
ATIVIDADE DE TODO O GRUPO: ARTIGO: O PET REDES E O CÂNCER 

GINECOLÓGICO 

O Câncer de Colo de Útero e o PET-Redes 

 O câncer de colo de útero é um dos mais comuns no Brasil, sendo menos frequente 

apenas do que o câncer de mama na população feminina. Em países em desenvolvimento, esse é 

o principal tipo de câncer ginecológico, e nos países desenvolvidos ele ocupa 3° ou 4° lugar, o 

que aponta a importância de aspectos socioculturais no desenvolvimento da doença. 

Apesar dessa grande importância, nem sempre a população feminina é suficientemente 

informada sobre os meios de prevenir a doença. Entre eles, destaque-se o exame Papanicolau, 

que detecta lesões pré-cancerosas e lesões cancerosas em estágio inicial, proporcionando 

prognósticos melhores para as pacientes.  De acordo com a literatura médica: ‘nenhuma outra 

forma de câncer documenta melhor os efeitos da triagem, diagnóstico e terapia curativa sobre a 

taxa de mortalidade que o câncer de colo uterino’. 

A maioria dos casos dessa neoplasia é causada pelo HPV, um vírus sexualmente 

transmissível, que pode passar entre pessoas mesmo que não haja a penetração vaginal, 

bastando o contato direto com a pele ou mucosa infectada. Assim, os contatos oral-genital, 

manual-genital e genital-genital são possíveis formas de se contaminar com o vírus, que 

pertence ao grupo dos agentes causadores de DST (doenças sexualmente transmissíveis). É 

possível, assim, deduzir  que alguns fatores de risco para esse câncer são: ter múltiplos 

parceiros; o parceiro ter múltiplas parceiras sexuais prévias ou atuais; e ter iniciado a vida 

sexual precocemente. Existem outros fatores não sexuais que contribuem para o 

desenvolvimento da doença como: imunossupressão; ter tido muitos filhos; tabagismo e 

infecção persistente por um subtipo de HPV de alto risco oncogênico. 

Nesse contexto, o PET-saúde Redes torna-se uma ferramenta muito importante para 

mudar essa realidade de desinformação e reduzir a incidência desse câncer. Para isso, o 

programa procura abordar a questão sob diferentes perspectivas: prevenção, tratamento e 

assistência social e pessoal. 

No nível de atenção primária o trabalho tem sido realizado no Centro de Saúde Padre 

Fernando de Mello, localizado na região Nordeste de Belo Horizonte. Para início desse trabalho 

e como base teórica foi feitas as seguintes leituras:  "Estratégia da Saúde da Família", “Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher", e "Controle dos Cânceres do colo do útero e 

mama"; todos do Ministério da Saúde. No primeiro momento foi feito um reconhecimento de 

todos os setores da unidade básica de saúde (UBS) a fim de conhecer seu funcionamento. 

 Assim, passamos pelo Acolhimento - atendimento primário -; Recepção - informações, 

 algumas marcações de consulta e exames, resultados de exames, dentre outros -; Sala de 

Observação - atendimento de emergência, aplicação de medicações e observação de pacientes -; 

Odontologia - cuidados bucais -; Farmácia - dispensa de medicamentos para pacientes mediante 



receita médica -; Zoonoses - controle e combate de endemias-; Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) - o elo entre a UBS e a população.  Importante ressaltar que a observação, tanto com a 

Zoonoses como com os ACS' s foi feita na comunidade juntamente com esses profissionais.   

Por se tratar de um PET de doenças crônicas com foco no Câncer uterino o próximo 

passo foi promover um projeto com os ACS' s. Primeiramente aplicou-se um questionário para 

averiguar o grau de conhecimento dos Agentes com relação ao Câncer do Colo do Útero e ao 

Exame Papanicolau (Preventivo). O resultado deste questionário deixou claro a necessidade da 

realização de um treinamento com esses profissionais, os quais tem um papel fundamental na 

prevenção desse tipo de Câncer, uma vez que estão em contato direto com as mulheres da região 

abrangida pela UBS. Foi realizado um treinamento com os ACS' s, que consistiu em Dinâmica 

de Grupo, Vídeo Aula, esclarecimento de dúvidas sobre o Câncer uterino e o Exame 

Papanicolau e distribuição de um folder ressaltando a importância desses profissionais no 

combate ao Câncer.  Decorridos quinze dias o questionário foi reaplicado nos ACS' s com o 

intuito de verificar a eficácia do treinamento. 

Finalizado o primeiro projeto, citado acima, deu-se início a um trabalho direcionado 

especificamente para as mulheres da região que frequentam o Centro de saúde. Foi elaborada 

uma cartilha explicativa contendo informações sobre: o que é o Câncer do colo do útero, as 

principais causas dessa doença e sua prevenção. Além disso, a cartilha foi ilustrada com 

imagens do colo do útero saudável x colo do útero com o tumor; ressaltando a importância da 

realização do exame Papanicolau (Preventivo). Anexado a cartilha estava uma camisinha com a 

mensagem "Ame-se". Tal cartilha foi confeccionada para ser entregue as mulheres na Sala de 

Espera da UBS através de uma abordagem individual chamada "Conversa ao pé do ouvido"; 

momento em que se explicam a cada mulher as informações contidas na cartilha, porém de 

maneira coloquial. Nessa conversa procurou-se obter informações sobre o último Exame do 

Preventivo realizado, enfatizando a importância de mantê-lo em dia e orientando a marcação 

caso a mulher estivesse com ele atrasado. Nessa conversa observam-se as percepções das 

mulheres com relação, não somente ao Câncer, mas também com relação ao Centro de Saúde. 

Ademais, para chamar a atenção das mulheres para esse assunto foram feitos painéis 

explicativos em vários formatos com as principais informações sobre o câncer do colo do útero 

e dados estatísticos dos números de casos, números de mortes, dentre outras. 

No presente momento o trabalho continua na UBS por meio do desenvolvimento de 

um questionário que será aplicado na população feminina abrangida pelo Centro de saúde com o 

intuito de realizar uma pesquisa qualiquantitativa sobre o perfil das mulheres da região e os 

principais fatores que as impedem de realizar o exame do Preventivo regularmente, visando uma 

possível intervenção. 

No tocante ao atendimento terciário em nível hospitalar, o projeto visa o levantamento 

de dados que permitam traçar um perfil das pacientes atendidas, procura melhorar a qualidade 



do serviço prestado e educar as pacientes para que sejam elas, também, agentes de 

transformação em relação a esse câncer. Para isso, foram desenvolvidas atividades de sala de 

espera nos ambulatórios da Ginecologia e Obstetrícia do hospital Jenny Faria durante as quais 

as pacientes recebem informações sobre a doença, prevenção e tratamento e podem também 

tirar suas dúvidas. Ao final das atividades, as pacientes recebem uma cartilha com os principais 

tópicos abordados. Isso permite que as pacientes possam transmitir o que aprenderam para 

amigas e familiares. Além disso, foi desenvolvida uma cartilha do Serviço Social sobre os 

direitos das pacientes com câncer, assunto pouco abordado na rotina hospitalar, mas que é de 

fundamental importância para as pacientes. 

 


