu-se o olhar de vários governantes do país, sempre guiados por 

um intuito maior, fosse ele de ideais eugenistas, como o ocorrido durante o governo 

de Getúlio Vargas (LOPES; MAIO, 2017), fosse com ideias de controle de 

natalidade, ocorridas durante a ditadura militar, por exemplo (SANTOS NETO et al., 

2008). De várias formas e em vários momentos, a real intenção das políticas 

governamentais voltadas à saúde da mulher não era, na verdade, a de oferecer-lhes 

serviços que suprissem suas reais necessidades. 

Diante desse cenário, várias discussões se voltaram para o tema da 

assistência à saúde prestada à população feminina. E foi durante a ditadura militar 

que o feminismo encabeçou inúmeros movimentos que fizeram com que a 

integralidade dos diversos aspectos que envolvem a saúde da mulher saísse da 

margem dos debates em saúde para compor suas pautas principais. Respondendo a 

esse chamamento, os órgãos governamentais, enfim, iniciaram a busca por 

estratégias que mudasse a situação presente à época (CASSIANO, 2014). 

Mesmo que ainda de maneira incipiente, a saúde feminina passou então a ser 

tratada com o olhar voltado aos vários aspectos que compõem o ser humano- 

mulher. Esse divisor de águas deu-se a partir da criação do Programa de  

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), elaborado pelo Ministério da 

Saúde, lançado em 1983 com a publicação do documento “Assistência Integral à 

Saúde da Mulher” (BRASIL, 1984). Este foi, portanto, o primeiro programa que 

vislumbrou o planejamento familiar, o climatério, as IST e os cânceres ginecológicos 

– de colo uterino e de mama, além de voltar-se para ações de educação, incluindo 

prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação em saúde (BRASIL, 2015a). 

Pode-se dizer, ainda, que foi o primeiro momento em que as políticas de 

saúde pública deixaram de focar apenas no ciclo gestacional ou no tratamento 

individual e curativo, passando também a traçar estratégias referentes à família 

(CASSIANO, 2014). Porém, por fazer alusão ao planejamento familiar, e diante do 
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histórico evolutivo das políticas em saúde da mulher movidas pelos interesses 

disfarçados dos governantes, a PAISM foi julgada como sendo mais uma estratégia 

para controle demográfico (RAMALHO, 2012). 

Em paralelo à mudança no pensar a saúde da mulher, em 1993 institui-se o 

Programa de Saúde da Família, que propunha o planejamento de ações voltadas à 

promoção de saúde, prevenção e recuperação de indivíduos e de famílias, de 

maneira integral, baseada no atendimento humanizado e priorizado na Rede de 

Atenção Básica (Brasil, 2003; GERSCHMAN; SANTOS, 2006; BRASIL, 2012a). A 

partir de então, outras conquistas em saúde visando integralidade do indivíduo foram 

tendo espaço. 

No ano 2000, foi lançado o Programa de Humanização no Pré-Natal e 

Nascimento (PHPN), tendo o foco das suas ações voltado para a redução da 

morbimortalidade materna e neonatal, além da humanização no atendimento, 

melhoria do acesso e da cobertura dos serviços de saúde que prestassem 

assistência em pré-natal, parto, puerpério e ao recém-nascido (BRASIL, 2000; 

SANTOS NETO et al., 2008). No ano de 2005, uma lei garante à gestante a 

presença de um acompanhante durante o trabalho de parto, parto e puerpério nas 

instituições vinculadas ao SUS (BRASIL, 2005). Além dessa, outras ações têm 

destaque, como: o aumento dos incentivos financeiros ofertados aos municípios para 

a implantação do PHPN, a criação do Sistema Eletrônico para Coleta de 

Informações sobre o Acompanhamento das Gestantes Atendidas no SUS, o 

SISPRENATAL, o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, 

dentre outras (CASSIANO, 2014). 

No entanto, a condição de saúde envolve diversos aspectos da vida, tendo 

relação com o meio ambiente, o lazer, a alimentação e as condições de trabalho, 

moradia e renda, conforme mostra a figura 1. No contexto da população feminina, 

portanto, a integralidade significa a atenção à saúde das usuárias, sob a ótica 

ampliada do cuidado com a pessoa, e não apenas com o seu adoecimento (BRASIL, 

2016b). 
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Figura 1. Modelo de Atenção Integral à Saúde: o olhar sobre o sujeito 

Fonte: INCA, 2010. 

 

Em 1994, na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, 

o conceito de saúde reprodutiva amplia aquele definido pela Organização Mundial da 

Saúde, no ano de 1988, que afirmava: 

A saúde reprodutiva é um estado de completo bem-estar 
físico, mental e social, em todos os aspectos relacionados 
com o sistema reprodutivo e as suas funções e processos, e 
não de mera ausência de doença ou enfermidade. 
(NACIONES UNIDAS, 1995, anexo, cap. VII, par. 7.2). 

 

Frente a isso, os serviços em saúde devem ser ofertados nos diversos níveis 

de complexidade, desde a simples e não desmerecida promoção da saúde à 

hierárquica rede de serviços especializados, contemplando os assim quatro níveis 

de atenção à saúde. Incluem-se nesse cenário, o rastreamento, detecção e cura de 

doenças, aplicação de cuidados paliativos, cura e reabilitação, além da prevenção 

de danos e intervenções desnecessárias (BRASIL, 2004; BRASIL, 2013a; BRASIL, 

2015a; BRASIL, 2015b). Isto é, o alcance da integralidade deve superar a restrição 

do cuidado às mulheres e abranger ações amplas, indo ao encontro das reais 

necessidades das usuárias, como demonstrado na figura abaixo (BRASIL, 2016b). 

Nesse sentido, reinicia-se a reorganização do que vinha até então sendo feito 

em política pública de saúde da mulher através da PAISM, e institui-se a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), através do documento 

que lança as estratégias de ação para o período entre 2004 e 2007 (BRASIL, 2004). 

O documento representa um planejamento que respeita a diversidade dos 

municípios brasileiros e, em especial, as particularidades da mulher que está 
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distribuída no extenso território dos 5.561 municípios (BRASIL, 2004; RAMALHO, 

2012). 

Um ponto importante dessa nova política em saúde da mulher, PNAISM, foi o 

levantamento a cerca da situação de morbimortalidade feminina no país, que traçou 

um diagnóstico das principais causas de adoecimento da mulher brasileira (BRASIL, 

2011a). Isso serviu para que fossem implantadas ações direcionadas às suas reais 

necessidades em saúde (RAMALHO, 2012). Portanto, pode-se afirmar que as novas 

estratégias se propunham a preencher as lacunas existentes na PAISM. 

Foi possível, assim, consolidar os avanços dos direitos sexuais e reprodutivos 

com ênfase na melhoria da atenção obstétrica e do planejamento familiar, além de 

introduzir a atenção ao abortamento inseguro e ao combate à violência doméstica e 

sexual. Agregou-se, ainda, o cuidado a partir do enfoque de gênero, na prevenção e 

tratamento de mulheres portadoras do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e às 

portadoras de doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, as ações para 

grupos historicamente marginalizados das políticas públicas foram ampliadas e, a 

partir disso, foram traçadas estratégias para combate aos principais cânceres que 

acometem a população feminina, em especial os cânceres ginecológicos (BRASIL, 

2011c). 

A PNAISM avança na sua aplicabilidade e, no ano de 2011 é lançado um 

documento que rege seus princípios e diretrizes (BRASIL, 2011b), reeditado em 

2015 (BRASIL, 2015a), além de um caderno que orienta medidas de monitoramento 

de suas ações, em 2015 (BRASIL, 2015b). Além desses, outros cadernos e manuais 

são lançados constantemente no intuito de consolidar as estratégias presentes à 

PNAISM, bem como corrigir rota das mesmas, sendo presente também no 

atendimento em nível de básico de atenção, com os cadernos 13 e 26, ambos 

lançados em 2013 (BRASIL, 2013a; BRASIL, 2013b; BRASIL, 2016b). 

No que concerne ao câncer de colo uterino, foco deste trabalho, foram 

lançados: o Plano de Ação para Redução da Incidência e Mortalidade por Câncer do 

Colo do Útero (BRASIL, 2010), o Plano de ações estratégicas para o enfrentamento 

das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022 (BRASIL, 

2011a), o Caderno de nº 13 da Atenção Básica - Controle dos cânceres do colo do 

útero e da mama (BRASIL, 2013a), e ainda, as Diretrizes Brasileiras para o 

Rastreamento do Câncer do Colo do Útero (BRASIL, 2016a) e os Protocolos da 

Atenção Básica: Saúde das Mulheres (BRASIL, 2016b), ambos lançados no ano de 
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2016, em uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer 

(INCA), e Hospital Sírio Libanês, respectivamente. 

Tendo como base a Rede de Atenção à Saúde, esses protocolos direcionam 

as estratégias em saúde e consolidam as ações voltadas à prevenção de câncer 

cervical, no intuito de efetivar o desenvolvimento e a implantação de estratégias em 

saúde pública que sejam eficazes contra o câncer e seus fatores de risco. Como 

meta, tem-se a ampliação da cobertura do exame de rastreamento (Papanicolau) em 

mulheres de 25 a 64 anos e o tratamento para 100% das mulheres com diagnóstico 

de lesões precursoras de câncer (BRASIL, 2013a). 

Seguindo, portanto, a linha de cuidado para controle do câncer de colo 

uterino, os diferentes níveis de atenção devem ser articulados de tal maneira que o 

acesso aos serviços e ao cuidado seja garantido de forma integral (BRASIL, 2013a). 

As linhas de cuidado, por sua vez, são responsáveis por traçar o caminho 

assistencial dado pela estratégia em saúde. Em relação ao câncer de colo uterino, 

por exemplo, haverá um fluxo organizado das usuárias a depender das suas 

necessidades (BRASIL, 2013a; BRASIL, 2016b). A organização, nesse caso, segue 

as diretrizes listadas abaixo: 

- Prevenção precoce: deve ampliar o acesso às informações sobre o câncer 

de colo uterino, realizar o rastreamento de todas as mulheres entre 25 e 64 anos e 

oferecer tratamento e acompanhamento a todas as mulheres com rastreamento 

positivo (BRASIL, 2016a). 

- Garantia de qualidade da citologia: através do Programa Nacional de 

Qualidade de Citologia, parte de uma análise de alta qualidade do material coletado 

da cérvice uterina e da oferta de uma rede de referência para histopatologia das 

lesões alteradas. 

- Acesso à confirmação diagnóstica: garantir o tratamento das lesões 

precursoras em tempo apropriado e a capacitação de equipe médica para atuar em 

unidades de referência para diagnóstico e tratamento dessas lesões. 

- Tratamento adequado: através de pactuação com centros terciários para 

realização de procedimentos especializados, de maneira breve e eficaz, além do 

acompanhamento de equipe multidisciplinar e da oferta de cuidados paliativos para 

os casos mais avançados (BRASIL, 2013a; BRASIL, 2016a). 
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No que concerne à prevenção do CCU, é importante que se conheça as 

pessoas da comunidade que fazem parte da Unidade de Saúde da Família (USF). A 

partir de então, deve-se identificar os grupos de risco e oferecer-lhes o acesso à 

informação sobre os modos de prevenção do câncer, bem como à realização do 

Papanicolau e avaliação do resultado do exame (BRASIL, 2013a). O exame de 

rastreamento deve ser realizado na própria USF, no momento da consulta ou em 

momento de agendamento específico, podendo ser feito pelo profissional de 

enfermagem, devendo este possuir competências que garantam a excelência na 

coleta e na montagem da lâmina que será avaliada (MENDONÇA et al., 2011). Caso 

a mulher não compareça à realização do exame, poderá ser feita busca ativa1 

(BRASIL, 2013a). 

