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RESUMO 

 
As equipes de saúde tem um importante papel na prevenção e tratamento das 
infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Para a prevenção dessas ISTs o 
exame de colpocitologia oncótica, mais conhecido como papanicolau é uma das 
estratégias principais para detecção das patologias: Gonococcia, HPV, Chlamídia 
Tracomatis, Vaginose Bacteriana, Tricomoniase e Carcinoma. A maior parte dos 
casos de IST está dentre as pessoas sexualmente ativas entre adultos, 
adolescentes, mães contaminadas e recém-nascidos. Este trabalho teve por 
objetivo, analisar os dados registrados dos exames de colpocitologia oncótica 
alterados e avaliar as patologias mais recorrentes do município de Cruzmaltina- Pr. 
Trata-se de uma pesquisa documental com abordagem quantitativa. O presente 
estudo foi realizado na Unidade de Atenção Primaria Saúde da Família - UAPSF, no 
mês de julho do ano de 2018, a partir dos registros do livro de controle do exame de 
colpocitologia oncótica, foram analisados 1045 exames registrados, entre os anos de 
2015 á 2018 e desses 59 apresentaram alguma alteração, foram encontrados nesse 
estudo 7 tipos de alterações, 33 com bacilos supracitoplasmáticos, 13 com resultado 
de ASC-US, 5 com fusobacterium, 3 casos de candidíase e 3 tricomoniase, e 1 caso 
de lephothrix vaginalis e 1 ASC-H. Conclui-se com a observação dos dados 
colhidos, poucos resultados de exames alterados, trazendo os tipos de patologias 
mais recorrentes no município, e a baixa adesão da realização do exame de 
citologia. E que o exame de Papanicolau é de extrema importância para saúdes 
dessas mulheres e jovens, e com este estudo alertamos sobre a questão de se 
informar, conscientizar a população e profissionais sobre tal relevância, e assim com 
o conhecimento e objetividade pode proporcionar a melhoria da qualidade de vida e 
a promoção à saúde pessoal.  
 

Palavras chaves: Assistência de Enfermagem. Exame Papanicolau. Patologia. 
DST. Mulheres. 
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ABSTRACT 

 

Health teams play an important role in the prevention and treatment of sexually 
transmitted infections (STIs). For the prevention of these STIs the oncotic 
colpocitology exam, better known as papanicolau is one of the main strategies to 
detect the pathologies: Gonococcia, HPV, Chlamydia Trachomatis, Bacterial 
Vaginosis, Trichomoniasis and Carcinoma. Most cases of STIs are among sexually 
active persons among adults, adolescents, infected mothers and newborns. The aim 
of this study was to analyze the data recorded on the altered oncotic colpocitology 
tests and to evaluate the most recurrent pathologies in the municipality of 
Cruzmaltina-Pr. This is a documentary research with a quantitative approach. The 
present study was conducted in the Primary Health Care Unit of the Family - UAPSF, 
in July of the year 2018, from the records of the control book of the oncotic 
colpocitology exam, 1045 registered exams were analyzed between the years of 
2015 In this study, 7 types of alterations were found: 33 with supra-cytoplasmic 
bacilli, 13 with ASC-US, 5 with fusobacterium, 3 cases of candidiasis and 3 
trichomoniasis, and 1 case of lephothrix vaginalis and 1 ASC-H. It is concluded with 
the observation of the data collected, few results of altered exams, bringing the most 
recurrent types of pathologies in the city, and the low adhesion of the cytology 
examination. And that the Pap smear is of extreme importance for the health of these 
women and young people, and with this study we warn about the issue of informing 
ourselves, raising the awareness of the population and professionals about this 
relevance, and thus with knowledge and objectivity can improve the quality of life and 
promotion of personal health. 
 

Keywords: Nursing Care. Pap smear. Pathology. STD. Women. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o câncer tem sua primeira iniciativa percussora de profissionais que 

apresentaram para o país a citologia e a colposcopia, a partir de 1940. Já em 1984, 

foi inserido o Programa de Atenção Integral á Saúde da Mulher (PAISM), que os 

serviços básicos de saúde, eram oferecidos às mulheres para prevenir o câncer de 

colo de útero. Embora a baixa cobertura do (PAISM), a contribuição fundamental 

desse programa de influência do câncer do colo de útero foi incluir e incentivar a 

coleta de material para o exame de papanicolau como método de rotina da consulta 

ginecológica. E desenvolveram protocolos para padronizá-la a coleta de material 

para a conduta e sequência a cada tipo de alteração citológica (BRASIL, 2011). 

 O exame papanicolau tem a principal função de detectar lesões precoces e 

diagnosticar no começo da doença, antes dos sintomas aparecer. Pode ser 

realizado em unidades de saúde da rede pública que tenham profissionais 

capacitados. Devem realizar algumas orientações sobre a importância do exame e 

como é feito (BRASIL, 2011). 

          Quando as alterações aparecem antes do câncer são identificadas e 

tratadas, podendo então prevenir até 100% dos casos. Deve ser realizado em 

mulheres de 25 anos ou menos e podem seguir até os 64 anos. Sendo os dois 

primeiros exames com intervalo de um ano, se os exames mantiverem dentro da 

normalidade realizar em cada três anos (BRASIL, 2017). 

O exame é realizado de forma simples, rápida e indolor, causa um pequeno 

desconforto, e tendo-se uma técnica adequada garante-se um exame de qualidade, 

deve-se seguir algumas recomendações ao exame: não ter relações sexuais no dia 

anterior ao exame, evitar duchas e medicamentos, anteriores a 48 horas do exame. 

Outra recomendação importante que não esteja menstruada, pois a presença de 

sangue altera o resultado. As grávidas também podem fazer o exame sem risco para 

sua saúde e do bebê (BRASIL, 1996). 

As equipes de saúde tem um importante papel na prevenção e tratamento das 

infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Para a prevenção dessas ISTs o
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 exame de colpocitologia oncótica é uma das estratégias principais, além de 

alterações celulares que podem levar ao carcinoma auxilia na detecção das 

patologias: Gonococcia, HPV, Chlamídia Tracomatis, Vaginose Bacteriana, 

Tricomonia. A maior parte dos casos de DST está dentre as pessoas 

sexualmente ativas e entre adultos, jovens, adolescentes, mães contaminadas 

e recém-nascidos (FREITAS et al., 2011). 

O presente estudo visa analisar os dados dos prontuários, exames 

Colpocitologia oncótica fazendo um levantamento das patologias 

diagnosticadas através desse exame, contribuindo para a melhoria da saúde 

da mulher e adolescentes. E demonstrar a importância de se realizar o 

diagnóstico precoce das patologias e lesões no colo uterino bem como 

identificar infecções e inflamações vaginais. Além de pontuar a importância e o 

papel do profissional enfermeiro no processo. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

- Analisar o livro de registros de pacientes com exames de 

Colpocitologia oncótica alterados e avaliar as patologias mais recorrentes do 

município de Cruzmaltina- Pr. 

   

2.2 Objetivos específicos 

 

- Enfatizar a importância de fazer o exame de Colpocitologia oncótica. 

