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Resumo: Justificativa: o Projetopap desenvolve ações com a população e com profissionais da saúde em 

diferentes cenários. Objetivo: analisar o tempo para emissão dos laudos citopatológicos e histológicos de 

resultados alterados no rastreamento do câncer cervical em Ponta Grossa, Paraná nos anos de 2014 a 2018, como 

ferramenta de apoio ao trabalho extensionista junto à Secretaria Municipal de Saúde, a fim de melhorar a gestão 

no segmento de casos positivos para câncer cervical. Metodologia: trabalho descritivo longitudinal qualitativo 

referente a resultados de exames citopatológicos e histológicos realizados no rastreio do câncer do colo uterino 

em Ponta Grossa, Paraná nos anos de 2014 a 2018. Resultados: verificou-se delonga da coleta até a liberação do 

laudo. Considerações finais: faz-se necessário um sistema de gerenciamento eletrônico de fácil manejo e que 

proporcione agilidade na alimentação de seus dados e recursos humanos capacitados.  Os discentes que atuam no 

Projetopap enriquecem a formação acadêmica pela visão crítica e colaborativa, com o sistema de saúde do 

município, oportunidade de atuação direta com a pesquisa e trabalho direto com a população. 
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Ponta Grossa – Paraná.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Unidades de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa-PR. 

JUSTIFICATIVA 

No Brasil, o câncer do colo do útero é o terceiro mais incidente em mulheres, 

estabelecendo um problema de saúde pública, que pode ser reduzido por meio eficiente de 

programa de rastreamento (VALE, 2010). 

Políticas públicas nessa área vêm sendo desenvolvidas no Brasil desde meados dos 

anos 80 e foram impulsionadas pelo Programa Viva Mulher, em 1996. O controle do câncer 

do colo do útero integra o plano de ações do Ministério da Saúde, considerada uma das 

prioridades da agenda de saúde do país. Após muitos avanços para o manejo do rastreamento, 

surgiu o Sistema de Informação do Câncer (SISCAN), viabilizando o acompanhamento dos 

indicadores do Programa de Prevenção do Câncer do Colo do Útero no Brasil (BRASIL, 

2016).  

O rastreamento do câncer do colo uterino no Brasil é realizado pelo teste de 

Papanicolaou, tido como método de excelência na avaliação do grau de alteração celular do 

epitélio escamoso cervical e tem ajudado a diminuir drasticamente a incidência deste tipo de 

tumor, porém sua sensibilidade baixa, gira em torno de 43,8% (STOFLER  et al., 2011) o que 

acarreta em resultados falso-negativos. Isto se deve à baixa qualidade das amostras coletadas 

e a interpretação do citologista, por isso a qualidade do exame citológico é fundamental para a 

garantia do programa de rastreamento. 

No Brasil, o rastreamento do câncer cervical é oportunístico, ou seja, o rastreio é 

ofertado às mulheres que oportunamente chegam às unidades de saúde, enquanto o modelo 

organizado é dirigido às mulheres na faixa etária alvo (25 a 64 anos), formalmente convidadas 

para os exames periódicos. A experiência internacional demonstra que o modelo organizado 

apresenta melhores resultados e menores custos (BRASIL, 2016). 

O programa de rastreio no Brasil ainda não está otimizado, muitos exames de 

Papanicolau são realizados sem necessidade, a cobertura de atendimento não engloba toda a 

população, principalmente as mulheres mais carentes e de baixa escolaridade além da 

subnotificação (VALE, 2010). O efeito cascata disso reflete na demora em entregar o 

resultado do exame para a paciente, interferindo diretamente na rapidez do diagnostico e 

início precoce do tratamento.  
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Diante da necessidade de ações de promoção da saúde da mulher e prevenção do 

câncer do colo do útero, o projeto de extensão Projetopap, vinculado à Universidade Estadual 

de Ponta Grossa (UEPG), desenvolve ações com a população e com profissionais da saúde em 

diferentes cenários. Entre as ações desenvolvidas citam-se a promoção de palestras 

incentivando a realização do exame Papanicolaou pelas mulheres acolhidas pelo projeto, 

consulta de enfermagem e coleta de material cervical por acadêmicos de Enfermagem com 

supervisão de docente da área, realiza exame citopatológico com emissão de laudos por 

acadêmicos de Farmácia com supervisão de docente especialista em citologia do curso de 

Farmácia e analisa dados do rastreamento do câncer em Ponta Grossa visando à implantação 

do rastreamento organizado no município. 