Cabe à USF, também, encaminhar o material coletado no exame 

cervicovaginal ao laboratório de referência e realizar um cadastro dessa paciente, 

seja ele manual ou informatizado, para que seja possível acompanhar os laudos e 

dar o devido seguimento a partir do resultado apresentado. Caso o resultado indique 

a necessidade de tratamento em outro serviço, deverá ser feito um encaminhamento 

para a unidade de referência contendo os dados relevantes da usuária, desde a 

história clínica até o resultado do exame (BRASIL, 2013a; BRASIL, 2016a). Além 

disso, é importante salientar que a equipe da USF deve acompanhar essa mulher 

também após o encaminhamento, a fim de garantir a adesão ao tratamento. A 

equipe de atendimento especializado, por sua vez, deve realizar a contra referência 

dessa paciente à USF, para que não haja dúvidas na tomada de conduta, garantindo 

a alta taxa de cura que o câncer cervical apresenta quando diagnosticado 

precocemente (BRASIL, 2013a). 

Diante do exposto acima, fica claro que o câncer de colo uterino pode ser 

prevenido através da realização de medidas de fácil execução e baixo custo 

(BRASIL, 2011b; BRASIL, 2013a). No entanto, a taxa de incidência da doença ainda 

é elevada em todo o mundo (BRASIL, 2016a; INCA, 2017a). No Brasil, nas últimas 

décadas, várias estratégias de saúde pública têm sido adotadas buscando encontrar 

soluções que mudem essa realidade. Como já visto antes, vários programas foram e 

 

1 O termo busca ativa representa literalmente a busca do paciente, feito por integrantes da Unidade 
de Saúde da Família na qual ele é cadastrado, em geral pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS). É 
realizada respeitando os limites da territorialização da USF, a fim de solucionar situações de agravos 
de notificação compulsória, assim classificados pela Vigilância Epidemiológica (BRASIL, 2001; 
LEMKE, 2010). 
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ainda estão sendo usados pelo Ministério da Saúde na tentativa de diminuir a 

incidência desta doença. No entanto, as altas taxas de câncer de colo uterino ainda 

assustam, de maneira que questiona se essas medidas e protocolos são realmente 

eficazes, já que não foram suficientes para reduzir as taxas do câncer do colo do 

útero no país (SILVA, 2016). 

Percebe-se, então, que a prevenção e cura do câncer cervical dependem de 

medidas tomadas por vários agentes de ação. Primeiramente, é importante que 

ocorra sensibilização da mulher frente à responsabilidade da realização do exame 

de Papanicolau. Pelas esferas de governo, faz-se necessário investimento que vão 

desde a tecnologia em sistemas de informação até em recursos humanos. E quanto 

ao profissional de saúde, deve ser habilitado a atuar em diferentes níveis de 

complexidade do atendimento. Suas competências devem abranger desde o 

acolhimento à mulher, à coleta do exame da cérvice uterina, até a organização da 

rede de atendimento, de maneira que se tenha o controle do percurso seguido por 

essa mulher na linha de cuidado em prevenção do câncer de colo uterino (BRASIL, 

2016a; BRASIL, 2016b). 

 
2.3 TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO E CÂNCER DE COLO UTERINO 

 
2.3.1 MORFOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR FEMININO 

 
 

O sistema genital feminino é anatomicamente dividido em externo e interno. O 

útero, por sua vez, é um órgão oco que faz parte da genitália interna, pesa cerca de 

70 gramas, tem o formato de uma pera invertida e localiza-se na região mediana e 

inferior da pelve (figura 2). Imediatamente a ele estão a bexiga e o reto, em 

localização anterior e posterior respectivamente, e as trompas e ovários nos seus 

limites laterais (STANFIELD, 2011). 
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Figura 2. Representação das relações anatômicas do útero com os órgãos pélvicos 

 

Fonte: HANSEN, 2015 

 
 

Anatomicamente, o útero é dividido em corpo e colo (figura 3). O corpo 

corresponde a dois terços do órgão e está separado do colo uterino por um 

estreitamento que mede cerca de 1 centímetro de comprimento, denominado de 

istmo. O colo uterino ou cérvice uterina, por sua vez, corresponde ao terço inferior do 

órgão, possui formato cilíndrico, e mede aproximadamente 3 a 4 centímetros de 

comprimento e 2,5 cm de diâmetro, se medido no período fora da gestação. Está 

limitado por dois orifícios ou óstios. Entre eles forma-se o canal cervical, que se 

comunica com a cavidade endometrial através do orifício cervical interno e com a 

cavidade vaginal pelo orifício cervical externo (MOORE, 2014). 

 
Figura 3. Composição anatômica do útero 

 

Fonte: DRAKE, R. L; VOGL, A. W.; MITCHELL, 2010. 
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Histologicamente, a camada interna do colo uterino é denominada 

endocérvice (figura 4) e apresenta um tecido epitelial glandular distribuído em uma 

única camada de células com formato colunar - tecido epitelial colunar simples. Já a 

camada externa, ou ectocérvice (figura 5), é formada por um conjunto de células 

achatadas, sem revestimento de queratina, organizadas em várias camadas – 

epitélio escamoso estratificado não queratinizado (BRASIL, 2013b). 

 
Figura 4. Representação esquemática do tecido epitelial escamoso de revestimento do colo uterino 

(ectocérvice). 

Fonte: WHO, 2010 

 

 
Figura 5. Representação esquemática do tecido epitelial glandular de revestimento do colo uterino 

(endocérvice) 

 

 

 
 

 

 

Fonte: WHO, 2010 

 

A região na qual esses dois epitélios se unem é chamada de junção escamo- 

colunar (JEC) (figura 6). Ela representa, portanto, a transição entre um epitélio 

sensível à ação de agentes agressores – a endocérvice, e um conjunto de células 

com resistência maior a agravos sofridos pelo órgão, seja pelo contato com agentes 

vaginais ou pela própria relação sexual - a ectocérvice (BRASIL, 2013b). Dessa 

forma, a JEC também configura uma área de intensa transformação celular, estando 

mais suscetível à ação de agentes que possam interferir nos mecanismos de 

duplicação celular, favorecendo o surgimento de células atípicas (BRASIL, 2016a). 

Pode-se afirmar, assim, que a avaliação da JEC é de suma importância por tratar-se 

do local onde se desenvolvem cerca de 90% do câncer cervical ou das lesões 

precursoras do CCU (BRASIL, 2013b). 
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Figura 6. Colo uterino macroscopicamente normal e a representação da JEC 

 

 

JEC 
 

 

 

 

 

Fonte: FEBRASGO, 2010 (modificado pela autora). 

 

2.3.2 PAPILOMA VÍRUS HUMANO X CÂNCER DE COLO UTERINO 

 

O câncer, seja ele de que tecido for, origina-se através do crescimento 

desordenado de células. Dessa forma, o CCU tem início a partir de uma lesão 

precursora que nada mais é do que um processo neoplásico benigno. Quando não 

tratado, pode evoluir para um padrão celular de malignidade, podendo avançar aos 

tecidos circunvizinhos, resultando em disseminação da lesão (FERRAZ et al., 2012). 

Essa progressão, porém, é arrastada, tendo relatos na literatura de até 10 a 20 anos 

(BRIGEL et al., 2012). Dessa forma, uma vez diagnosticado precocemente, 

apresenta elevado potencial de cura (AYRES, 2010; DISCACCIATI et al., 2011; 

BRASIL, 2016a). 

Pode-se dizer que alguns fatores de risco apresentam relação direta com o 

aparecimento e a evolução da doença, em especial aqueles relacionados ao 

comportamento sexual, como: início precoce da atividade sexual, número elevado de 

parceiros sexuais e realização excessiva de atividade sexual, como a exercida pelas 

profissionais do sexo por exemplo, em especial se não houver o uso do preservativo 

(TRISTÃO et al., 2012).Isso se deve ao fato de a infecção viral ser o principal fator 

de risco para que ocorra o desenvolvimento da doença. O vilão, nesse caso, é o 

HPV, sendo ele o responsável por cerca de 99% do câncer cervical, além do câncer 

de vulva, vagina e ânus, em percentuais menores (BRAGAGNOLO; ELI; HAAS, 

2010). Além desses fatores, podem ser citados estados de imunossupressão, o uso 

prolongado de cigarro ou de contraceptivos orais (em especial com altas doses de 

estrogênio), além de uma paridade elevada (acima de três partos) (STEWART; 

WILD, 2014). 
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Quanto ao HPV, trata-se de um vírus que se replica através do material 

genético humano (ácido desoxirribonucleico - DNA), pertencente à família 

Papillomaviridae (FERRARO et al., 2011; FERRAZ et al., 2012). Apresenta-se com 

mais de 200 subtipos virais, classificados como de baixo e alto potencial oncogênico 

(FERRAZ et al., 2012) e tem tropismo pelo epitélio escamoso, atingindo células de 

pele e de mucosas (NAGAKAWA, 2010; BRASIL, 2013a; INCA, 2017b). Dentre seus 

vários tipos oncogênicos, é a infecção persistente pelos vírus HPV 16 e 18 que está 

mais relacionada com a evolução para o CCU (INCAb, 2017). Uma vez no interior da 

célula epitelial do hospedeiro, ocorre a liberação da cápsula do DNA viral, ocorrendo 

maturação celular e multiplicação acelerada, com a consequente replicação do vírus 

(FERRAZ et al., 2012). 

A infecção, por sua vez, pode permanecer latente durante anos, sem qualquer 

evidência de contaminação apresentada pelo hospedeiro (SOUZA, 2011). No 

tocante ao diagnóstico da infecção por HPV, a forma latente da infecção apenas 

pode ser identificada através da detecção do DNA viral por técnicas de biologia 

molecular (SARIAN; DERCHAIN; BASTOS, 2010; FERRARO et al., 2011). 

Já as manifestações clínicas provocadas pela infecção viral são observadas 

através das lesões conhecidas popularmente como verrugas. Elas podem ser únicas 

ou múltiplas, de tamanhos variados, estando presentes em qualquer parte do corpo, 

caracterizando a verruga comum, muito presente em crianças, em especial em áreas 

de maior atrito, como cotovelos e joelhos e são transmitidas por contato direto com a 

pele contaminada (NAGAKAWA, 2010). A verruga genital, por sua vez, também 

conhecida como condiloma acuminado ou crista de galo, surge a partir da 

contaminação sexual pelo HPV (PANOBIANCO et al., 2013). Geralmente está 

presente na região vulvar, perineal, cavidade anal ou vaginal e no colo uterino, ou 

ainda fora da região genital, como na cavidade oral, mucosa nasal e ocular (BRASIL, 

2013) e são facilmente diagnosticadas macroscopicamente (FERRARO et al., 2011). 

Na forma subclínica, as lesões são inaparentes (FERRARO et al., 2011; BRASIL, 

2013a) e possuem estágios variados de evolução (MELO, 2009). A alteração pode 

atingir células escamosas ou glandulares e, de acordo com o grau de acometimento 

do colo uterino recebe uma classificação distinta, sendo denominada de neoplasia 

intraepitelial cervical (NIC). O grau I (NIC I) refere-se ao acometimento superficial 

ou de até um terço do epitélio de revestimento, comprometendo, assim, apenas a 

camada basal do colo uterino. Ou pode caracterizar ainda apenas o efeito citopático 
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provocado pelo vírus. O NIC II caracteriza-se pelo comprometimento de até três 

quartos do epitélio de revestimento do colo uterino. Por fim, o câncer já 

instalado representa o comprometimento de toda a espessura epitelial e o tecido 

conjuntivo abaixo dele (LIBERA, 2016). 