- Descrever as patologias que podem ser diagnosticadas no exame. 

- Compreender quais Intervenções podem favorecer a adesão ao exame. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Exame Papanicolau 

 

           É um exame que se faz em mulheres para verificar modificações nas 

células do colo do útero. Pode ser conhecida também como esfregaço 

cervicovaginal ou colpocitologia oncótica cervical. “Papanicolau” é nomeado 

por um patologista grego Georges Papanicolaou, que criou no início do século. 

Esse teste é fundamental para avaliar lesões precoces e diagnosticar no inicio 

antes que tenha algum sintoma. Realizado em unidades de saúde da rede 

publica com profissionais qualificados. É relevante que os profissionais da 

saúde orientem a importância da realização deste exame anualmente para 

diminuir a mortalidade de câncer do colo do útero. O exame Papanicolau é 

indolor e acessível, podendo ocasionar um pequeno incomodo diminuindo se a 

mulher conseguir relaxar. A coleta do material é utilizada um aparelho chamado 

espéculo colocado na vagina, feito a visualização da parede vaginal e colo do 

útero, fazendo a primeira coleta da ectocervix com uma espátula de madeira 

em seguida com uma escovinha coletando da endocervix as células coletas 

são colocas em uma lamina para analise. Essencial quanto à realização do 

exame é buscar o resultado para mostrar para o medico (BRASIL, 2015). 

 

3.1.1 História 

George Nicholas Papanicolaou nasceu em 13 de maio de 1883 em 

Kymi,aos quatro anos começou a estudar na escola de gramatica em sua 

cidade natal, e ao 18 anos de idade, em 1898, integrou na Universidade de 

Atenas, estudou medicina influenciado por seu pai, e decidiu dedicar sua vida a 

pesquisa, com o grau de doutor e transformado em perito microscopista. Em 19 

de outubro de 1915, Papanicolaou e sua esposa chegaram à Nova York, 

trabalhando com sua esposa como assistente no campo cientifico em Cornell, 

conduziu os experimentos de Stockard relacionado com analise dos efeitos do 

vapor de álcool nos cobaias roedores, no qual queria demonstrar que os 

cromossomos X E Y. Com base em suas observações formulou que todas 

fêmeas tinha corrimento vaginal periódico, foi o pavio para suas experiências 

posteriores. Inspirado pela ideia que alterações celulares poderiam ocorrer em 
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mulheres, realizou o primeiro exame citologia esfoliativa em humanos, retirada 

de sua esposa. Continuou seu trabalho praticando a citologias esfoliativas de 

mulheres de diferentes idades, condições de saúde normais e anormais. Em 

1933 foi publicado em seu artigo intitulado ‘’O ciclo sexual no humano, como 

revelado por esfregaço vaginal. Em uma reunião em 1923, sugeriu o uso de 

seu método de citologia esfoliativa para diagnostico de câncer uterino. Após 

uma amostra de citologia cervico-vaginal, submetidas em todas as mulheres 

atendidas no serviço de ginecologia, os resultados foram convincentes, que 

permitiu o diagnostico de casos de câncer cervical assintomático. Laboratório 

de Papanicolauo foi transformado em centro de referencia para o mundo. 

Desde a sua introdução ate hoje vários avanços foram feitos no exame de 

Papanicolau um grande avanço para detecção precoce do câncer do colo de 

útero, associação causal doença com o vírus do condiloma ou vírus papiloma 

humano (HPV) com sorotipos de alto risco (ODDÓ, 2010). 

 No Brasil, o protocolo de rastreamento de câncer de colo de útero foi 

implantado na década de 1990 do Programa Viva Mulher com o melhoramento 

de recursos e fiscalização dessa patologia permanecendo com o uso desse 

teste de Papanicolau (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER 2002 apud 

NASCIMENTO; SILVA; MONTEIRO, 2012).  

O Brasil em 1995 fez um acordo com a Conferência Mundial sobre a 

Saúde da mulher, e o ministério da saúde estabeleceu um projeto-piloto de 

rastreamento chamado Viva mulher: Programa Nacional de Controle do Câncer 

do Colo do Útero. Em 1998, foi produzido o Sistema de Informação do Câncer 

do Colo do Útero (SISCOLO), com a finalidade de controlar e conduzir para as 

condutas do programa (BRASIL, 2012 apud NASCIMENTO et al., 2015).   

Os tipos de câncer mais recorrentes no Brasil no sexo feminino são os 

de mama e o de colo de útero. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer 

do Ministério da Saúde, o Câncer Colo do Útero (CCU) é o principal 

responsável pela morte cerca de 230 mil mulheres por ano. Fazendo um 

comparativo aos países desenvolvidos sua existência é o dobro maior do que 

os menos desenvolvidos. E ao mesmo tempo é o tipo de câncer que tem mais 

capacidade de prevenção quando se tem um diagnostico precoce. Apesar da 

melhoria de cobertura do rastreamento do exame citológico no Brasil ainda é 
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apontada pouco para diminuir a mortalidade por CCU no país (BRASIL 2010 

apud SILVA et al., 2014). 

3.2 Materiais e procedimento 

 

3.2.1 Espaço físico  

 

De acordo com Brasil (2006), o consultório ou sala de coleta deve ser 

equipado para a realização do exame de colpocitologia oncótica com: 

• Mesa ginecológica. 

• Escada de dois degraus. 

• Mesa auxiliar. 

• Foco de luz com cabo flexível. 

• Biombo ou locar reservado para troca de roupa. 

• Cesto de lixo. 

 

Figura 1 – Sala Ginecológica 

 
Fonte: BRASIL, 2013. 

 

3.2.2 Material necessário para coleta 

 

• Espéculo de tamanhos variados, preferencialmente descartáveis; se 

instrumental metálico deve ser esterilizado de acordo com as normas 

vigentes. 

• Lâminas de vidro com extremidade fosca. 

• Espátula de Ayre. 
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• Escova endocervical. 

• Pinça Cherron 

• Par de luvas descartáveis. 

• Solução fixadora, álcool a 96% ou spray de polietilenoglicol. 

• Gaze. 

• Formulários de requisição do exame citopatológico. 

• Avental ou camisola, preferencialmente descartável. Caso sejam 

reutilizáveis, devem ser encaminhados à rouparia para lavagem, segundo 

rotina da unidade básica de saúde. 

• Lençóis, preferencialmente descartáveis. Caso sejam reutilizáveis, devem 

ser encaminhados à rouparia para lavagem. 

 

Figura 2 – Materiais para o Exame Papanicolau 

 
Fonte: BRASIL, 2013. 

 

3.2.3 Etapas da coleta do exame Citopatológico (CO). 

 

• Identificação: nome, data de nascimento, endereço. 

• Informação: explicar a finalidade do exame e as etapas do procedimento. 