 

OBJETIVOS 

Este estudo teve por objetivo analisar o tempo para emissão dos laudos 

citopatológicos e histológicos de resultados alterados no rastreamento do câncer cervical em 

Ponta Grossa, Paraná nos anos de 2014 a 2018, como ferramenta de apoio ao trabalho 

extensionista junto à Secretaria Municipal de Saúde, a fim de melhorar a gestão no segmento 

de casos positivos para câncer cervical.  

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um recorte do trabalho desenvolvido pelo projeto de extensão, Projetopap, 

tendo como cenário a Secretaria Municipal de Saúde. O estudo foi descritivo longitudinal 

qualitativo, com dados extraídos do SISCAN, referentes a resultados de exames 

citopatológicos e histológicos realizados no rastreio do câncer do colo uterino no município 

de Ponta Grossa, Paraná nos anos de 2014 a 2018. Os dados foram tabulados e analisados por 

frequência simples utilizando-se o programa Microsoft Office Excel 2010, com Parecer 

Consubstanciado nº 1.614.753. 

RESULTADOS 

A quantidade de exames citológicos realizados e de encaminhamentos para análises de 

biópsias (exames histológicos) solicitadas no rastreamento do câncer cervical no município de 

Ponta Grossa, Paraná, nos anos de 2014 a 2018 estão representados na figura 1. Foram 

realizados 11.734 exames citológicos, com 31 (0,26%)  encaminhamentos para biopsia em 

2014, em 2015 foram realizados 17.622 exames citológicos com 64 (0,36%) 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

4 

encaminhamentos para biopsia, em 2016 18.655 exames citológicos com  40 (0,21%) 

encaminhamentos para biopsia, em 2017 15.779 exames citológicos com 45 (0,28%) 

encaminhamentos biopsias e em 2018 12.863 exames citológicos com 26 (0,20%) 

encaminhamentos para biopsia. 

 

Figura 1 - Quantidade de exames citológicos realizados e de encaminhamentos para análises de biópsias   

solicitadas no rastreamento do câncer cervical no município de Ponta Grossa, Paraná, nos anos de 2014 e 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) 

 

Contudo, observou-se que o encaminhamento de mulheres para realização de biópsia 

sem realização de exame citológico foi bastante elevado, com média de 40% nos quatro anos 

estudados, sendo 55% (n=44 de 80); 40,3% (n=50 de 124); 40,7% (n=33 de 81); 43,5% (n=37 

de 85) e 40,9% (n=18 de 44), respectivamente para os anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 

2018. 

 Os dados mais detalhados sobre a quantidade de exames citológicos e histológicos 

solicitados no período estudado, bem como a  delonga dos resultados de citologia e histologia 

no rastreamento do câncer cervical em Ponta Grossa encontram-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Tempo de emissão de resultados de citologia e histologia no rastreamento do câncer cervical no 

município de Ponta Grossa – Paraná nos anos de 2014 à 2018 

Ano Exame ≤ 1 mês 1-2 meses 3-5 meses ≥6 meses 

2014 Citologia e Histologia 0 4 26 1 

Histologia 9 33 1 1 

2015 Citologia e Histologia 2 8 51 3 

Histologia 1 41 7 1 

2016 Citologia e Histologia - 2 36 2 

Histologia 2 29 2 - 

2017 Citologia e Histologia - 7 35 3 

Histologia 1 32 4 - 

2018 Citologia e Histologia - 2 24 - 
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Histologia - 15 3 - 

Fonte: SISCAN e pesquisa de campo, 2019. 