Nesse caso, a lesão é perceptível apenas após aplicação de reagentes 

químicos e observação através de um aparelho de magnificação de imagem, o 

colposcópio (FERRARO et al., 2011; BRASIL, 2013a) ou através de microscopia 

óptica (SOUZA, 2009; FERRARO et al., 2011). Há ainda uma forma de diagnóstico 

da infecção que é utilizada após confirmação através dos exames anteriores. Trata- 

se da análise histopatológica realizada após retirada cirúrgica de fragmentos do 

órgão - a biópsia de colo uterino (BRASIL, 2013a). Porém, essas são técnicas caras 

e necessitam de profissional especializado para sua realização (BRASIL, 2010; 

FEBRASGO, 2010; BRASIL, 2013a;). 

Diante disso, convencionou-se mundialmente a realização do rastreamento da 

infecção subclínica pelo HPV através da análise citológica do esfregaço 

cervicovaginal, exame também denominado Papanicolau, recebendo o nome do seu 

idealizador (PAPANICOLAU, 1928), ou exame preventivo de câncer de colo uterino 

(BRASIL, 20016a). Quando realizado seguindo os padrões de qualidade, apresenta 

taxa de cobertura de 80% para carcinoma invasor (MELO, 2009; SARIAN; 

DERCHAIN; BASTOS, 2010). 

Sendo assim, a classificação da forma subclínica da infecção pelo HPV segue 

a nomenclatura utilizada para descrever o exame citológico do colo uterino, que por 

sua vez sofreu várias mudanças ao longo do tempo. Atualmente, no Brasil, tem-se 

como referência a terceira edição do documento intitulado Nomenclatura Brasileira 

para Laudos Citopatológicos Cervicais (INCA, 2012), e deve ser a única utilizada 

para os laudos do SUS e de laboratórios conveniados com essa rede de serviços 

(BRASIL, 2016a). Ela foi elaborada a partir da Nomenclatura de Bethesda para 

classificação citológica do esfregaço cervicovaginal (INCA, 2012; BRASIL, 2016a), 

criada em 1989 (National Cancer Institute Workshop, 1989) e revisada em 1991 THE 

REVISED, 1992), 2001 (SOLOMON et al., 2002) e 2014 (NAYAR; WILBUR, 2015). 

Ainda em relação ao dano tecidual provocado pelo HPV no colo uterino, tem- 

se, portanto, a classificação descritiva em: 
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Quadro 1 – classificação de dano tecidual provocado pelo HPV, segundo Bethesda. 
 

Células atípicas de significado indeterminado: 

• Escamosas (ASC): 

- Possivelmente não neoplásicas (ASC-US de Bethesda). 

- Não podendo excluir lesão intraepitelial de alto grau (ASC-H de Bethesda). 

 

• Glandulares (AGC): 

- Possivelmente não neoplásicas. 

- Não se pode afastar lesão intraepitelial de alto grau. 
 

• De origem indefinida: 

- Possivelmente não neoplásicas. 

- Não se pode afastar lesão intraepitelial de alto grau. 

 

Células escamosas: 

- Lesão intraepitelial de baixo grau - LSIL (compreendendo efeito citopático 

pelo HPV e NIC grau I). 

- Lesão intraepitelial de alto grau - HSIL (compreendendo NIC graus II e III). 

- Lesão intraepitelial de alto grau, não podendo excluir microinvasão. 

- Carcinoma epidermoide invasor. 

Células glandulares 

- Adenocarcinoma in situ (AIS). 

- Adenocarcinoma invasor, que pode estar acometendo apenas o colo do 

útero, além da cavidade endometrial ou outros órgãos  
FONTE: INCA, 2012; BRASIL, 2016a 

 

Diante do exposto, seria impossível não fazer alusão ao exame de citologia 

cervicovaginal, frente a sua importância para evitabilidade de câncer uterino. Trata- 

se de um exame feito a partir da coleta de material na ecto e endocérvice. Para isso, 

utiliza-se a espátula de Ayre, do lado que apresenta reentrância. Deve-se encaixar a 

ponta mais longa da espátula no orifício externo do colo, apoiando-a firmemente, 

fazendo uma raspagem em movimento rotativo de 360° em torno de todo o orifício 

cervical, para que toda a superfície do colo seja raspada e representada na lâmina, 

procurando exercer uma pressão firme, mas delicada, sem agredir o colo, para não 

prejudicar a qualidade da lâmina. A coleta em endocérvice deverá ser realizada com 

uma escova para coleta cervical, que deverá ser girada dentro do canal do colo 
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uterino em um movimento único de 360°. A amostra de fundo de saco vaginal não é 

recomendada, pois o material coletado é de baixa qualidade para o diagnóstico 

oncótico (BRASIL, 2013a; BRASIL, 2016a). 

 

Figura 7. Representação esquemática da coleta cervicovaginal - Papanicolau 
 

 

FONTE: MOORE, 2014 

 

 
Após a coleta, será montada uma lâmina com spray de fixação para cada 

paciente, com o código de identificação devidamente registrado, a fim de preservar 

sua identidade. As lâminas resultantes de coleta cervicovaginal serão então 

encaminhadas a laboratório previamente selecionado. Em seguida, serão avaliadas 

e o resultado será dado seguindo a nomenclatura brasileira para laudos 

citopatológicos cervicais citado no quadro 1 (INCA, 2012). 
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3 OBJETIVOS 

 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 
 

Analisar a prevalência da infecção pelo papiloma vírus humano em mulheres 

da zona rural do município de Paulo Afonso, no interior da Bahia. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Investigar a presença do papilomavírus humano ou de lesões precursoras do 

câncer de colo uterino na população feminina da zona rural do município de Paulo 

Afonso. 

• Conhecer os aspectos sociodemográficos da população feminina que realiza 

o exame de Papanicolau nas comunidades rurais do município. 

• Comparar a frequência das lesões causadas pelo papilomavírus humano nas 

diferentes faixas etárias da população alvo. 

• Obter dados que forneçam subsídios à reorganização das estratégias de 

prevenção de contaminação pelo HPV e do câncer de colo uterino, tendo em vista 

as peculiaridades da população feminina da zona rural. 

• Promover Educação em Saúde da Mulher e inclusão digital no campo, a partir 

da construção de um aplicativo que visa orientar as mulheres a cerca das infecções 

sexualmente transmissíveis e alertá-las quanto à necessidade de realizar exames 

de avaliação com frequência. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

4.1 PRECEITOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 
 

Esta pesquisa foi conduzida de acordo com os preceitos éticos determinados 

pela Resolução 466/12 para estudo com seres humanos e a Resolução 510 de abril 

de 2016, que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas 

e Sociais. 

O presente estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa, da Fundação e Universidade Federal do Vale do São Francisco, estando 

seu início vinculado à aprovação pelo referido comitê, tendo número de registro 

93281818.2.0000.5196. A submissão ao comitê de ética, por sua vez, foi 

condicionada à prévia autorização para realização da pesquisa pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Paulo Afonso, após assinatura do Termo de Aprovação à 

Pesquisa, pelo gestor municipal responsável. 

Por fim, houve o compromisso da pesquisadora principal e de sua equipe em 

garantir o sigilo relativo à identidade e aos resultados de exames das pacientes, bem 

como de anexar os resultados e relatórios da pesquisa na Plataforma Brasil. Além 

disso, houve o retorno à comunidade para apresentação dos resultados, conclusões 

e orientações relacionados à pesquisa. 

 
4.2 TIPO DE ESTUDO 

 
 

Trata-se de um estudo documental, do tipo coorte, retrospectivo, descritivo e 

transversal. A fonte de coleta de dados foi, portanto, restrita a documentos escritos, 

classificadas como fontes primárias. A análise estatística teve abordagem 

quantitativa e a amostra foi escolhida por conveniência e saturação. 

 
4.3 O CENÁRIO DA PESQUISA 

 
 

O presente estudo teve como foco a área rural do município de Paulo Afonso, 

localizado no interior do Estado da Bahia. A cidade é sede de uma microrregião do 

Estado, fazendo parte de uma mesorregião chamada de Vale do São Francisco 
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Ilha de Paulo Afonso 

(IBGE, 2008b). Possui uma área territorial de 1.545,192 km² que dista da capital do 

Estado em 434 km. Seus limites territoriais são os municípios de Santa Brígida, 

Rodelas, Glória e Jeremoabo em território baiano, além da cidade Delmiro Gouveia, 

em território alagoano, e o município sergipano Canindé de São Francisco. (IBGE, 

2008b; IBGE, 2010). 

 
Figura 8. Mapa do município de Paulo Afonso - BA 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Paulo+Afonso+-+BA/@-9.5367544, 

38.5356936,10z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x709393d8f0597ef:0x12c911f6b6e28 

942!8m2!3d-9.5874916!4d-38.4008357 

 

 
A estrutura da cidade foi planejada a partir de sua criação, de maneira que o 

centro da cidade está sob uma ilha artificial, construída a partir da implantação do 

canal da usina Paulo Afonso IV. Ainda dentro do complexo da ilha, de maneira 

periférica ao centro da cidade, estão outros bairros que possuem contingente 

populacional importante. Porém, o bairro mais populoso da cidade encontra-se fora 

da ilha, o Bairro Tancredo Neves, subdividido em três áreas: 1, 2, ou 3. Mais 

distante, ainda, ficam os distritos da cidade e a zona rural (SILVA; SANTOS, 2010). 

https://www.google.com.br/maps/place/Paulo%2BAfonso%2B-%2BBA/
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Figura 9. Mapa ampliado do município de Paulo Afonso - BA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/search/ILHA+paulo+afonso/@-9.3934881, 

-38.2511505,13z 

 

 
Quanto à população da cidade, segundo último recenseamento populacional 

do IBGE, realizado no ano de 2010, evidenciou-se um número de 108.396 pessoas e 

uma densidade demográfica de 68,62 habitantes por quilômetro quadrado (IBGE, 

2010). Em estimativa para o ano de 2018, esse mesmo órgão elevou esse número 

para 117.014 pessoas (IBGE, 2018). A população está distribuída em zona urbana e 

rural com um quantitativo de 93.404 e 14.992, respectivamente. A maior parcela da 

população é do sexo feminino, com 56.426 em contraste com 51.970 homens (IBGE, 

2010). A distribuição da população por área rural e urbana e por idade adulta e 

infantil segue no quadro abaixo. 

 
Quadro 2. Distribuição populacional por sexo em relação à área rural e urbana no município do 

interior da Bahia. 

FAIXA ETÁRIA 
MULHERES HOMENS 

URBANO RURAL URBANO RURAL 

0 – 14 ANOS 11.734 1956 11947 2.139 

A PARTIR DE 15 ANOS 37.391 5.346 32332 5.551 

Fonte: IBGE, 2010. 

Ilha de Paulo Afonso 

BTN 

https://www.google.com.br/maps/search/ILHA%2Bpaulo%2Bafonso/%40-9.3934881
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Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, apontado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a cidade apresentou, no ano 

de 2017, um valor considerado elevado, de 0,758 (ONU, 2017). Quanto à economia 

da cidade, dados do IBGE evidenciam que o Produto Interno Bruto é um dos 

maiores do Estado da Bahia, estando em torno de 2,2 bilhões de reais (IBGE, 2015). 

Devido o parque hidroelétrico que se estende em todo o seu território, e cidades 

circunvizinhas, destaca-se no setor da piscicultura, em especial da criação de 

tilápias. Além disso, atrai indústrias diretamente ligadas à criação de peixes, como 

fábricas de ração, além de outras. 