• Historia clinica: data da ultima menstruação, se faz uso de métodos 

contraceptivos, se utilizou medicamentos vaginais ou teve relações sexuais 

com preservativos nas 48 horas anteriores, quando foi o ultimo exame 

citopatologico, ocorrência de exames anteriores investigações ou 

tratamento, sangramento vaginal após relações sexuais. 
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• Preenchimento dos dados para requisição do exame citopatológico do colo 

útero fundamental a o preenchimento correto, pois dados incompletos ou 

ausentes para não comprometer a analise. 

• Preparação da lamina: Identificar a lamina a lápis com as iniciais do nome da 

mulher e o numero da requisição na extremidade fosca, e a caixa porta-laminas 

devem também ser identificados. 

• Solicitar para que a mulher troque de roupa por um avental ou avental. 

Procedimento de coleta 

• Lavar as mãos e seca-las. 

• A mulher deve ser colocada na posição ginecológica, o mais confortável 

possível. 

• Cobrir com o lençol. 

• Posicionar o foco de luz. 

• Colocar as luvas descartáveis. 

• Sob boa iluminação observar os órgão genitálias externa, dos grandes lábios 

e pequenos lábios, presença de secreções vaginais, sinais de inflamação, 

lesões como ulceras, fissuras, verrugas e tumores. 

• Colocar o especulo com o tamanho escolhido com as característica 

perineais e vaginais, não utilizar lubrificante, mas em caso de mulheres idosas 

recomenda-se molhar o especulo com soro fisiológico. O especulo deve ser 

introduzido suavemente em posição vertical após fazendo uma rotação 

deixando em posição transversa, que a fenda da abertura fique em posição 

horizontal, introduzido totalmente na vagina abrir o especulo lentamente e com 

delicadeza, na dificuldade de visualização do colo sugira que a mulher tussa, 

não surgindo efeito solicite ajuda de outro profissional. 

• Importante à observação da parede vaginal, colo do útero e devem ser 

relatados na requisição do exame. 

• Com a espátula de Ayre coleta-se o material da ectocervice encaixe a ponta 

mais longa da espátula no orifício externo do colo fazendo uma raspagem em 

movimento rotativo de 360° (BRASIL, 2013). 
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Figura 3 – Coleta da Ectocervice 

 
Fonte: BRASIL, 2013. 

 

• Para coleta endocérvice utilizar a escova endocervical, introduzir a escova 

no orifício cervical com movimento giratório de 360°. 

 

 

Figura 4 – Coleta da Endocervice 

 
Fonte: BRASIL, 2013. 

 

• Estender o material sobre á lâmina de maneira delicada para obter um 

esfregaço uniforme, amostra ectocervical deve se disposta no sentido 

transversal próximo da região fosca e o material da endocérvice colocado na 

metade inferior da lamina, sentido longitudinal. 
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Figura 5 – Colocação do material na lâmina 

 
Fonte: BRASIL, 2013. 

 

• O esfregaço obtido deve ser imediatamente fixado para evitar 

dessecamento do material, com o spray fixador com distancia de 20 cm. 

• Não fechar totalmente o espéculo, e retirar delicadamente. 

• Solicitar que troque de roupa. 

• Informar possibilidade de um pequeno sangramento que poderá ocorrer 

depois da coleta tranquilizando que cessara sozinho. 

• Enfatizar a importância do retorno para o resultado e se possível agendar 

conforme a rotina da Unidade Básica de Saúde. 

• Anotar no livro de controle (BRASIL, 2013). 

         

3.3 Doenças diagnosticadas no Exame 

 

As campanhas de saúde pública vem acompanhando essas doenças 

com ações de rastreamento do câncer de colo de útero, para as mulheres, 

gestantes e as adolescentes fazendo atendimento específicos como 

planejamento familiar, pré-natal e exames preventivos (PANTOJA, 2012 apud 

FERNANDES et al.,2014). 

Os exames citopatológicos tem o objetivo de verificar a periodicidade de 

realização para identificar a frequência de alterações e da ISTs nas UBS 

(LAGANÁ et al, 2013).  
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3.3.1 Candidíase 

 

A candidíase tem diferentes espécies causada por fungo do gênero 

Candida e 200 variedades de leveduras, vivendo em diversos nichos corporais. 

A cândida da espécie leveduriforme pode medir de 2 a 6µm que se reproduz 

por brotamento, a maioria das espécies forma no tecido pseudo-hifas e hifas. 

As colônias apresentam cor branca a creme podem ser lisas ou rugosas 

(KAUFFMAN, 2005 apud PEIXOTO et al., 2014). 

É uma micose que adquire na superfície cutânea e mucosa, podendo ser 

candidíase oral, vaginal, intertrigo, paroniquia e onicomicose. O aspecto mais 

comum de candidíase é a peseudomenbranosa, identificadas por placas 

brancas na mucosa oral conhecida como aftas. Podendo ser também atrófica 

identificada como placas vermelhas, lisas, sobre palato duro ou mole (BRASIL, 

2006). 

Leveduras do gênero Cândida fazem parte da microbiota normal da 

vagina das mulheres que quando em excesso por desequilíbrio do ph, por falta 

de higiene adequeda aumenta a inflamação (SIDRIM; ROCHA, 2004 apud 

TOZZO; GRAZZIOTIN, 2012). 

Geralmente a cândida não penetra na mucosa vaginal, mas causa uma 

inflamação na submucosa identificada com intenso edema e exsudato 

linfoplasmocitário, com diferentes neutrófilos. O diagnostico é feito por uma 

coleta de esfregaço vaginal (TAFURI, 1989). 

Essa infecção tem alguns sintomas que podem ser prurido, ardor ao 

urinar e sensação de quente, dispaneuria, corrimento vaginal grumos igual à 

nata do leite (SOBEL, 2001 apud ÁLVARES; SVIDZINSKI; CONSOLARO, 

2007). 

Geralmente a candidíase vulvovaginal o tratamento são à base de 

imidazólicos tópicos ou sistêmicos (SIDRIM; ROCHA, 2004 apud TOZZO; 

GRAZZIOTIN, 2012). 

Geralmente indica-se isoconazol (nitrato) forma de creme vaginal por 7 

dias ou o óvulos em dose unitária, outra forma de tratamento são usados 

Tioconazol, Clotrimazol, Miconazol, Terconazol ou Nistatina em uso tópico 

(BRASIL, 2010 apud TOZZO; GRAZZIOTIN 2012). 
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Figura 6 – Candida albicans 

   
Fonte: PEIXOTO et al., 2014. 

 

Figura 7 – Corrimento sintoma da candidíase 
 

 

 

 

 

Fonte: RODRIGUES, 2014. 
 

3.3.2 Gonococcia 

 

O nome gonorréia origina-se do grego e foi Galeno (130- 200 d.C.) que 

assim a denominou – gonorréia (gonos = espermatozóide + rhoia = 

corrimento), pela confusão do exsudato purulento com sêmen (PENNA; 

HAJJAR; BRAZ, 2000) 

É uma patologia infecciosa do trato urogenital transmitida por relações 

sexuais pode ser assintomática ou sintomática, em 70% dos casos nas 

mulheres são assintomáticos. Rompendo a barreira natural da mucosa 

podendo desenvolver complicações e tendo o contato sexual suspeito pode 

ocorrer um avanço na doença, provocando alterações sistêmicas (BRASIL, 

2006). 