 

Como pode ser observado na Tabela 2, o tempo para emissão de laudos foi bastante 

variável para ambos os testes, no entanto, de um modo geral, os exames citológicos foram os 

que apresentaram maior delonga. Das pacientes que se submeteram à biópsia para 

confirmação de resultados positivos na citologia para  carcinoma escamoso e adenocarcinoma 

são casos graves e necessitavam iniciar rapidamente o tratamento,  foram no total de oito  

mulheres em 2014, cinco em 2015, três em 2016, dois em 2017 e um em 2018.  

 
Tabela 2 – Delonga de emissão de resultados de  mulheres com carcinoma escamoso ou adenocarcinoma invasor 

(citologia / histologia) no rastreamento do câncer cervical no município de Ponta Grossa – Paraná nos anos de 

2014 à 2018 

Ano Exame Dias 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2014 Citologia/ 

Histologia  

- - - 1 1 - 2   

Histologia 2 1 1 - - - -   

2015 Citologia/ 

Histologia 

- - - 2 - 1 1   

Histologia 1 - - - - - -   

2016 Citologia/ 

Histologia 

- - - - 1 - - - 1 

Histologia - 1 - - - - - - - 

2017 Citologia/ 

Histologia  

- - 1 1 - - - - - 

Histologia - - 1 - - - - - - 

2018 Citologia/ 

Histologia  

- - - 1 - - - - - 

Histologia - - - - - - - - - 

Fonte: SISCAN  e Pesquisa de campo, 2019. 

Percebeu-se que os exames citológicos tiveram uma maior delonga para a emissão 

dos laudos, variando de dois a oito meses, enquanto os exames histológicos variaram em 

menos de um mês a no máximo dois meses. 

Sabe-se que o exame citológico é o mais indicado para o rastreamento do câncer 

cervical enquanto o histológico é confirmatório. Desta forma, a delonga de um diagnóstico do 

câncer e início de tratamento, pode ser ainda maior quando se soma a espera por estes 

resultados o que pode acarretar um pior prognóstico para a paciente. 

 A importância de um rastreamento de qualidade garante a mulher tratamento 

adequado ao quadro da doença, assim como qualidade de vida a esta paciente, uma vez que a 

evolução da doença é lenta no início e com possiblidade de regressão se diagnosticada 

precocemente a lesão (BRASIL, 2011).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo, resultado da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

proporcionada pelo Projetopap, atuou junto à Secretaria Municipal de Saúde, na busca de 

soluções para melhorar o atendimento à comunidade, e avaliou os registros do SISCAN e a 

delonga para emissão de laudos de mulheres que realizaram o rastreio do câncer cervical pelo 

SUS. Foi observado que existe uma delonga entre a emissão dos laudos e não padronização na 

solicitação dos exames, prejudicando os cuidados com a saúde da mulher. Estes dados 

poderão contribuir com a reorganização do serviço tornando-o mais ágil na detecção de casos 

positivos. 

Faz-se necessário um sistema de gerenciamento eletrônico de fácil manejo e que 

proporciona agilidade na alimentação de seus dados e recursos humanos capacitados, 

possibilitando tomadas de decisões rápidas e assertivas no SUS no rastreamento do câncer 

cervical.   

Os discentes que atuam no Projetopap, enriquecem a formação acadêmica pela visão 

crítica e colaborativa, com o sistema de saúde do município, oportunidade de atuação direta 

com a pesquisa e trabalho direto com a população 

 

APOIO 

Fundação Araucária. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. INCA. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA 

SILVA. Diretrizes brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero. 2 ed., 

2016.  

 

STOFLER, M. E. C. W. et al.  Avaliação do desempenho da citologia e colposcopia 

comparados com a histopatologia no rastreamento e diagnóstico das lesões do colo uterino. 

Arquivos Catarinenses de Medicina, v. 40, n. 3, de 2011. 

 

VALE, D. B. A. P. et al. Avaliação do rastreamento do câncer do colo do útero na Estratégia 

Saúde da Família no Município de Amparo, São Paulo, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 

Rio de Janeiro,  v. 6, n. 2, p. 383-390, fev., 2010. 