No que concerne à saúde, Paulo Afonso é responsável pela microrregião do 

baixo São Francisco nas subdivisões do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo 

sede do 10ª Diretoria Regional de Saúde (DIRES)1. Dessa forma, ele deve prestar 

assistência a várias cidades localizadas nesta região. Além disso, dá suporte a 

algumas cidades próximas, pela carência dos serviços de saúde da região 

correspondente, como é o caso do atendimento prestado às cidades do Território de 

Itaparica2. 

Possui atualmente, 63 estabelecimentos de saúde de administração pública e 

financiamento do SUS. Dentre eles, 41 são unidades de saúde do programa 

Estratégia Saúde da Família (ESF), estando representadas por Unidades de Saúde 

da Família (USF), Postos de Saúde e Programas de Agentes Comunitários de 

Saúde3. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Paulo Afonso, há 6 

USF rurais que são sede do programa ESF. Elas levam os nomes do povoado em 

que estão localizadas. São elas: USF Várzea, USF Juá, USF Malhada Grande, USF 

Riacho, USF São José e USF Boa Esperança. Vinculadas a elas existem as Posto 

de Saúde satélites, distribuídas no povoado, na tentativa de aumentar a cobertura da 

população a ser atendida (Quadro 2). 

 

 

 

 

                                                
1 DIRES: Diretoria de INFORMAÇÃO EM SAÚDE (DIRES). Disponível em http://www1.saude.ba.gov.br/dis/municipios_dires_ 
letra_P.html. Consultado em 26 de setembro de 2018. 
2 «Mapa da Bahia». www1.saude.ba.gov.br. Consultado em 22 de setembro de 2018. 
3 CNES: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sáude. Disponível em: 
<http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp>. Acessado em 27 de julho de 2018. 

http://www1.saude.ba.gov.br/%20dis/municipios_
http://www1.saude.ba.gov.br/%20dis/municipios_
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Quadro 3. Distribuição de Unidades de Saúde da Família por povoado do município do interior da 

Bahia. 

POVOADO USF SATÉLITE 

 

Várzea 

USF Várzea 

Posto de Saúde Nambebe 

Posto de Saúde Serrote 

Posto de Saúde Lagoa do Rancho 

 
Juá 

USF Juá 

Posto de Saúde Açude 

Posto de Saúde Salgadinho 

 

 
Malhada Grande 

USF Malhada Grande 

Posto de Saúde Rio do Sal 

Posto de Saúde Salobro 

Posto de Saúde Xingozinho 

Posto de Saúde Sítio do Tará 

Riacho USF Riacho 

 
São José 

USF São José 

Posto de Saúde Arrastapé 

Posto de Saúde Sítio do Lúcio 

 
 
 

Boa Esperança 

USF Boa Esperança 

Posto de Saúde Campos Novos 

Posto de Saúde Tigre 

Posto de Saúde Caiçara I 

Posto de Saúde Caiçara II 

Posto de Saúde Jardim Aeroporto 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

 
Quadro 4. Quantitativo populacional geral e de mulheres nas USF selecionadas no ano de 2018. 

 

USF População Nº de mulheres 

Riacho 4205 1134 

Boa Esperança 4917 Não informado 

São José 3206 1203 

Malhada Grande 2954 1170 

Total das regiões analisadas 15282 3507 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 
 

As unidades hospitalares de saúde são apenas duas, o Hospital Municipal de 

Paulo Afonso e o Hospital Nair Alves de Souza. Porém, apesar da sobrecarga dos 
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serviços de saúde, em especial os de urgência e emergências, o município ainda 

não possui uma Unidade de Terapia Intensiva (BRASIL, 2018). 

 

4.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 
Para este trabalho, foram selecionadas as Unidades de Saúde da Família 

(USF) das comunidades rurais do município de Paulo Afonso, já citadas 

anteriormente, após a conferência da situação cadastral no programa Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A amostra foi composta pelos resultados de exames de citologia 

cervicovaginal (Papanicolau), que tenham sido realizados na USF da zona rural do 

município de Paulo Afonso. O período de realização do exame foi entre janeiro de 

2012 e setembro de 2018. Foram excluídas da análise as USF do povoado Várzea e 

Juá, por não haver o referido registro de resultados até meados do ano de 2015. No 

total, foram selecionados 4.454 resultados de citologia (Quadro 3). 

 

Quadro 5. Quantidade de citologia cervicovaginal no período entre janeiro de 2012 e setembro de 
2018, em USF do município de Paulo Afonso – BA. 
 

USF Nº citologias cervicovaginal 

Riacho 1623 

Boa Esperança 561 

São José 1311 

Malhada Grande 959 

Total das regiões analisadas 4454 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 
4.5  A COLETA DE DADOS 

 
 

Inicialmente, realizou-se um mapeamento das USF localizadas na área rural 

da cidade, através do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e da 

Secretaria Municipal de Saúde de Paulo Afonso, sendo previamente selecionadas as 

USF localizadas em áreas rurais da cidade. Feito o levantamento sobre as 

comunidades alvo da pesquisa, a coleta de dados foi então iniciada a partir do livro 

de registro dos resultados de Colpocitologia oncótica das USF pré-selecionadas. 

Quanto ao referido livro, trata-se de um método organizacional de registro da 

Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Paulo Afonso, a fim de compilar todos 
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os resultados de exames de Papanicolau coletados na rede de atendimento à 

mulher do SUS. 

As informações contidas no livro são geradas a partir da lista de pacientes 

que agendaram previamente a realização do exame de Papanicolau com a 

enfermeira da USF. A partir do momento de coleta do material cervicovaginal, os 

dados da paciente são então confirmados, como o povoado a que pertence, a idade, 

o nome completo e o número de cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Os 

dados são organizados em colunas, restando o preenchimento daquelas referentes 

ao resultado do exame e das observações importantes presentes no momento de 

coleta, como, por exemplo, a impressão diagnóstica, a presença de lesões ou até 

mesmo orientações quanto ao tratamento ou encaminhamento realizado. 

A coluna referente ao resultado do exame de Papanicolau é, portanto, 

preenchida apenas após o envio do resultado da análise da lâmina, feito pelo 

laboratório de referência na cidade. No entanto, caso este resultado seja positivo 

para lesão precursora do câncer de colo uterino, o laboratório de referência 

encaminha o resultado ao Centro de Atenção à Mulher (CAM). Este, por sua vez, 

solicita à USF sede da paciente que realize a busca ativa da mesma. 

O CAM, por sua vez, é o centro de serviço especializado em Ginecologia do 

município. Possui sede no centro da cidade e é para onde são encaminhadas as 

pacientes que necessitam de acompanhamento em nível de Atenção Secundária em 

Ginecologia, com ênfase em Patologia do Trato Genital Inferior, seguimento da 

especialidade voltado às condições fisiopatológicas envolvidas com o câncer de colo 

uterino, e Mastologia, em especial aos agravos relacionados ao câncer de mama. 

Dessa forma, todos os resultados de exame Papanicolau coletados nas USF 

do município que sejam positivos para lesões precursoras de câncer de colo uterino 

ou para o próprio carcinoma serão encaminhados do laboratório diretamente ao 

CAM. 

A paciente ficará, então, aos cuidados da equipe do CAM até a alta, seja por 

tratamento ou por regressão espontânea da lesão. Se necessário, a equipe 

encaminha a paciente para centro de referência terciária em Patologia do Trato 

Genital Inferior, devendo a mesma retornar ao CAM para seguimento do caso. Só a 

partir da alta do CAM a paciente volta a ter o seguimento e o rastreio do câncer de 

colo uterino realizado pela USF de origem. 

Apesar do fluxo de referência ao CAM, é importante citar que a USF segue 
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em acompanhamento paralelo da paciente. A responsabilidade de coordenar esse 

fluxo de atendimento da paciente referenciada permanece sendo da USF. Dessa 

forma, pode-se dizer que é feito uma coordenação do cuidado e um 

acompanhamento longitudinal, ainda que a usuária esteja em outro nível de atenção 

à saúde (figura 10). 

 

Figura 10. Fluxograma para realização de Papanicolau. 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 
 

 

Após análise do referido livro, no entanto, observou-se que alguns dados 

estavam incompletos, principalmente aqueles referentes ao resultado do exame 

encaminhado do laboratório. Em posse do nome completo e do número de 

prontuário da paciente, buscou-se completar as informações através do prontuário 

localizado na respectiva USF ou, ainda, através do prontuário e ficha de atendimento 

do CAM. Foram excluídos, no entanto, os resultados de paciente que ainda 
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permaneceram com os dados incompletos após esta segunda possibilidade de 

análise. 

Em relação às variáveis do estudo, foram escolhidos: 

1. O resultado do exame de Papanicolau frente à contaminação pelo HPV 

2. A idade da paciente 

3. O ano de coleta do Papanicolau 

4. A origem da paciente. 

 

A variável referente ao resultado do exame de coleta cervicovaginal - 

Papanicolau - frente à lesão subclínica provocada pelo HPV foi categorizada 

seguindo a Nomenclatura Brasileira para Laudos Citopatológicos Cervicais (INCA, 

2012), já citado anteriormente e demonstrado em resumo no quadro 6. Dessa forma, 

têm-se os resultados seguindo o padrão do quadro a seguir: 

A idade da paciente foi estratificada em faixa etária a cada 10 anos. 

Receberam destaque os extremos de idade, seguindo a indicação de coleta do 

Papanicolau preconizada pelo Ministério da Saúde. Dessa forma, a idade 

correspondeu às seguintes faixas etárias: menor que 25 anos, de 25 e 34, de 35 a 

44, de 45 a 54, 55 a 64 e maior de 64 anos. 

Por fim, em relação às variáveis: ano de coleta do Papanicolau e origem da 

paciente, a pesquisa sofreu interferência resultante da organização das USF. O ano 

de coleta foi selecionado entre janeiro de 2012 e setembro de 2018, configurando 

uma evolução de 6 anos de realização do exame. Importante destacar que das seis 

unidades selecionadas, duas delas possuíam registro das citologias realizadas 

desde o início das atividades da USF. Porém, duas delas iniciaram esse registro 

apenas a partir de 2014 e outras duas unidades não possuíam qualquer registro das 

citologias realizadas, apenas o levantamento daquelas que tiveram o resultado 

alterado para contaminação por HPV registradas a partir do ano de 2015. Dessa 

forma, foram excluídas do trabalho as USF que não possuíam o registro das 

citologias realizadas. 

 

 

 

 

 



42  

 
Quadro 6. Nomenclatura citopatológica e histopatológica utilizada para o diagnóstico das lesões 
cervicais e sua equivalência. 
 

RESULTADO TIPO CELULAR TIPO DE ALTERAÇÃO 
ASC-US Células escamosas 

atípicas de 

significado 

indeterminado 

Possivelmente não neoplásicas 

 
ASC-H 

Não podendo excluir lesão 

intraepitelial de alto grau 

 

 
AGC 

Células glandulares 

atípicas de 

significado 

indeterminado 

Possivelmente não neoplásicas ou 

Não se pode afastar lesão 

intraepitelial de alto grau 

   

LSIL 
 

 
Células escamosas 

Lesão de baixo grau, compreendendo 
efeito 

citopático pelo HPV e NIC grau I 

HSIL 
Lesão de alto grau, compreendendo 
NIC 

graus II e III 
 

Lesão 

intraepitelial de 

alto grau não 

podendo 

excluir 
microinvasão 

 
Lesão de alto grau e que não pode 

excluir carcinoma invasor 

Carcinoma 
epidermóide 

invasor 

 

   

AIS 
Células glandulares 

Adenocarcinoma in situ 

Adenocarcinoma 
invasor 

Adenocarcinoma invasor 

ASC-US: Células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas; 

ASC-H: Células escamosas atípicas de significado indeterminado, não podendo excluir lesão 

intraepitelial de alto grau; AGC: Células glandulares atípicas de significado indeterminado; LSIL: Lesão 

intraepitelial de baixo grau em células escamosas, compreendendo efeito citopático pelo HPV e NIC 

grau I; HSIL: Lesão intraepitelial de alto grau em células escamosas, compreendendo NIC graus II e III; 

AIS: Adenocarcinoma in situ. 