A causa mais importante do controle da Gonococcia é a resistência à 

antimicrobiana embora poucas cepas podem ser resistente a penicilinas, 
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tetraciclinas e espectinomicinas, tem sido observada as quinolonas estava 

denso resistentes (FREITAS el at., 2003). 

Na maioria das vezes as mulheres infectadas desenvolvem sintomas, 

mas muitas delas são assintomáticas ou tem sintomas leves e não se preocupa 

e não procura o medico. São identificados a maior parte das infecções na 

triagem ou por busca ativa. As manifestações mais recorrentes são cervicite às 

vezes uretrite, corrimento vaginal, disúria e sangramento intermenstrual ( 

HANDSFIELD, 1994 apud PENNA; HAJJAR; BRAZ, 2000). 

Os tratamentos feitos para essa infecção são usados medicamentos de 

terceira geração cefalosporinas ou fluoroquinolona podem ser prescritos os 

antibióticos como, por exemplo, ertitromicina. Os parceiros sexuais precisam 

passar por consulta para serem avaliados e tratadados (MURRAY, 2000 apud 

MEIRA; GAGLIANE, 2014). 

 
Fonte 8 – Bactéria da Gonorreia 

 
Fonte: FÁBIO, 2017. 

 

Fonte 9 – Corrimento causado pela gonorreia  

 
Fonte: OLIVEIRA, 2014. 
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3.3.3 Papiloma Humano (HPV) 

 

Papiloma Humano conhecido como (HPV) se define como uma DST 

com um aumento da predominância no mundo, fundamental abordar esse 

assunto para tratar algumas intervenções como prevenção, diagnostico e 

tratamento, que a lesões é seu sinal (DUNNE, 2007 apud RODRIGUES;  

SOUSA, 2015). 

As lesões clínicas são representadas basicamente por condiloma ou 

pápulas lisas com cor ou não. As manifestações clinicas das lesões tem 

sintomas desconfortáveis como prurido, ardência e vulvodínea. E essas lesões 

macropapilares ou micropapulares se evidencia em seguida a exposição do 

acido acético 5% (FREITAS el at., 2003). 

Muito comum à infecção causada pelo HPV, até 80% das mulheres 

sexualmente ativas irão adquiri-la ao longo das suas vidas. Cerca de 291 

milhões de mulheres são portadoras do HPV, que foram identificados 

aproximadamente 100 subtipos (BRASIL, 2013 apud SANJOSE, 2007). 

São classificados como baixo risco os tipos, 6,11,42,43 e 44 que estão 

associados a infecções benignas, estão na maioria das vezes infecções 

clinicamente aparentes, verrugas genitais visíveis, e podem aparecer na vulva, 

no colo do uterino, vagina,no pênis, escroto, uretra e no ânus. E os de alto risco 

são 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 46, 51, 52, 56, 58, 59 e 68, possuem uma alta 

correlação com as lesões intra-epiteliais de alto grau e carcinomas do colo 

uterino, da vulva, do ânus e do pênis que são caros (BRASIL, 2006). 

Segundo o BRASIL (2006), o diagnostico para o HPV devem ser clinico, 

fazendo o rastreamento utilizando o exame cito patológico como instrumento 

de triagem das pacientes que porventura estejam infectadas. O diagnostico 

decisivo são por meio de exames laboratoriais especifico que identificam DNA 

viral (apud MARTINS; MARTINS; FERRAZ, 2013). 

De acordo com o BRASIL (2008), o tratamento para doença são as 

retiradas das verrugas, e o tamanho das lesões podem ter tratamento 

diferenciados (apud MARTINS; MARTINS; FERRAZ, 2013). 

Atualmente foram feitas dois tipos de vacinas para o HPV a profilaxia e a 

terapêutica. São baseadas em estimulo para a resposta imunológica hormonal, 

fazendo uso de antígenos do capsídeo viral, que são elaboradas em laboratório 
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pela tecnologia recombinante, essas partículas são chamadas de (VLP) vírus 

like particules (LOWY 2003 apud MARTINS; MARTINS; FERRAZ, 2013). 

‘’A vacina terapêutica estimula a resposta imune celular, sensibilizando 

células imunocompetentes para atuar no combate à infecção viral’’ (BUBENIK, 

2008 apud MARTINS; MARTINS; FERRAZ, 2013).  

‘’A vacina profilática evita a infecção pelo HPV e as doenças a ela 

associada, por outro lado a vacina terapêutica induz a regressão das lesões 

pré-cancerosas e remissão do câncer invasivo’’ (BUBENIK, 2008 apud 

MARTINS; MARTINS; FERRAZ, 2013). 

O enfermeiro tem um papel fundamental na prevenção, com o objetivo 

de diminuir as infecções pelo HPV. Muito importante detectar no primeiro 

estagio da doença para não evoluir, e no exame Papanicolau tem capacidade 

de identificar as lesões (PRIMO 2008 apud MARTINS; MARTINS; FERRAZ, 

2013). 

10 – Vírus Papiloma Humano (HPV) 

 
Fonte: MORETII, 2016. 

 

        11 – Condiloma causado pelo (HPV) 
 

 

Fonte: MARCOS, (2012) 
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3.3.4 Clamídia 

  

A clamídia é um micro-organismo sexualmente transmissível que tem 

um aumento frequente nos países mais desenvolvidos causando complicações 

na reprodução humana (GUZATTO, 2010 apud VALLADÃO et al., 2011). 

Chlamydia trachomatis (CT) é o principal agente responsável nas 

doenças do trato urogenital causados em ambos os sexos, sua maior influencia 

acontece no sistema reprodutor das mulheres. Baseia-se que 10% a 15% 

mulheres em idade reprodutiva tenha sintomas ou não de doença inflamatória 

pélvica conhecida como (DIP) provocadas por bactérias (FINAN, 2002 apud 

BORGES, 2011). 

Importante o diagnostico e tratamento ideal para a clamídia, pois essas 

bactérias são as responsáveis das infecções das mulheres (PIAZZETTA, 2011 

apud FERNANDES et al.,2014). 

Cerca de 70% a 75% das mulheres não apresentam sintomas clínicos, 

por isso a grande dificuldade de diagnosticar a clamídia (OLIVEIRA 2008 apud 

RONCONI; JEUKENS, 2012). Quando esses sintomas se manifestam eles 

causam disúria, corrimento, prurido vaginal e corrimento uretral claro no 

homem (MARQUES, 2005 apud RONCONI; JEUKENS, 2012). 

Para o tratamento da clamídia os principais medicamentos usados são 

azitromicina e doxiciclina. Mas são usados vários antimicrobianos como: 

eritromicina, ofloxacina, rifampicina, sulfametoxazol e tetraciclina (RONCONI; 

JEUKENS, 2012).  

Os fatores de risco predisponente na clamídia são: gestação, atividade 

sexual precoce, diferentes parceiros, relações sexuais sem proteção, pessoas 

portadoras de outas DTSs, fatores socioeconômicos, vícios, falta de 

conhecimento, e uso de contraceptivos hormonais (MARQUES, 2007 apud 

GARCÊS, 2013). 
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Fonte 12 – Bactéria da Clamidia

 
Fonte: KAHN, 2017. 

