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1. Introdução: 

 Com as diretrizes propostas pelo Plano Municipal de Saúde (2014/2017), em especial no 

objetivo 3.1. – Diretriz 3, que trata sobre a necessidade de fortalecer e ampliar as ações de 

prevenção, detecção precoce e  tratamento oportuno do câncer de Mama e Colo de Útero; 

aliado ao fato de o câncer de Mama  permanecer como o primeiro tipo de câncer mais 

frequente entre as mulheres, seguido do câncer de Colo de Útero, ambos passíveis de 

prevenção e tratamento.  

No Brasil a Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e 

capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida das pessoas. É o contato preferencial 

dos usuários, a principal porta de entrada e o centro de comunicação com toda a rede de 

atenção à saúde 

Em nosso projeto de intervenção ampliamos nosso olhar para as coletas de citologias 

oncóticas e solicitação de mamografias para uma detecção mais precoce do câncer de 

Mama e Colo de Útero. 

Diante disto, no Centro de Saúde Jd. Eulina verificamos a necessidade de melhorar a busca 

ativa das mulheres para realizarem coletas de citologias oncóticas e mamografias visando 

promover uma atenção mais integral à sua saúde. 

 

2. Objetivos:  

• Potencializar os cadastros individuais e familiares para melhor conhecimento da 

população adscrita (adscrever o usuário e desenvolver relação de vínculo e 

responsabilização, garantia da continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do 

cuidado)  

• Potencializar a informação sobre prevenção na saúde da mulher. 

• Implementar coleta de citologia oncótica sem agendamento. 

• Potencializar a Campanha Outubro Rosa anualmente 

 

3. Ações Desenvolvidas: 

• Aumento da territorialização pelos Agentes Comunitários de Saúde (50% da população 

adscrita está cadastrada). 

• Informações sobre a prevenção da saúde da mulher nos diversos grupos terapêuticos. 

• Melhorias na abrangência da Campanha Outubro Rosa. 

• Melhorias na divulgação sobre as formas de prevenção na saúde da mulher (cartazes, 

banners, espalhados por todos os setores do Centro de Saúde). 

• Disponibilizadas 16 vagas semanais a mais de coletas de citologia oncótica, além das 25 

já existentes.  

•  Reuniões realizadas com os atores envolvidos: coordenação, apoio distrital, 

recepcionistas, vigilantes, funcionários da limpeza ,enfermeiros, médicos, médicos 

residentes em ginecologia-obstetrícia, auxiliares e técnicos de enfermagem, 

farmacêuticos, técnicos de farmácia, dentistas, agentes comunitários de saúde , auxiliares 

de cirurgiões dentistas e estagiários.  

 

 

 

 

 

4. Resultados / Discussão: 

Análise do comparativo da Matriz pré-calculada DS Norte (2º RDQA 2016 x 3º  RDQA 2016) 

-  Medidas de intervenção entre 2º  e 3o  RDQA: 

 

Houve melhora da cobertura de exames de citologia oncótica de 10,66% para 18,59% da 

população alvo (mulheres de 25 a 64 anos) após as medidas de intervenção no Centro de 

Saúde Jd. Eulina. Esta melhora ainda é considerada insuficiente em relação a meta do 

município de Campinas e OMS / INCA, conforme segue: 

 OMS e INCA 2016: 80% 

 Meta Municipal 2016: 47%  

 3º RDQA 2016: 34% ( Meta alcançada pelo município) 

 

Em relação a prevenção do câncer de Mama mantivemos o mesmo índice de 12% da 

população alvo (mulheres de 50 a 69 anos) após as medidas de intervenção. Este índice é 

insuficiente em relação as metas municipais e OMS / INCA: 

 OMS e INCA 2016: 80 a 100% 

 Meta Municipal 2016: 39% 

 3º RDQA 2016: 30% ( Meta alcançada pelo município) 

 

Cabe destacar que, durante a campanha Outubro Rosa aumentamos em 50% a coleta de 

citologias oncóticas e a solicitação de mamografias na população alvo com relação ao 

restante do ano. 

 

5. Considerações finais e desafios futuros: 

 

5.1. Considerações finais: 

Em relação a prevenção do câncer de Colo de Útero, embora não tenhamos atingido a meta 

municipal, conseguimos melhorar nossos marcadores após medidas de intervenções.  Os 

dados são colhidos à partir do livro de citologias oncóticas da unidade, submetido a vigilância 

constante. Os dados do SISCAN ainda são imprecisos. 

Quanto a prevenção do câncer de Mama, percebemos uma subnotificação do número de 

mamografias realizadas, já que nossos dados são colhidos à partir do livro de mamografias 

existente na unidade e implantando recentemente. 

Por ser um livro relativamente novo, alguns profissionais não tem o hábito do registro na 

solicitação ou resultado, causando uma subnotificação. Aliado a isto, os dados do SISCAN 

que ainda encontra-se em implantação são imprecisos.   . 

 

5.2. Desafios Futuros: 

Nosso objetivo é o maior comprometimento com as anotações e registros nos livros de 

citologias oncóticas e mamografias, bem como o constante monitoramento.  

Pretendemos através do trabalho de ampliação de territorialização dos Agentes Comunitários 

de Saúde, obter ajuda dos mesmos no sentido de trazer as usuárias com exames atrasados 

para nossos serviços e serem submetidas aos mesmos.  

Pactuamos estas ações através de matrizes de intervenção durante as reuniões de 

planejamento anual, reuniões de equipe quinzenais, reuniões gerais mensais e reuniões da 

saúde da mulher quinzenais. 
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