Fonte: BRASIL, 2016a. 
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4.6 METODOLOGIA DA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 
As análises foram realizadas com o uso do programa R, um programa 

estatístico considerado como um sistema colaborativo de análise estatística, uma 

vez que foi originalmente criado na Nova Zelândia, tendo sua denominação R em 

homenagem aos seus primeiros criadores, contando posteriormente, com a 

participação colaborativa de programadores do mundo inteiro. Trata-se de uma 

linguagem de programação aprimorada em progressivamente para manipulação, 

análise e visualização de dados, podendo ser utilizado em diversos sistemas 

operacionais, como Linux, Mac e Windows. Tem a vantagem de ser expansível 

através da utilização de bibliotecas de dados que possuem funções direcionadas a 

diferentes áreas de conhecimento. Além disso, a linguagem R possibilita a criação 

de gráficos estatísticos com qualidade adequada para publicação (R CORE TEAM, 

2018). 

Todas as variáveis foram tabuladas em Programa Excel versão 10. Não houve 

seleção de pacientes, e por isso não se aplicaram métodos para amostragem. A 

análise dos dados foi realizada por meio de tabelas e gráficos de distribuição de 

frequências e prevalências. As associações entre as prevalências e os anos foram 

analisadas pelo teste exato de Fisher, considerando o nível de significância de 5%. 

  

4.7 O PRODUTO 
 

Pode-se afirmar que a informação está literalmente à frente das pessoas, seja 

por estar na tela do celular ou do computador, ou por estar na internet e nas redes 

sociais, por meio de aparelhos eletrônicos, ou até mesmo pela velocidade com que 

ela chega até nós. Frente a isso, a tecnologia deve ser tida como aliada à saúde, e 

seu uso deve ser direcionado para melhorias de serviços, especialmente em gestão 

e atendimento. Nesse contexto, porque não criar ou incrementar ferramentas que 

somem forças na luta contra as doenças, em especial o câncer de colo uterino, que 

apresenta a peculiaridade de ser evitável, se realizado o rastreio de forma correta? 

Dessa forma, finalizada a etapa da coleta e de análise de dados, iniciou-se a 

fase de Promoção à Saúde. Com essa finalidade, foi realizada a construção de um 

aplicativo para uso em celulares do tipo smartfone e tablete. A ferramenta tem o 

tímido objetivo de promover a inclusão digital no campo. Sua função prioritária 

principal é a de “alertar” as mulheres para a promoção de saúde e auto cuidado na 
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prevenção do câncer ginecológico, incluindo o câncer de colo uterino. O alerta dá-se 

em sentido duplo: em primeiro lugar, por trazer informações importantes para o 

público feminino sobre temas direcionados à saúde da mulher através de linguagem 

clara, porém seguras, baseadas em protocolos do Ministério da Saúde; em segundo 

lugar, por conter um sistema de alarme, no qual a mulher faz o agendamento do 

exame ou consulta que deverá realizar, seguindo orientação da equipe de saúde, 

para que não perca datas importantes. Nesse sentido, o seguimento das 

reavaliações de patologias de colo ou mama, por exemplo, seriam seguidos de 

maneira correta. 

Os temas principais são: importância da prática de sexo seguro da prevenção 

de infecções sexualmente transmissíveis, dentre elas a infecção pelo HPV. Além 

disso, visa sensibilizar a população alvo sobre a realização periódica do exame 

ginecológico de Papanicolau e de outros exames importantes para a prevenção de 

doenças e agravos à saúde da mulher. Para tanto, contém calendários e alertas 

previamente programados que sinalizam o período de realização dos exames 

necessários. 

 

5  RESULTADOS 

 
 

5.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 
 

No intervalo entre janeiro de 2012 e setembro de 2018, foram realizados 

4.454 exames de Papanicolau somando as USF do povoado Riacho, Boa 

Esperança, São José e Malhada Grande, localizadas na zona rural do município de 

Paulo Afonso, no interior da Bahia, abrangendo a unidade sede da Estratégia Saúde 

da Família e as unidades de apoio. No ano de 2018, a população total dessas 

localidades era de 15.282 pessoas (tabela 1). A população de mulheres era incerta, 

devido ausência de dados de uma das USF. Na tabela 1 e gráfico 1 é apresentada a 

distribuição da população feminina estudada de acordo com a USF na qual está 

cadastrado o domicílio da paciente. 
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Tabela 1. Frequência da população feminina nas USF em relação à população geral, em 

porcentagem, e cadastro de domicílio. 

Região Frequência (%) da população População de mulheres (%) 

Riacho 4205 (27,5%) 1134 (7,0%) 

Boa Esperança 4917 (32,2%) 
# 

São José 3206 (21,0%) 1203 (8,0%) 

Malhada Grande 2954 (19,3%) 1170 (8,0%) 

Total das regiões analisadas 15282 (100,0%) 3507 (22,94%) 

Porcentagem em relação ao número de mulheres na região. #Sem informação. 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 
 
 
 
 

Gráfico 1. Distribuição da população feminina na região analisada. 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 
 
 

Na tabela 2, pode-se observar a distribuição dos exames de citologia 

cervicovaginal (Papanicolau) realizados nos quatro locais estudados, no decorrer 

dos anos de 2012 a 2018. Além disso, observa-se a média de exames realizados por 

USF em relação ao ano. 
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Tabela 2. Número de exames de citologia cervicovaginal (Papanicolau), em porcentagem, realizados 

em mulheres da zona rural de município no interior da Bahia, de acordo com a região e o ano. 

Ano  USF  Total 

 Riacho Boa 

Esperança 

São José Malhada 

Grande 

 

2012 156 (9,6%) 0 (0,0%) 171 (13,0%) 20 (2,1%) 347 (7,8%) 

2013 247 (15,2%) 0 (0,0%) 181 (13,8%) 42 (4,4%) 470 (10,6%) 

2014 275 (16,9%) 26 (4,6%) 182 (13,9%) 35 (3,6%) 518 (11,6%) 

2015 232 (14,3%) 124 (22,1%) 184 (14,0%) 209 (21,8%) 749 (16,8%) 

2016 224 (13,8%) 150 (26,1%) 231 (17,6%) 225 (23,5%) 830 (18,6%) 

2017 351 (21,6%) 125 (22,3%) 240 (18,3%) 234 (24,4%) 980 (21,3%) 

2018 138 (8,5%) 136 (24,2%) 122 (9,3%) 194 (20,2%) 590 (13,2%) 

Total de 

exames 

1623 

(100,0%) 

561 

(100,0%) 

1311 

(100,0%) 

959 

(100,0%) 

4454 

(100,0%) 

Média/ano/ 

unidade 
281,35 80,14 187,28 137 159,07 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

A principal faixa etária das pacientes que tiveram resultado positivo para a 

infecção por HPV foi entre 25 e 54 anos. 

 
 

5.2 ANÁLISE DE COBERTURA 

 
 

A razão de cobertura não pôde ser quantificada. Isso se deu devido à 

inconsistência nos dados populacionais das USF. Para tal cálculo, seria necessário o 

número de mulheres em cada área, dentro da faixa etária de 25 a 64 anos, o que 

não foi possível contabilizar devido a áreas descobertas pela Estratégia em Saúde 

da Família. Isso significa que algumas mulheres não estavam sob a 

responsabilidade da USF, porém realizavam o exame de coleta cervicovaginal nessa 

unidade de saúde. Dessa forma, a USF não tinha o controle exato da idade das 

mulheres dessa população, não sendo possível contabilizá-la para cálculo da razão 

de cobertura. 
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Na tabela 3, observa-se a frequência (porcentagem) de mulheres que 

realizaram o exame de Papanicolau, tendo-se o registro apenas do ano de 2018. 

Para tal cálculo seria necessário o quantitativo da população feminina em cada 

localidade e em cada ano, não sendo possível obter esses dados junto à USF. A 

frequência das mulheres que realizaram o Papanicolau no ano de 2018 variou entre 

10,1% a 16,6%, a depender da região de domicílio. 

 
Tabela 3. Frequência em porcentagem, de realização de exames de citologia cervico-vaginal 

(Papanicolau) em mulheres da zona rural de Paulo Afonso, no interior da Bahia, de acordo com a 

Unidade de Saúde da Família, no ano de 2018. 
 

USF População de Mulheres Número de exames ($%) 

Riacho 1134 138 (12,2%) 

Boa Esperança #- 136 (-) 

São José 1203 122 (10,1%) 

Malhada Grande 1170 194 (16,6%) 

$Porcentagem em relação ao número de mulheres na região. #Sem informação. 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 

 

5.3 ANÁLISE DE FREQUÊNCIA 

 
 

Importante ressaltar que, no momento da coleta de dados, foram observados 

registros de resultados classificados como “presença de HVP”, registrados entre os 

anos de 2015 a 2017. Nesse caso, houve uma reclassificação destes resultados 

para LSIL, segundo a Nomenclatura Brasileira para Laudos Citopatológicos 

Cervicais (INCA, 2012), para que se efetuasse a análise estatística. 

Em relação à contaminação pelo vírus do HPV, a frequência da infecção a 

partir do exame de Papanicolau realizado pode ser observada na tabela 4 e no 

gráfico 4 e 5. A frequência de ASC-US (Células escamosas atípicas de significado 

indeterminado, possivelmente não neoplásicas) variou de 0% (ano de 2012) a 2,5% 

(ano de 2014) no período estudado. Já a prevalência de ASC-H (Células escamosas 

atípicas de significado indeterminado, não podendo excluir lesão intraepitelial de alto 

grau) foi mais baixa, variando de 0% (de 2012 a 2015) a 0,5% (2017). 
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Gráfico 2. Prevalência de dano tecidual provocado pelo HPV nos exames de citologia cervicovaginal 

(Papanicolau), em mulheres da zona rural de Paulo Afonso, no interior da Bahia, em função do ano. 

 

ASC-US: Células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas; 

ASC-H: Células escamosas atípicas de significado indeterminado, não podendo excluir lesão 

intraepitelial de alto grau; LSIL: Lesão intraepitelial de baixo grau em células escamosas, 

compreendendo efeito citopático pelo HPV e NIC grau I; HSIL: Lesão intraepitelial de alto grau em 

células escamosas, compreendendo NIC graus II e III; Ca: Carcinoma epidermóide invasor. 

Fonte: Autoria própria (2018). 



 

 

 

Tabela 4. Frequência, em porcentagem, de dano tecidual provocado pelo HPV nos exames de citologia cervicovaginal (Papanicolau), em mulheres da zona 

rural de Paulo Afonso, no interior da Bahia, em função da região e do ano (índice de positividade). 