 

 
Fonte 13 – Sintomas clínicos da Clamidia 

 
Fonte: SAUDE90, 2017. 

 

3.3.5 Vaginose Bacteriana 

 

Vaginose bacteriana (VB) refere-se a uma infecção vaginal que atinge o 

trato genital inferior das mulheres na maioria das vezes em idade reprodutiva. 

Apresenta diminuição na microbiota vaginal normal formada por lactobacilos de 

Doderlein e aumento de bactérias anaeróbicas. Uma das bactérias mais 

comum relacionada VB é a Gardnerella vaginalis, porem existem outras 

associadas com essa infecção (TONINATO, 2016 apud GOMES et al., 2017). 

A diminuição desses lactobacilos por alguns fatores como: gravidez, 

menopausa, alteração do pH da vagina que pode acontecer na ejaculação ou 
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duchas, cirurgias, múltiplos parceiros, utilização de (DIU), antibióticos tomando 

por muito tempo, falta de higiene, frequência de cito e vários outros fatores que 

podem alterar a flora bacteriana e que fazem os germes se proliferam e se 

tornam patogênicos (KOSS, 2006 apud NETO, 2011). 

Alguns dos exames importantes para a identificação e a avaliação 

dessas infecções é o exame Papanicolau, que pode ter diagnostico e 

tratamento terapêutico eficaz (LIMA, 2013 apud GOMES et al., 2017). 

Seu diagnostico clinico pode ser encontrado de pelo menos três dos 

quatros sinais que a VB possui: corrimento vaginal viscoso branco 

característico, fluido vaginal com pH >4,5 teste de aminas e presença de 

células alvo (BARCELOS, 2008 apud MOTA, 2012).   

O tratamento e controle da VB tem o intuito de tornar a estabilidade da 

microbiota vaginal, através da diminuição da quantidade de bactérias 

anaeróbicas e um provável aumento dos Lactobacillus que produz peroxido de 

hidrogênio (GIRALDO, 2007 apud NETO, 2011). 

Entre os medicamentos administrados, devidos imidazólicos, como o 

metronidazol, como primeira opção terapêutica para paciente não gravidas, 

com dose de 500mg /2x por dia ou 3 durante 7 dias (CAMARGO, 2004 apud 

NETO, 2011). 

Uma segunda escolha seria ampicilina, que é considerada eficaz com 

dosagem de 500 mg por 4x ao dia, durante 7 dias e pode ser uma possibilidade 

para gestante ate o primeiro trimestre da gravidez , sendo assim o metronidazol 

pode transpassar a barreira placentária e pode ser excretado no leite materno 

contraindicado para elas. Tanto por via oral (VO) como por via vaginal a 

clindamicina tem uma semelhança no efeito contra os anaerobios igual o 

metronidazol. A amoxicilina com dosagem de 250 mg de 8 em 8 horas tem sido 

recomendado. Porem a tetraciclina e eritromicina são ineficazes 

simultaneamente também com os cremes com sulfanilamida, aminacrina, 

alantoína. A base de sulfas tem baixa ação no efeito e o povidine-iodine e a 

composição acida não mostram resultados satisfatórios (SILVA; LONGATTO, 

2000 apud NETO, 2011). 
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Figura 14 – Células clue cells coletadas no exame papanicolau 

 
Fonte: NETO, 2011 apud SILVA; LONGATTO, 2000. 

 

 
Figura 15 – Corrimento vaginal 

         
    Fonte: NETO, 2011 apud SILVA; LONGATTO, 2000. 

 

3.3.6 Tricomonia 
  

Trichomonas vaginalis (T. vaginalis), é um protozoário que contamina a 

vagina, aproxima 170 milhões de mulheres no mundo, a tricomoníase é 

considerada uma doença transmissível não viral mais recorrente no sexo 

feminino (WORLD HEALTH ORGANIZATION apud LEMOS; AMARAL, 2015). 

Além da transmissão sexual, T. vaginalis e pode estar em objetos úmidos como 

vaso sanitários e WC (PESSÔA, 1982 apud LEMOS; AMARAL, 2015).  

A infecção apresenta varias manifestações clínicas dependente do 

estado imunológico e da carga parasitaria de cada pessoa no organismo, 

podendo ser assintomática ou sintomática. Na tricomoniase sintomática podem 

ter esses sintomas, irritação na mucosa vaginal, presença de corrimento, 
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prurido e lesões hemorrágicas e isso faz com quem o paciente procure 

diagnostico e tratamento (LOPEZ, 2000 apud MACHADO; SOUZA, 2012). 

O corrimento vaginal é um sintoma frequente por causa da infiltração de 

leucócitos. Secreção amarelada, com grande quantidade, espumosa e 

mucopurulenta em 20% dos casos. A vagina e o colo uterino podem manifestar 

edema e eritema (LEHKER, 2000 apud BRAVO et al., 2010). 

‘’O tratamento da vaginite causada por Trichomonas consiste no uso do 

metronidazol 500 mg administrado 2 vezes ao dia por 7 dias ou em dose única 

de 2 g por via oral’’ (SOPER, 2005 apud ALMEIDA; SANTO, 2011).  

‘’Rey (1992), relata que para ser efetivo, o tratamento da tricomoníase 

deve ser administrado tanto aos pacientes como a seus parceiros sexuais, 

caso isso não ocorra, a reinfecção será uma certeza’’ (ALMEIDA; SANTO, 

2011). 

Os enfermeiros devem estar aptos a desempenhar seu papel 

fundamental de orientar e sensibilizar os pacientes e toda a população sobre a 

doença, como se transmite, sinais e sintomas, realização do exame de 

preventivo, tratamento se necessário e tratar o parceiro também, orientar o uso 

de preservativo para redução de transmissão dessa infecção (MACHADO; 

SOUZA, 2012). 

Pode ser usado para diagnostico da T. vaginalis observação 

microscópica da secreção vaginal, por ser fácil e eficaz a coleta e barato 

(PETRIN, 1998 apud MACHADO; SOUZA, 2012).  

Figura 16 – A. Exame especular observa infecção T. vaginalis. B. 
Visualização do colo uterino ao teste de iodo. 

 
Fonte: ALMEIDA, 2011. 
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Figura 17 – Corrimento vaginal causada por tricomoniase 

 
Fonte: BRAVO, 2010. 

 
 

3.3.7 Carcinoma 
 

De acordo com os conceitos do Instituto Nacional do Câncer (2011), p. 