Variável Categoria Total de 

exames 

  Alteração/Frequência (%)   

  ASC-US ASC-H LSIL HSIL Ca TOTAL 

Região Riacho 1623 20 (1,2%) 7 (0,4%) 19 (1,2%) 9 (0,6%) 1 (0,1%) 56 (3,5%) 

 Boa Esperança 561 4 (0,7%) 0 (0,0%) 5 (0,9%) 3 (0,5%) 0 (0,0%) 12 (2,1%) 

 São José 1311 17 (1,3%) 1 (0,1%) 14 (1,1%) 5 (0,4%) 0 (0,0%) 37 (2,9%) 

 Malhada Grande 959 7 (0,7%) 1 (0,1%) 11 (1,1%) 1 (0,1%) 0 (0,0%) 20 (1,9%) 

Ano 2012 347 0 (0,0%) 0 (0,0%) *#1 (0,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (0,3%) 

 2013 470 7 (1,5%) 0 (0,0%) *#0 (0,0%) *0 (0,0%) 0 (0,0%) 7 (1,5%) 

 2014 518 *13 (2,5%) 0 (0,0%) 5 (1,0%) 2 (0,4%) 0 (0,0%) 20 (3,9%) 

 2015 749 4 (0,5%) 0 (0,0%) *#4 (0,5%) *1 (0,1%) 0 (0,0%) 9 (1,1%) 

 2016 830 13 (1,6%) 3 (0,4%) *8 (1,0%) 2 (0,2%) 1 (0,1%) 27 (3,3%) 

 2017 950 8 (0,8%) 5 (0,5%) 17 (1,8%) 7 (0,7%) 0 (0,0%) 37 (3,8%) 

 2018 590 3 (0,5%) 1 (0,2%) 14 (2,4%) 6 (1,0%) 0 (0,0%) 24 (4,1%) 

Total  4454 48 (1,1%) 9 (0,2%) 49 (1,1%) 18 (0,4%) 1 (0,0%) 125 (2,8%) 

*Difere significativamente do ano de 2018 (p<0,05). #Difere significativamente do ano de 2017 (p<0,05). 

ASC-US: Células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas; ASC-H: Células escamosas atípicas de significado 

indeterminado, não podendo excluir lesão intraepitelial de alto grau; LSIL: Lesão intraepitelial de baixo grau em células escamosas, compreendendo efeito 

citopático pelo HPV e NIC grau I; HSIL: Lesão intraepitelial de alto grau em células escamosas, compreendendo NIC graus II e III; Ca: Carcinoma 

epidermóide invasor. 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Segundo o gráfico 2, para LSIL (lesão intraepitelial de baixo grau em 

células escamosas, compreendendo efeito citopático pelo HPV e NIC grau I), 

observa-se uma tendência de aumento no decorrer do tempo, sendo que o ano 

de 2018 apresentou prevalência (2,4%) significativamente maior que os anos 

de 2012, 2013, 2015 e 2016 (p<0,05). A prevalência de HSIL (lesão 

intraepitelial de alto grau em células escamosas, compreendendo NIC graus II 

e III) variou de 0% a 1,0% (em 2018). Apenas um caso de carcinoma 

epidermóide invasor foi detectado, tendo ocorrido no ano de 2016. O gráfico 5 

demonstra o índice de positividade das lesões provocadas pelo vírus do HPV. 

 
Gráfico 3. Índice de positividade dos exames para dano tecidual provocado pelo HPV, nos 

exames de citologia cervicovaginal (Papanicolau), em mulheres da zona rural de Paulo Afonso, 

no interior da Bahia, entre os anos de 2012 e 2018. 

 
 

ASC-US: Células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não 

neoplásicas; ASC-H: Células escamosas atípicas de significado indeterminado, não podendo 

excluir lesão intraepitelial de alto grau; LSIL: Lesão intraepitelial de baixo grau em células 

escamosas, compreendendo efeito citopático pelo HPV e NIC grau I; HSIL: Lesão intraepitelial 

de alto grau em células escamosas, compreendendo NIC graus II e III; Ca: Carcinoma 

epidermóide invasor. 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 
O gráfico 4 apresenta o perfil das lesões provocadas pelo HPV em 

relação aos exames que deram alteração, totalizando 125 citologias. Observa- 

se um número equivalente entre ASC-US (células escamosas atípicas de 

significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas) e LSIL (lesão 
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intraepitelial de baixo grau em células escamosas, compreendendo efeito 

citopático pelo HPV e NIC grau I). A distribuição das lesões provocadas pelo 

efeito viral nos povoados avaliados, significando a representatividade do vírus 

nas USF da zona rural de Paulo Afonso, está demonstrada no gráfico 7. 

 
Gráfico 4. Frequência, em porcentagem, do dano tecidual provocado pelo HPV em relação 

aos resultados alterados, nos exames de citologia cervicovaginal (Papanicolau) em 

mulheres da zona rural de Paulo Afonso, no interior da Bahia. 

 

ASC-US: Células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não 

neoplásicas; ASC-H: Células escamosas atípicas de significado indeterminado, não podendo 

excluir lesão intraepitelial de alto grau; LSIL: Lesão intraepitelial de baixo grau em células 

escamosas, compreendendo efeito citopático pelo HPV e NIC grau I; HSIL: Lesão intraepitelial 

de alto grau em células escamosas, compreendendo NIC graus II e III; Ca: Carcinoma 

epidermóide invasor. 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Gráfico 5. Frequência, em percentagem, de dano tecidual provocado pelo HPV em exames de 

citologia cervicovaginal (Papanicolau) em mulheres da zona rural de Paulo Afonso, no interior 

da Bahia, em função do local. 

 

ASC-US: Células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não 

neoplásicas; ASC-H: Células escamosas atípicas de significado indeterminado, não podendo 

excluir lesão intraepitelial de alto grau; LSIL: Lesão intraepitelial de baixo grau em células 

escamosas, compreendendo efeito citopático pelo HPV e NIC grau I; HSIL: Lesão intraepitelial 

de alto grau em células escamosas, compreendendo NIC graus II e III; Ca: Carcinoma 

epidermóide invasor. 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 
 
 

Na tabela 5 e no gráfico 8 pode-se observar a distribuição da frequência 

das alterações teciduais nos exames em função da faixa etária. Porém, 27,8% 

dos casos de HSIL (lesão intraepitelial de alto grau em células escamosas, 

compreendendo NIC graus II e III) foram observados em mulheres com mais de 

64 anos. O único caso de carcinoma foi do tipo epidermóide invasor, observado 

na faixa entre 45 a 54 anos. 



 

 

 

Tabela 5. Distribuição de frequência de dano tecidual provocado pelo HPV nos exames de citologia cervicovaginal (Papanicolau), em mulheres da zona rural 

de Paulo Afonso, no interior da Bahia, em função da faixa etária. 

Variável Categoria   Alteração   

Frequência (%) 

  ASC-US ASC-H LSIL HSIL Ca TOTAL 

Faixa etária <25 anos 4 (8,3%) 1 (11,1%) 8 (16,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 13 

 25 a 34 anos 20 (41,7%) 0 (0,0%) 15 (30,6%) 2 (11,1%) 0 (0,0%) 37 

 35 a 44 anos 13 (27,1%) 5 (55,6%) 16 (32,7%) 5 (27,8%) 0 (0,0%) 39 

 45 a 54 anos 5 (10,4%) 3 (33,3%) 8 (16,3%) 6 (33,3%) 1 (100,0%) 22 

 55 a 64 anos 3 (6,3%) 0 (0,0%) 2 (4,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 5 

 >64 anos 3 (6,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 5 (27,8%) 0 (0,0%) 8 

Total 
 48 

(100,0%) 

9 

(100,0%) 

49 

(100,0%) 

18 

(100,0%) 

1 

(100,0%) 

125 

(100%) 

ASC-US: Células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas; ASC-H: Células escamosas atípicas de significado 

indeterminado, não podendo excluir lesão intraepitelial de alto grau; LSIL: Lesão intraepitelial de baixo grau em células escamosas, compreendendo efeito 

citopático pelo HPV e NIC grau I; HSIL: Lesão intraepitelial de alto grau em células escamosas, compreendendo NIC graus II e III; Ca: Carcinoma 

epidermóide invasor. 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Gráfico 6. Distribuição de frequências da classificação de dano tecidual nos exames de citologia 

cervicovaginal (Papanicolau), em mulheres da zona rural de Paulo Afonso, no interior da Bahia, em 

função da faixa etária. 

 

ASC-US: Células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas; 

ASC-H: Células escamosas atípicas de significado indeterminado, não podendo excluir lesão 

intraepitelial de alto grau; LSIL: Lesão intraepitelial de baixo grau em células escamosas, 

compreendendo efeito citopático pelo HPV e NIC grau I; HSIL: Lesão intraepitelial de alto grau em 

células escamosas, compreendendo NIC graus II e III; Ca: Carcinoma epidermóide invasor. 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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6 DISCUSSÃO 

 
 

Segundo a OMS, apesar do CCU ter uma grande possibilidade de cura 

quando descoberto precocemente e de ser o câncer com maior potencial de 

prevenção, ele continua sendo, no Brasil, um grave problema de saúde pública 

(WHO, 2010). Isso se deve, em parte, à dimensão territorial, à diversidade entre sua 

população, à dificuldade de acesso, dentre outros fatores de risco que podem estar 

associados. Dessa forma, a saúde da mulher no país é um tema que abrange vários 

aspectos que se relacionam direta ou indiretamente às dimensões social, 

educacional e de políticas públicas de saúde (SILVA, 2016). 

Diante disso, o presente trabalho buscou dados epidemiológicos a respeito da 

infecção pelo vírus do HPV em comunidade da zona rural de Paulo Afonso, Bahia. 

Tenta, com isso, não somente apresentar estatísticas, mas também levantar 

discussões a cerca da coerência e adequação das políticas públicas nacionais de 

prevenção do câncer de colo uterino às particularidades e peculiaridades do país, 

representado pela comunidade rural. 

Importante ressaltar que alguns indicadores tiveram sua análise prejudicada 

por depender de dados fornecidos pela USF ou pela Secretaria Municipal de Saúde 

para seu cálculo. Dentre eles, está a prevalência da infecção por HPV, que é a 

divisão entre a quantidade de exames que evidenciaram a infecção viral em 

mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos pelo número de mulheres presentes na 

comunidade tendo essa mesma faixa etária, multiplicado por 100 (BRASIL, 2016a). 

No entanto, as USF não possuíam o registro do quantitativo de mulheres por faixa 

etária, e a população feminina total informada em cada povoado foi referente apenas 

ao ano de 2018, a partir de um recenseamento realizado pela Secretaria Municipal 

de Saúde, ficando sem registro a unidade de saúde Boa Esperança. Dessa forma, 

para o presente estudo, a taxa de prevalência foi substituída pela frequência de 

realização de exames de citologia cervico-vaginal nessas localidades, em relação à 

população feminina, que variou entre 10,1 e 16,6% (Tabela 3). 

Também foi observada uma inconsistência nos dados referentes ao número 

de exames realizados no período do estudo. Por esse motivo, foram excluídas duas 

USF da zona rural (Várzea e Juá). Na tabela 2, observou-se que não houve registro 

de realização de coleta do Papanicolau na USF Boa Esperança em 2012 e 2013, e 

que 



63  

houve um número de exames realizados bem abaixo que a própria média na USF 

Malhada Grande, entre os anos de 2012 e 2014. A média de exames realizados por 

ano em cada unidade variou entre 80,14 e 281,35. No geral, tem-se uma média de 

159,07 exames/ano em cada unidade. 

Não foi intenção do estudo, no entanto, realizar o comparativo dessa 

assistência de prevenção do CCU entre as USF. Porém, não se podia deixar de citar 

que os povoados possuem porcentagem aproximada de mulheres registradas por 

domicílio, conforme tabela 1 e gráfico 1, à exceção da USF Boa Esperança, da qual 

não se obteve esse registro. Isso demonstra que parece não haver metas para 

realização de número específico de exames, que poderia ser representado pela 

razão de cobertura, ou uma rotina de registro e de alimentação dos dados que 

serviriam para estatística de avaliação do programa de prevenção do CCU. 

Em relação à impossibilidade do cálculo da razão de cobertura, deve-se levar 

em consideração que a USF presta atendimento a uma população que não deveria 

estar sob sua responsabilidade, evitando, que a mesma fique desassistida. Isso 

seria um ganho para a população, desde que não significasse também uma lacuna 

importante de pacientes que não estão cadastradas na USF e que, 

consequentemente, não procuram o serviço para realização do exame. Também 

deve-se considerar que, nesses casos, fica difícil a realização do acompanhamento 

e/ou seguimento da paciente, caso o resultado do exame evidencie alguma 

anormalidade, haja vista que não há o cadastro devido dessa paciente na referida 

USF. Esse fato chama a atenção para o porquê da falta de cobertura das unidades 

de saúde. 

Este problema merece atenção especial por tratar-se de uma unidade de 

saúde localizada em área rural. A dificuldade de registro a população de forma 

integral se faz presente e há um número maior de áreas descobertas devido à 

extensão territorial dessas localidades ser comumente maior que nas unidades de 

saúde localizadas em áreas urbanas. Segundo Viana (2017), o espaço rural tem 

uma característica peculiar que é a questão geográfica, incluindo a dificuldade de 

acesso e a distância exorbitante entre cada uma das famílias. Essa dificuldade é 

uma via de mão dupla, uma vez que se torna difícil o profissional de saúde chegar 

até o usuário do SUS, como também é difícil para o paciente chegar à USF 

buscando atendimento, como a coleta cervico-vaginal, por exemplo. 
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À relação entre a quantidade de exames de Papanicolau que tiveram 

resultado alterado e o número de exames realizados, dá-se o índice de positividade 

para a infecção subclínica causada pelo HPV. Pode-se dizer, segundo a tabela 4, 

que esse indicador foi de 2,8%, tendo-se 125 exames positivos para infecção de 

HPV entre os 4454 exames realizados. Na Amazônia Oriental, esse índice teve valor 

equivalente ao encontrado nesse estudo, em um período de coletas entre janeiro de 

2008 e março de 2010 (PINTO; FUZII; QUARESMA, 2011). Arcoverde, em 2013, 

evidenciou 3,6% de lesões citológicas sugestivas de infecção por HPV a partir do 

registro de 26.726 exames de citologia oncótica no estado de Roraima, 

compreendendo o município de Boa Vista e 14 cidades do interior, no ano de 2012 

(ARCOVERDE, 2012). 

O índice de positividades evidenciado nesse estudo é elevado se comparado 

à cidade de Anápolis – GO, onde foi encontrado um valor de 0,62, entre os meses 

de janeiro de 2012 e julho de 2013 (LIBERA, 2016). Indo de encontro a essa 

estatística, um estudo transversal realizado com pacientes de uma unidade da 

Estratégia Saúde da Família em Juiz de Fora, uma frequência de infecção por HPV 

foi de 12,6%, segundo Ayres et al (2017). Porém, tratou-se de um rastreamento de 

mulheres convocadas à realização do exame, o que tende a evidenciar uma 

prevalência média a alta, sendo ainda maior se comparada a estudos de base 

populacional. 

Considerando uma evolução temporal da infecção, a tabela 4 mostra que 

houve um aumento no número de exames alterados nos anos de 2016, 2017 e  

2018, variando entre 3,3%, 3,8% à 4,1%. Vale ressaltar que o ano de 2018 teve o 

registro realizado apenas entre os meses de janeiro a setembro. No entanto, a 

frequência dos exames alterados já superava a registrada nos anos anteriores. 

Em relação à frequência das alterações presentes nos exames de coleta 

cervico-vaginal (Papanicolau), antes da análise fez-se necessária uma 

reclassificação dos resultados que evidenciavam “presença de HPV”. Esse registro, 

realizado por profissional de enfermagem da USF, demonstra uma não adequação à 

nomenclatura de referência, uma vez que, desde a utilização da nova Nomenclatura 

Brasileira para Laudos Citopatológicos Cervicais (INCA, 2012), o efeito patológico do 

HPV dentro da célula infectada passou a entrar na categoria de LSIL (lesão 

intraepitelial de baixo grau em célula escamosa). Até então, essas alterações 

citológicas eram caracterizadas apenas como presença do vírus HPV (BRASIL, 
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2016a). O registro efetuado de maneira equivocada, no entanto, foi realizado entre 

os anos de 2012 e 2015, período, após a nova classificação de nomenclatura. 

Considerando o número de resultados alterados (125 exames), as atipias 

celulares (ASC-US E ASC-H) somaram 45,6% dos casos, as lesões intraepiteliais 

representaram 53,6% dos exames e o carcinoma contabilizou 0,8%, somando-se ao 

total apenas 01 caso. Nunes (2013) e Libera (2016), encontraram um número de 

atipias de significado indeterminado representando mais de 60% das amostras 

alteradas, e um número de lesão de baixo grau maior em relação às lesões de alto 

grau, corroborando com a ordem da frequência de alterações, apesar da frequência 

de atipias de significado indeterminado ter sido um pouco menor no presente estudo. 

No estado do Pará, dentre os resultados dos exames realizados e alterados, 

foi observada uma frequência de 41,04% de atipias de significado indeterminado e 

58% de lesões intraepiteliais. O carcinoma representou 1% do universo de 806 

amostras com alterações celulares analisadas (RODRIGUES, 2017). Em estudo 

comparativo entre os resultados dos exames de citologia cervico-vaginal das capitais 

brasileiras do Rio de Janeiro e Maceió no ano de 2011, foram observadas uma 

frequência maior de lesões provocadas pelo HPV no estado do Rio de Janeiro, 

contabilizando 19,61% de atipias celulares, 15% de lesão intraepitelial e 3% de 

adenocarcinoma (DISCACCIAT; BARBOZA; ZEFERINO, 2014). 

Vistas isoladamente, as lesões consideradas ASC-US (células escamosas 

atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas) e LSIL (Lesão 

intraepitelial de baixo grau em células escamosas, compreendendo efeito citopático 

pelo HPV e NIC grau I) representaram o maior número de alterações dentre os 

exames que tiveram resultados positivos no período em estudo, ambas 

correspondendo a 39% dos casos alterados. Segundo o gráfico 4, ambas as 

alterações estão presentes de maneira significativa em todos os povoados (Gráfico 

5). Porém, detecta-se uma queda nos valores das alterações classificadas como 

atipias celulares e um aumento das lesões intraepiteliais, de baixo e alto grau, no 

ano de 2018 (gráfico 2). 

A faixa etária na qual se encontra o maior número de mulheres que 

apresentaram alteração no resultado do exame foi entre 25 e 34 anos e 35 e 44 

anos, com valores equivalentes a 37 e 39 casos, respectivamente. Após essa faixa 

etária, vieram os exames de mulheres entre 45 e 54 anos, somando 22 exames 

alterados. Dentre o total de exames que tiveram alterações, 16,4% foram de 
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mulheres na faixa etária considerada fora do rastreamento, pelo Ministério da Saúde 

(abaixo de 25 anos - 10,4% - e acima de 64 anos - 6,4%) O quantitativo entre a 

idade de maior incidência de CCU foi de 82,4% (Tabela 5). 

Em 2011, um estudo comparativo entre citologias de mulheres da zona rural e 

da zona urbana da Amazônia Oriental brasileira encontrou que a maior frequência  

de HPV ocorreu na amostra urbana, sendo assim distribuídas: 17,5% nas de 13 a 25 

anos; 12,9% nas de 26 a 44 anos; e 14,5% nas de 45 ou mais anos, não havendo 

diferença estatística na comparação entre as amostras urbana e rural para essa 

variável. (PINTO; FUZII; QUARESMA, 2011). Normalmente, o primeiro contágio pelo 

HPV ocorre na adolescência devido ao inicio precoce da vida sexual. A partir de 

então, é provável um longo período de evolução até o desenvolvimento do câncer, o 

que poderia justificar a incidência em mulheres de meia idade (TELES; FERRARI, 

2012). 

A tabela 5 mostra a frequência das lesões em relação à faixa etária. As 

mulheres abaixo de 25 anos tiveram um maior número de lesões (16,3%) 

classificadas como LSIL (lesão de baixo grau em células escamosas, 

compreendendo efeito citopático pelo HPV e NIC grau I). Na faixa etária entre 25 e 

34 anos observou-se uma frequência maior de ASC-US (células escamosas atípicas 

de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas). Entre 35 e 54 anos 

houve um maior número de casos classificados como LSIL (lesão de baixo grau em 

células escamosas, compreendendo efeito citopático pelo HPV e NIC grau I) e as 

lesões de alto grau (HSIL) tiveram uma frequência de 27,8% em pacientes acima de 

64 anos. Além disso, o único caso de carcinoma epidermóide invasor foi observado 

em uma mulher na faixa entre 45 a 54 anos. Isso evidencia que a superioridade da 

LSIL espelha a prevalência de aquisição da infecção por HPV, que naturalmente é 

mais elevada em mulheres jovens, reduzindo-se progressivamente com a idade, 

enquanto que a de HSIL aumenta com a idade (Gráfico 6) (VALE; WESTIN; 

ZEFERINO, 2013). 

Vale ressaltar, ainda, que o alto número de HSIL acima dos 64 anos está 

evidente em uma população que já deveria estar fora do rastreamento para CCU, 

segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2016a). Isso vem alertar para a 

necessidade de um replanejamento no que concerna às diretrizes de rastreamento 

do câncer cervical. 
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7 CONSIDERAÇÕES/RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 
 

O HPV está se tornando uma pandemia mundial nos últimos anos. A relação 

do vírus com o desenvolvimento do câncer do colo uterino já está firmemente 

estabelecida e a importância epidemiológica de prevenção desta grave doença é 

indiscutível, haja vista a necessidade de diminuir a alta incidência do problema, a 

nível mundial, em especial nos países em desenvolvimento. Para tanto, várias 

políticas públicas, estratégias, protocolos e linhas de cuidado já foram estabelecidos. 

 Porém, o que se observa é o insucesso dessas ações, representado pelos 

números alarmantes de óbito por câncer cervical. E persiste o questionamento: 

diante de um sistema de saúde pública que visa a prevenção e possui organização 

estratégica de atendimento e de busca ativa de pacientes, além de uma rede de 

Referência e Contra referência, formada, é aceitável que se percam vidas em 

grande escala numérica, por uma doença evitável? Especialmente quando estas 

perdas ocorrem por falta de controle, rastreamento, tratamento e acompanhamento? 

Nessa perspectiva, o presente estudo revela muito além de um levantamento 

estatístico da infecção pelo HPV em mulheres da zona rural de Paulo Afonso. Ele 

retrata a difícil realidade, se não incapacidade, de aplicação de uma política pública 

importante de prevenção secundária. Isto comprova-se pela inconsistência dos 

dados coletados nas unidades básicas de saúde, refletindo diretamente na 

construção dos indicadores de saúde. Estes, por sua vez, são elementos 

fundamentais para que se avalie a eficácia das políticas públicas, estratégias, 

protocolos e linhas de cuidado em saúde. 