205: 

 O câncer do colo do útero é caracterizado pela 

replicação desordenada do epitélio de revestimento do 

órgão, comprometendo o tecido subjacente (estroma) 

e podendo invadir estruturas e órgãos contíguos ou à 

distância. Há duas principais categorias de carcinomas 

invasores do colo do útero, dependendo da origem do 

epitélio comprometido: o carcinoma epidermoide, tipo 

mais incidente e que acomete o epitélio escamoso 

(representa cerca de 80% dos casos), e o 

adenocarcinoma, tipo mais raro e que acomete o 

epitélio glandular (10% dos casos). É uma doença de 

desenvolvimento lento, que pode cursar sem sintomas 

em fase inicial e evoluir para quadros de sangramento 

vaginal intermitente ou após a relação sexual, 

secreção vaginal anormal e dor abdominal associada 

com queixas urinárias ou intestinais nos casos mais 

avançados. 
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O carcinoma de colo de utero é o único câncer genital das mulheres, que 

poder ser prevenido por um rastreamento, em uma coleta de CO eficaz e 

barata, que possibilita detecção e tratamento no inicio da infecção (FREITAS et 

al.,2003). 

O colo uterino tem vários fatores de risco que comprometem as células, 

entre eles são: vida sexual precoce, vários parceiros sexuais, sócio econômico, 

múltiplos parceiros, imunossupressão, uso prolongado anticoncepcional 

(VIZCAINO, 1998 apud DIZ; MEDEIROS, 2009). 

O câncer de colo de útero é um problema de saúde publica o terceiro 

mais frequente na população feminina que causa mortes no Brasil. A 

prevenção é ter um bom prognostico podendo ser tratado precocemente 

(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2014 apud SOUZA; COSTA, 2015).  

A prevenção de CCU primaria é bem simples, realizada pelo uso de 

preservativo nas relações sexuais, um forma de evitar o contagio pelo vírus 

(HPV), pois ele que causa as lesões percursoras 90% dos casos de câncer 

uterino, segunda prevenção realizada o exame de preventivo (colpocitologia 

oncótica) (BRASIL, 2005 apud SOARES et al., 2010). 

Com redução de 80% da mortalidade no Brasil, pode ser atingido por 

meio de rastreamento em mulheres assintomáticas. Esse rastreamento é feito 

um teste de Papanicolau – exame citopatologico para detectar lesões 

percussoras para o câncer de colo de útero (RICO, 2013 apud SOUZA; 

COSTA, 2015). 

Pacientes com sintomas clínicos de carcinoma de colo de útero devem 

realizar alguns exames: colposcopia, biopsia dirigida, citopatológico 

(dispensável quando o tumor tiver expressão clinicas) (FREITAS et al, 2003). 

Mulheres com lesões visíveis severamente invasivas, o diagnostico é 

realizado com biopsia (DIZ; MEDEIROS, 2009). 

As lesões intraepiteliais são classificadas em lesões intreaepiteliais 

escamosas em baixo grau (NIC I) e alto grau em (NIC II e NIC III). Os 

carcinomas escamosos da cérvice uterina são dividas em: Lesões 

Intraepiteliais escamosa de baixo grau (LSIL) NIC I displasia leve, causado por 

vários sorotipos de HPV tanto de alto e baixo risco oncogênico, normalmente 

um processo autolimitado. As alterações causadas pelo HPV geralmente nas 

camadas superiores do epitélio escamoso e nas células maduras. Lesões 
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Intraepiteliais escamosa de alto grau (HSIL) NIC II /NIC III displasia moderada 

ou severa e são capazes de causa diagnostico controverso. NIC alterações nas 

camadas desorganizadas e mais profundas e NIC III semelhantes a anterior 

porem mais acentuados, desorganização e mitose em todas as camadas do 

epitélio e células imaturas (BRASIL apud MEDEIROS, 2009). 

 O método para o tratamento determina de acordo com o grau de NIC e 

do medico para realização do tratamento. O exame Papanicolau tem ações 

preventivas contra o câncer de colo de útero, quando as lesões tratadas no 

inicio da doença o percentual de cura aumenta (BRENNA, 2001 apud 

SANTANA et al., 2008). 

 
Fonte 18 – Alterações das células no colo do útero 

 
Fonte: HOJE NOSSO DIA, 2017. 
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Fonte 19 – Diferentes lesões: Colo normal, NIC I, NIC II, NIC III CA invasivo.

 
Fonte: DELECT, 2008. 

 

 
Figura 20 – Lesões do colo do útero 

 
Fonte: HOJE NOSSO DIA, 2017. 

 

3.4 Papel do enfermeiro 
 

A consulta de enfermagem, sendo atividade exclusiva do Enfermeiro, 

tem um papel importante pela aproximação que tem com os pacientes, pois 
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realizando uma consulta adequada contendo um conforto, segurança e 

tranquilidade obtém confiança, que ajuda na troca de informações para a 

detecção de doenças. A consulta de enfermagem utiliza métodos cientifico para 

identificar problemas de saúde, para prescrever e executar medidas de 

enfermagem que colaboram a para a promoção, prevenção e recuperação 

(COREN-SP, 2001 apud SEMENTILLE; QUEIROZ, 2014). 

Algumas competências do enfermeiro na saúde da mulher, frente à 

prevenção de colo de útero: Acolhimento, entrevista (avaliação geral), exame 

físico, exame citopatologico do colo de útero propriamente dito (exame 

Papanicolau), consulta de retorno, encaminhamento para serviços de 

referencia (BRASIL, 2016). 

Outra função do enfermeiro é fazer orientações de todos os 

procedimentos do exame, realizar visitas domiciliares, realizar detecção 

vulnerabilidade como planejar e executar atividades para o diagnostico 

precoce, educação em saúde, e divulgação da importância do exame 

Papanicolau e principais fatores de risco (BRASIL, 2015 apud SILVEIRA et al., 

2018).  

De acordo com Brasil (2013) algumas atribuições do enfermeiro. 

• Atender as usuárias de maneira integral. 

• Realizar consulta de enfermagem e a coleta do exame citopatológico, de 

acordo com a faixa etária e quadro clínico da usuária. 

• Solicitar exames de acordo com os protocolos ou normas técnicas 

estabelecidas pelo gestor local. 

• Examinar e avaliar pacientes com sinais e sintomas relacionados aos 

cânceres do colo do útero e de mama. 

• Avaliar resultados dos exames solicitados e coletados, e, de acordo com os 

protocolos e diretrizes clínicas, realizar o encaminhamento para os serviços 

de referência em diagnóstico e/ou tratamento dos cânceres de mama e do 

colo do útero. 

• Prescrever tratamento para outras doenças detectadas, como ISTs, na 

oportunidade do rastreamento, de acordo com os protocolos ou normas 

técnicas estabelecidas pelo gestor local. 
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• Realizar cuidado paliativo, na UBS ou no domicílio, de acordo com as 

necessidades da usuária. 

• Avaliar periodicamente, e sempre que ocorrer alguma intercorrência, as 

pacientes acompanhadas, e se necessário, realizar o encaminhamento 

para unidades de internação ou Emad. 

• Contribuir, realizar e participar das atividades de educação permanente de 

todos os membros da equipe. 

• Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento da unidade básica de saúde. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Delineamento da Pesquisa  

 

Trata-se de uma pesquisa documental tipo quantitativa, onde foram 

utilizados dados de exames Papanicolau alterados para a identificação e 

quantificação dos resultados, a mesma foi realizada no município de 

Cruzmaltina- Pr no qual avaliou os exames realizados no período de janeiro 

2015 a maio de 2018, através dos dados da Secretária de Saúde. 