Diante do exposto, faz-se necessário entender o cenário brasileiro para 

construir ações que qualifiquem o diagnóstico situacional e permitam criar 

intervenções que melhorem o grau de eficiência do rastreamento do CCU. Isso 

envolve vários agentes em saúde, formando um complexo que abrace a 

integralidade da saúde da mulher e suas vulnerabilidades e os diferentes níveis de 

atenção, como por exemplo: a mulher, que precisa ser informada sobre o risco da 

contaminação pelo HPV e sensibilizada a buscar o serviço de coleta cervicovaginal 

quando necessário; o serviço de rastreio, que pode ser otimizado a partir de um fluxo 

organizado e não oportunístico; o profissional de saúde, que necessita ser 

constantemente capacitado não somente na coleta do exame, mas na forma correta 
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de alimentação dos dados e dos indicadores em saúde; o sistema de informação, 

que precisa ser de fácil acesso e manuseio; a criação de instâncias que analisem os 

dados alimentados, como tentativa de avaliar a eficácia das ações. 

Por fim, tem-se observado que a experiência com o uso de tecnologias 

associadas à saúde vem sendo aliada na luta contra várias doenças. E porque não 

utilizar a inclusão digital para auxiliar na luta contra o câncer de colo uterino, em 

especial a mulheres que não tenham facilidade de acesso às informações, como 

aquelas que residem em comunidades rurais? Com a inclusão digital, pode-se criar 

ferramentas de apoio a profissionais de saúde, como controle de fluxo de paciente, 

ferramentas de atualização e de acesso rápido a protocolos de atendimento, 

serviços que aproximem a Rede de Atenção Básica da rede especializada e facilitem 

o fluxo de Referência e Contra referência. 

Sob a ótica da mulher, foco principal das políticas públicas de prevenção do 

câncer de colo uterino, a tecnologia poderia proporcionar acesso a informações 

seguras sobre: as formas e os riscos de contaminação pelo HPV; o processo saúde- 

doença envolvido e a maneira de prevenir o surgimento do câncer. Adicionalmente, 

poderia possibilitar a aproximação entre a rede de atenção e a paciente, com 

formação de mala direta para mensagens ou convocações à unidade, informe, etc. 

ou ainda, alertando-a quanto à necessidade de realização de exames de prevenção 

de câncer, ampliando a atitude e ação nessa linha de cuidado e estimulando o 

autocuidado a partir da busca de informações e da corresponsabilidade com a 

prevenção e o tratamento. 

 

8 APLICATIVO “ALERTA MULHER” 

 
8.1 A ESCOLHA DO PRODUTO – UM APLICATIVO 

 

 A criação do aplicativo deu-se a partir dos resultados da pesquisa, que 

evidenciaram uma falha de seguimento dos casos alterados para lesões precursoras 

do câncer de colo uterino. Dessa forma, o software aqui proposto tenta minimizar esse 

déficit a partir do momento que torna a mulher corresponsável pelo seu tratamento. Ela 

passa, então, a não depender da equipe de saúde alertá-la para a realização do 

exame de Papanicolau ou de qualquer outra etapa de seguimento correto de 

prevenção do câncer. 
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Entende-se que, em plena era da tecnologia, chega a ser inconcebível que 

tantas mulheres ainda morram por causa de uma doença evitável e passiva de 

prevenção. Mais grave ainda é o pensamento de que, para que ocorra a prevenção, 

basta que se realize um exame simples, de baixo custo e que deve ser ofertado 

gratuitamente pela rede municipal de saúde. 

 Nesse sentido, este produto destina-se a “alertar” as mulheres quanto a 

promoção do auto-cuidado na prevenção do câncer ginecológico, importante causas 

de mortalidade entre elas. Tem como objetivos: 

- Promover a inclusão digital no campo; 

- Estimular ações de auto-cuidado em mulheres; 

- Alertar as mulheres sobre o tema do câncer ginecológico através de: 

  - textos informativos sobre o tema, com linguagem clara e segura, 

extraídos de referências bibliográficas confiáveis; 

- um sistema de alarme para a realização de exames previamente 

cadastrados, como o exame de Papanicolau. 

 

8.2 FICHA TÉCNICA E DOWNLOAD 

 

O “Alerta Mulher” foi desenvolvido em parceria com um desenvolvedor 

autônomo, técnico em informática e especializado em criação de aplicativos, Charles 

Bezerra. É um aplicativo de 3,5 megabites de tamanho e requer um sistema Android 

para processamento, nas versões 4.0.3 ou superior. Tem classificação livre e 

encontra-se na segunda versão devido à necessidade de correção de bugs e 

travamento do sistema (figura 11).  

Encontra-se na categoria de Saúde e Fitness, sendo acessado através do 

aplicativo próprio para download de aplicativos em smartfones ou tablets, o Play Store, 

ou através do site da Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=br. 

com.matuti.alertamulher (figura 12). 
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Figura 11. Ficha técnica apresentada pelo aplicativo 

 

FONTE: site do Play store:  https://play.google.com/store/apps/details? id=br.com.matuti.alertamulher 

 

 

 

 
Figura 12. Página do site da Google Play disponível para download do aplicativo “Alerta Mulher” 

FONTE: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.matuti.alertamulher 
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8.3 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 

O menu inicial do aplicativo “Alerta mulher” traz a escolha das opções de 

comando (figura 13) . Nesse momento, opta-se pela escolha da obtenção das 

informações sobre as doenças ou pelo agendamento dos exames. Possui, ainda no 

menu inicial, a opção “Referências”, na qual a usuário poderá obter as fontes 

bibliográficas utilizadas, caso deseje aprofundar-se na pesquisa. 

 

 

Figura 13. Interface do menu inicial do aplicativo “Alerta Mulher”. 

 FONTE: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.matuti.alertamulher 
 

 

Oferece, assim, uma leitura sobre vários aspectos das doenças do colo uterino 

e da mama, como a detecção e tratamento, por exemplo. As informações estão 

descritas em linguagem clara e objetiva, embasadas em informações de protocolos 

atualizados e confiáveis, que sejam utilizados no Brasil, como os de referência do 

Ministério da Saúde, por exemplo (figura 14). 
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Figura 14.  Demonstração do aplicativo “Alerta Mulher”, alertando sobre o câncer de colo uterino: 
conhecendo a doença. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FONTE: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.matuti.alertamulher 

 
  

 

Visando a obtenção de uso do sistema de alarme presente no aplicativo, a 

opção escolhida no menu inicial será a de “Agendar”, como demonstrado na figura Z. 

A partir dele, tem-se a possibilidade de realizar o cadastro do exame a ser realizado, 

dentre as opções direcionadas ao câncer ginecológico (figura 15). Com isso, cria-se o 

ambiente de registro de alarme, no qual a paciente terá o controle da data para 

repetição do exame, ou ainda para a reavaliação médica ou prosseguimento de 

cirurgia, etc, a depender da indicação orientada pela pessoa responsável pelo seu 

acompanhamento de doenças ginecológicas. 
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Figura 15. Demonstração do aplicativo “Alerta Mulher”, alertando sobre o câncer de colo uterino: 

cadastramento e agendamento de exame, com dispositivo de alarme na data prevista. 

. FONTE: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.matuti.alertamulher 

 

 

Diante do exposto, a partir de um dispositivo gratuito e de fácil aquisição através 

do download do aplicativo “Alerta mulher’, a população feminina terá a possibilidade de 

obter as informações a respeito do que está acontecendo com seu corpo e o processo 

de adoecimento que por ventura esteja se instalando. Poderá, ainda, realizar um 

planejamento de suas reavaliações ginecológicas, visando, assim, a prevenção ou a 

detecção precoce dos cânceres, em especial o de colo uterino, a partir do 

agendamento do exame de Papanicolau, por exemplo.  

 A figura 16 mostra o exemplo de uma sequência de agendamento de 

exames, a partir do menu principal do aplicativo.  
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Figura 16. Sequência de escolhas a partir do menu principal do aplicativo “Alerta mulher”, a fim realizar 

cadastro e agendamento de exames ginecológicos. 

FONTE: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.matuti.alertamulher 
 
 
 

8.4 RESULTADOS 

 

 Concluído, mas ainda em faze de divulgação, o aplicativo “Alerta mulher” está 

tendo bom nível de aceitação, uma vez que é um programa pequeno, ocupando pouco 

espaço de memória dos dispositivos eletrônicos, tem dispositivo de busca accessível 

através de site de ampla divulgação, como o Play store, e por ser de fácil execução. A 

linguagem do menu é clara e simples, facilitando ainda mais o manuseio do software, 

característica essa que foi mantida na construção dos textos utilizados para fins de 

pesquisa das doenças. 

 

8.5 DISCUSSÃO 

 

 Com a construção do aplicativo, considerou-se que o mundo digital já faz parte 

da nossa rotina. Dessa forma, porque não utilizar-se dela tendo como foco a saúde? 

Os aparelhos eletrônicos, como celulares e tablets estão do nosso lado todos os dias e 

durante todo o dia. Porque ele não poderia servir para nos proteger, para cuidar de 

nós e nos alertar sobre cuidados importantes com nós mesmos? 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.matuti.alertamulher
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Nessa premissa, o aplicativo promete cumprir bem com a função de “aletar” 

contra o adoecimento, levando conhecimento sobre temas importantes à saúde e, 

principalmente, evitando que o adoecimento se instale no ser humano aqui 

representado pela mulher. É o verdadeiro despertar para a prevenção dessas 

doenças. 

 

9 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 A partir dos dados da pesquisa, será elaborado um relatório técnico com os 

resultados e discussão dos mesmos, a fim de ser entregue aos órgãos competentes 

em saúde do município, como a Secretaria Municipal de Saúde, Unidade de Saúde da 

família, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Regional de Medicina. Almeja-se, 

ainda, a realização de um fórum de debate sobre o tema, onde sejam abordados os 

aspectos de falha de seguimento dos casos, de não cumprimento de protocolos, o não 

uso da classificação das lesões segundo o sistema da Bethesda, dentre outros, a fim 

de apontar as principais necessidades de correção de rota no que concerne o 

rastreamento do câncer de colo uterino. 

Haverá, ainda, a elaboração de artigos científicos focando a Sociedade 

Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, no intuito de apresentar para a especialidade 

as estatísticas do HPV na população rural, uma vez que a mesma não é alvo comum 

de estudos relacionados a esse tema. Além disso, pretende-se apresentar as falhas na 

utilização efetiva dos protocolos de prevenção e detecção precoce dos casos de 

câncer uterino ou de lesões precursoras. É preciso mostrar para aqueles que fazem 

políticas públicas de saúde que não basta que protocolos de rastreamento de doenças 

ginecológicas existam, mas que se faz urgente a elaboração de medidas capazes de 

fazê-los serem cumpridos de maneira eficaz. 

No que se refere ao aplicativo, o “Alerta mulher” deverá ser testado em um 

maior número de dispositivos eletrônicos de mulheres que necessitem realizar o 

controle das doenças de trato genital inferior, após a liberação do devido registro de 

criação, realizado junto a órgãos competentes. Após os testes, será encaminhada a 

proposta de divulgação e de uso pelo Ministério da Saúde, órgão nacional de maior 

instância na criação de políticas de saúde. O intuito dessa ação é que se torne 

protocolo a utilização do aplicativo, como maneira de realizar um rastreamento do 
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câncer de colo uterino de forma  ampla e direcionada, descentralizando esse controle 

das mãos da equipe de saúde, compartilhando o cuidado com a própria mulher. 

A mulher, por sua vez, alvo principal da ação do aplicativo, será corresponsável 

pelo seu tratamento. Terá a possibilidade de planejar suas atividades a fim de não 

perder os prazos de realização dos exames, sejam iniciais ou de seguimento de casos 

já tratados, bem como de avaliações ou reavaliações médica, em caráter de 

prevenção ou de cura.  
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