          A pesquisa documental apresenta uma série de vantagens. 

Primeiramente, há que se considerar que os documentos constituem fonte rica 

e estável de dados. 

Como os documentos subsistem ao longo do tempo, tornam-se a mais 

importante fonte de dados em qualquer pesquisa de natureza histórica. Outra 

vantagem da pesquisa documental está em seu custo. Como a análise dos 

documentos, em muitos casos, além da capacidade do pesquisador, exige 

apenas disponibilidade de tempo, o custo da pesquisa torna-se 

significativamente baixo, quando comparado com o de outras pesquisas (GIL, 

2002). 

 

4.2 Local  

 

Foram utilizados dados da Unidade Básica de Saúde do município de 

Cruzmaltina- Pr. 

O município passou por várias denominações até que chegasse ao 

atual, o primeiro nome do município foi Mamoré, de origem indígena, o 

segundo, Pau Lascado, porque as casas eram feitas de madeira lascada e o 

terceiro, Jardim Florida, pois existia muito café, matas e flores. Cruzmaltina foi 

uma homenagem aos padres que trabalharam no município, originários da ilha 

de Malta. Em divisão territorial datada de 1988, o distrito de Cruzmaltina, figura 

no município de Faxinal.  

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1993. Elevado à 

categoria de município com a denominação de Cruzmaltina, pela Lei Estadual 

n.º 11.222, de 19-12-1995, desmembrado do município de Faxinal. Sede no 
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atual distrito de Cruzmaltina. Constituído do distrito sede e Instalado em 01-01-

1997. Cruzmaltina é um município do Sul brasileiro e fica no estado do Paraná 

(PR). Está localizado na mesorregião Norte Central Paranaense e na 

microrregião de Faxinal. 

De acordo com o último censo realizado pelo IBGE (2010), o município 

de Cruzmaltina tinha 3.162 habitantes.  

A área total do município de Cruzmaltina em 2010 era de 312.299. Sua 

densidade demográfica era de 10.12 habitantes/km². 

A cidade possui 3 estabelecimentos de Saúde que atendem pelo SUS 

sendo eles: Centro de Saúde de Cruzmaltina, UAPSF (Unidade de Atenção 

Primaria Saúde da Família) de Cruzmaltina, Posto de Saúde de Dinizopolis. A 

pesquisa se deu na Unidade de Atenção Primaria Saúde da Família (UAPSF) 

de Cruzmaltina, os atendimentos de nível superior prestado são: médico, 

odontológico, de enfermagem, nutricionista. Os principais serviços oferecidos: 

inalações, injeções, curativos, vacinas, encaminhamentos para especialistas, 

fornecimento de medicação básica, exame de preventivo, ultrassom, pré-natal 

e puericultura. 

Ainda foram selecionados artigos fazendo uso da rede de computadores 

como ferramenta de acesso a busca nas bases de dados da Scielo, Bireme, 

BVS, google acadêmico, além de livros, revistas e teses.  

 

4.3 Participantes da Pesquisa 

 

Foram adotados critérios para inclusão e exclusão dos participantes da 

pesquisa sendo eles: 

           Critério de Inclusão: maiores de 18 anos, dados completos em 

prontuários e todas as variáveis e moradoras do município de Cruzmaltina. 

Critério de exclusão: Exames de colpocitologia oncótica de outra UBS. 

 

4.4 Coletas de Dados  

Os dados foram coletados por livro de registros de controle do exame 

de colpocitologia oncótica por de meio de pesquisa, realizadas em ambiente 

reservado. 
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4.5 Análise de Dados  

 

Os dados foram organizados em planilhas do programa: Excel, 

analisados por meio de estatística descritiva, e apresentados em forma de 

Tabelas e Gráficos. 

 

4.6 Considerações Éticas  

 

Ressalta que a pesquisa somente teve início após a autorização do 

Secretario de Saúde de Cruzmaltina, e submetido à apreciação e aprovação 

com o numero de 2.607.928 Comitê de Ética em Pesquisa (CETi) da Faculdade 

de Apucarana (FAP) de acordo com a Resolução CNE 466/12.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

           O presente estudo foi realizado na UAPSF - Unidade de Atenção 

Primaria Saúde da Família de Cruzmaltina- PR, no mês de julho do ano de 

2018, a partir dos registros do livro de controle do exame de Papanicolau, 

foram analisado 1045 exames registrados de mulheres com faixa etária de 18 a 

75 anos no período de janeiro de 2015 á maio de 2018. 

Tabela 1- População feminina de 20 a 74 anos de idade do município de 

Cruzmaltina – PR referente ao ano de 2017. 

Faixa etária Quantidade 

20 a 24 

                         25 a 29 

98 

108 

30 a 34 120 

35 a 39 117 

40 a 44 115 

45 a 49 114 

50 a 54 91 

55 a 59 85 

60 a 64 

 65 a 69                           

70 a 74 

62 

46 

50 

Total 1.006 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

Tabela 2- Calculo de razão de exames realizados de 2015 á 2018. 

      Ano                 Quantidade Razão          

      2018 

      2017 

      2016                                     

      2015 

            145 

            381 

            134 

            385  

 0.43 

 0.88 

 0.39  

 0.87 

      Total             1045               

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 
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 O indicador de razão do exame citopatológico é pactuado anualmente 

via SISPACTO, a meta dos Municípios ficam próximos da meta do Estado que 

é de 0,75. 

Ao quantificar a razão no município de Cruzmaltina na faixa etária é de 

18 a 75 anos no período de 2015 á maio de 2018, foram identificados que nos 

anos de 2017 e 2015 obteve um aumento desta meta, no ano de 2016 e 2018 

está abaixo da meta estabelecida, pois no ano de 2018, os exames foram 

coletados em cinco meses.  

Gráfico 1- Total de exames realizados de 2015 á 2018. 

 Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

  

Observamos que no gráfico acima, que foram realizados 1045 exames, 

sendo assim 145 realizados no ano de 2018 porem a pesquisa foi feita ate no 

mês de maio, em 2017 foram 381, 2016 realizados 134 exames e em 2015 

foram 385 maior numero dentre esses quatro anos.  Podemos notar que em 

2018 em cinco meses foram feitos 145 exames o que nos chama atenção pois 

comparando com o ano de 2016 já tem-se uma alta significativa na adesão ao 

exame. O que nos faz pensar que até o final do ano esse resultado irá superar 

a expectativa e seja maior que 2017 a adesão.                 

Segundo os dados do IBGE, de 2017, foram estimadas 1.006 mulheres 

no município de Cruzmaltina entre a faixa etária de 20 á 74 anos. Seguindo o 

exemplo da pesquisa feita no ano de 2017 foram realizados 381 exames, com 

145

381

134

385

Quantidade de exames por ano

2018

2017

2016

2015
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37,87% menos da metade de mulheres no município. Talvez um dos motivos 

por ter essa baixa adesão é por ser um município pequeno e por ser um exame 

que as mulheres se expõem e muitas vezes não buscam o atendimento por 

vergonha ou por não saberem o quanto é importante e benéfico para a saúde 

das mesmas, por isso a baixa adesão dos exames citopatológicos. 

Provavelmente o que a unidade precisaria para aumentar esse índice 

com relação à adesão deste exame, seria realizar intervenções, como 

campanhas de horários estendidos, conscientização ao câncer de colo de útero 

e mama, busca ativa, orientações e divulgação para a comunidade que o 

exame é um meio de prevenção de câncer de colo de útero e outras patologias.  

Gráfico 2- Exames Realizados/alterados. 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

          Ao analisarmos o resultado podemos observar que dos 1045 de exames 

realizados na UAPSF Unidade de Atenção Primaria Saúde da Família de 

Cruzmaltina, 59 desses exames deram algum tipo de alteração, podemos 

afirmar então que de todos os exames realizados na unidade no período 

determinado 5,64% apresentaram alterações e 94,35% sem nenhum tipo de 

alteração, ou seja, dentro da normalidade.  

          O exame citológico normal pode ser encontrado dentro dos limites da 

normalidade como: alterações celulares benignas reativas ou reparativas, 

986

59

Quantidade

Sem alteração

Alterados



46 

 

 

metaplasia escamosa, reparação, atrofia com inflamação, radiação e outros 

(MEDEIROS; JUNIOR; COELHO, 2017). 

 

Gráfico 3- Exames de Papanicolau alterados por ano. 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

          Nos últimos quatro anos consecutivos foram analisados 1045 exames 

registrados dentre esse total 59 de mulheres teve seus exames alterados, no 

ano 2015 totalizando 64% da amostra, em 2016 foram 26% já o de 2017 

diminuiu para 10% e de janeiro á maio de 2018 não teve nenhum exame com 

alterações em seus resultados. Na tabela acima foram observados que vem 

diminuindo bastante os dados dos exames alterados, o que nos leva a crer que 

essas mulheres estão tendo mais orientações e conhecimento da importância 

do exame de prevenção de câncer de colo de útero e mama. Além dos 

cuidados com a higiene íntima e prevenção das DSTs. 

 

 

 

 

 

 

 

64%

26%

10%

0%
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Gráfico 4 - Faixa etária de 18 a 75 anos com exames alterados no período de 

2015 á 2018. 

 Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

               No período de 2015 á 2018 nas faixas etárias entre 18 á 75 anos foram 

observados que de 46 á 60 anos obteve um percentil de 34%,e de 32 a 46 

anos foram 34%,e nas faixas etárias de 18 a 32 anos foram de 19% e 60 a 75 

anos foram de 13% deram alterados com alguma patologia. 

           Observamos que na tabela acima os exames se encontram mais 

alterados na faixa etária de 32 á 46 e de 46 á 60 anos, com isso temos que ter 

uma atenção maior nessa faixa etária dos 45 a 49 anos, pois nesse período a 

incidência de câncer de colo de útero é maior. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

34%

34%

13%
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Gráfico 5- Doenças encontradas entre os exames alterados. 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

Observa-se um número significativo de exames de Papanicolau 

alterados e foi encontrado nesse estudo nove tipos de alterações, podemos 

notar a gardnerella foram trinta e três totalizando um percentil de 55,93%,treze 

exames com resultado de ASC-US 22,03%, cinco com diagnóstico de 

fusobacteruim representado por 8,47%, três casos de candidíase e 

tricomoniase com 5,08%,e um caso de lephothrix vaginalis e ASC-H com 

percentual de 1,69%. 

E 25,38% por gardinerella, que é uma bactéria que geralmente se aloja 

na região íntima das mulheres, que as causas podem ser devido à queda da 

imunidade, estresse, múltiplos parceiros, má higiene e medicação 

imunossupressoras. 

As células escamosas atípicas de significado indeterminadas (ASCUS) 

definidas por apresentar anormalidades mais excessivas que aquelas 

alterações reativas, que qualitativa ou quantitativa para um diagnostico de 

lesão intraepitelial ou invasora são insuficientes para definir (MYS et al., 2004).  

Alterações escamosas atípicas de significados indeterminado em que 

não se pode afastar lesão de alto grau (ASC-H), uma nova classificação em 

tentativa de melhorar as alterações de representar as lesões precursoras do 

câncer do colo do útero (WRIGHT et al., 2002). 

55,93%

22,03%

8,47%

5,08%
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1,69%
1,69%
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 Algumas dessas alterações como a candidíase, os métodos não 

farmacológicos de tratamento são simples e eficazes como higiene adequada, 

evitar usar calças apertadas em dias de calor, dormir com roupas leves e de 

algodão, não usar absorventes por muitas horas seguidas, não fazer duchas 

vaginais, principal forma de evitar qualquer infecção vaginal não ter relações 

íntimas desprotegidas. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se com a observação dos dados colhidos, poucos resultados de 

exames alterados, trazendo os tipos de patologias mais recorrentes no 

município, e a baixa adesão da realização do exame Papanicolau. E que o 

exame de Papanicolau é de extrema importância para saúde dessas mulheres, 

e com este estudo alertamos sobre a questão de se informar, conscientizar a 

população e profissionais sobre tal relevância, e assim com o conhecimento e 

objetividade poder proporcionar a melhoria da qualidade de vida e a promoção 

à saúde pessoal. Dentre esses exames realizados, no período de 2015 á maio 

de 2018 notamos um número de 1045 exames realizados sendo que 59 desses 

exames deram alterados com alguma patologia dentre elas: sendo trinta e três 

por gardinerella, três por candidíase, cinco por fusobacterium, três casos de 

tricomonas, treze por ASC-US, um por ASC-H e um por lephothrix vaginalis. 

Os enfermeiros temos um papel muito importante nesse processo onde 

deve orientar essas mulheres com relação a importância deste exame, que 

maior parte do câncer de colo de útero pode ser diagnosticada ainda sem 

sintomas e que o tratamento precoce proporciona benefícios. Além da higiene 

genital adequada, o uso de preservativos, incentivar as mulheres a fazer o 

exame, aconselhar sobre o uso de roupas mais leves e dar preferência às 

roupas íntimas de algodão. E ter em mente que a falta de informações e de 

conhecimentos para a população podem acarretar risco para saúde, até 

mesmo nos casos mais graves evoluir a óbito. 

Desta forma poderemos contribuir com sugestões em ações e medidas 

de prevenção e promoção à saúde como: intervenções, palestras/ campanhas 

de conscientização ao câncer de colo de útero e mama, busca ativa, 

orientações e divulgação para a comunidade que o exame é um meio de 

prevenção de câncer de colo de útero e outras patologias. E informar de como 

é feito, onde fazer e orientar a buscar os resultados que é de suma 

importância. Assim, espera-se com este estudo que haja uma contribuição para 

a melhora da qualidade de vida das mulheres de um modo geral, e que sirva de 

base para novas pesquisas nessa área, além de direcionar para a realização 

de estratégias essenciais para a diminuição desses casos.   
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