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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(  x )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

Coleta de material cervical no rastreio do câncer cervical: um espaço de aprendizagem 

na extensão. 

 

Alana Betina Schram (Acadêmica extensionista, alana-betina@hotmail.com)1 

Sarah Galvão de Souza (Acadêmica extensionista, sarahgalvaodesouza@gmail.com)2 

Gabriela Livai Fagundes (Acadêmica Extensionista, gabilivai@hotmail.com)3 

Ednéia Peres Machado (Coordenadora, edpmach@gmail.com)4 

 

Resumo: Justificativa: acadêmicas Farmácia participaram da coleta cervical e realizaram palestras em unidades 

de saúde no qual duvidas sobre prevenção do câncer cervical e  vacina contra o HPV foram debatidas. Objetivos 
Avaliar a efetividade das ações do Projetopap no espaço proporcionado às acadêmicas de Farmácia na atividade 

prática de coleta de material cervical. Metodologia: relato de caso de três acadêmicas de Farmácia onde 

descrevem as experiências vivenciadas durante o tempo de atuação no Projetopap. Resultados:  todas as 

acadêmicas que participaram de atividades similares como organização de eventos, participação das palestras no 

Outubro Rosa e atividades em laboratório, relataram satisfação em fazer parte do projeto de extensão e a 

aquisição de novos conhecimentos mesmo com algumas dificuldades como falta de infraestrutura. Algumas 

acadêmicas também relataram melhora da oratória por causa das palestras ministradas. Conclusão: Todas as 

acadêmicas participantes concordam que o projeto traz benefícios para a comunidade e deve ter continuidade.  

Palavras-chave: Teste de Papanicolaou, Neoplasias do colo do útero, Programas de rastreamento. 

 
1 Acadêmica extensionista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Farmácia, alana-betina@hotmail.com. 

2 Acadêmica extensionista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Farmácia, sarahgalvaodesouza@gmail.com. 

3 Acadêmica extensionista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Farmácia, gabilivai@hotmail.com  

4 Coordenadora; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas,  

edpmach@gmail.com ativo. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Prevenção e educação na atenção à saúde da mulher: coleta de exame Papanicolaou. 

PÚBLICO-ALVO  

Mulheres que realizam o rastreio do câncer cervical no município de Ponta Grossa  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Unidades de Saúde de Ponta Grossa 

JUSTIFICATIVA 

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) tem como missão proporcionar à 

sociedade meios para dominar, ampliar, cultivar, aplicar e difundir o patrimônio universal do 

saber humano, capacitando todos os seus integrantes a atuar como força transformadora 

(UEPG, 2013), e assim vislumbra a indissociabilidade entre ensino-pesquisa e extensão para 

tal finalidade. 

Para a obtenção de resultados de sua missão, a UEPG estabeleceu metas de ações 

descritas em seus objetivos dentre os quais destacam-se aqui: promover a difusão da extensão 

e da cultura por meio de ações voltadas à sociedade; fortalecer as bases científica, tecnológica 

e de inovação, norteando-se pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão e a (UEPG, 2013). 

Assim, o projeto de extensão “Prevenção e educação na atenção à saúde da mulher: 

coleta de exame Papanicolaou” (ProjetoPap) tem estabelecido objetivos que norteiam suas 

ações de forma direcionada aos propósitos estabelecidos pela UEPG, tem realizado 

treinamento junto aos enfermeiros das unidades de saúde de Ponta Grossa, visando à 

qualidade da amostra cervicovaginal a fim de minimizar casos de resultados falso-negativos 

no rastreamento do câncer do colo do útero. aliando esse trabalho ao ensino, no qual os 
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acadêmicos de Farmácia participaram da coleta de material cervical em Unidades de Saúde de 

Ponta Grossa de usuárias do SUS que participaram do rastreio do c .  

A porta de entrada principal das Redes de Atenção à saúde é a atenção primária da 

população que agrega à tecnologia do rastreamento do câncer do colo do útero, ações 

educativas, vacinação e detecção de lesões precursoras deste tipo de tumor (BRASIL, 2016). 

Dentre as atividades do Projetopap estão a  consulta médica e de enfermagem, coleta 

de material cervical, realização de exames citopatológicos, treinamento dos enfermeiros da 

atenção primária de Ponta Grossa que atuam no rastreio do câncer cervical na qualidade da 

amostra, palestras junto à comunidade incentivando a realização do preventivo do câncer 

cervical e vacinação de crianças contra o vírus HPV e realização de eventos cientfícos 

trazendo aos profissionais, professores e acadêmicos da área da saúde atualização sobre o 

tema.  

Aliando esse trabalho ao ensino, acadêmicas do curso de Farmácia da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa participaram da coleta de material cervical em Unidades de Saúde 

de Ponta Grossa de usuárias do SUS no rastreio do câncer cervical, assim como realizaram 

para essas usuárias, um momento de interação onde dúvida sobre a prevenção do câncer do 

colo útero e da vacina contra o vírus HPV foram debatidas.  

 

OBJETIVOS 

Avaliar a efetividade das ações do Projetopap no espaço proporcionado às 

acadêmicas de Farmácia na atividade prática de coleta de material cervical. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de caso, na qual três acadêmicas de Farmácia farão a 

avaliação do trabalho extensionista realizado junto à Unidades de Saúde José Carlos Araújo 

em Ponta Grossa, na qual as acadêmicas tiveram a oportunidade de acompanhar as coletas de 

material cervical para a realização do exame preventivo do câncer do colo do útero.  

RESULTADOS 
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“Estou no projeto há três anos, atuando na coloração das lâminas, organizando 

eventos, apresentando palestras no ‘Outubro Rosa’ e posteriormente, comecei a analisar 

lâminas no microscópio. Algo que eu aprecio no projeto são as palestras, pois elas permitem a 

melhora da minha oratória e contato direto com as pacientes. Por meio desses eventos, tive o 

prazer de acompanhar coleta do material cervicovaginal, e espero futuramente acompanhar 

mais. Em relação ao laboratório, como estou no início da análise das lâminas, espero que haja 

continuidade, para agregar no meu conhecimento. Na maioria dos dias de projeto, eu atuo na 

coloração e isso me desanima, pois queria fazer outras coisas, como por exemplo, analisar as 

lâminas. Portanto, eu gosto muito do projeto e estou feliz por estar nele, mas como qualquer 

outro, há seus problemas, como infraestrutura, ausência de apoio da reitoria, mas continuamos 

seguindo em pé, realizando nosso trabalho da melhor forma possível, sempre pensando na 

saúde das nossas pacientes” – Acadêmica 1. 

“Sou acadêmica do curso de Farmácia e desde 2018 participo do Projetopap. No 

projeto tive a oportunidade de vivenciar um pouco sobre a importância e a responsabilidade 

do farmacêutico como profissional da saúde. O Projetopap tem suma importância para a 

comunidade e, em especial para as mulheres, pois o projeto concede muitos eventos ao longo 

do ano para promover e desenvolver ações voltadas a saúde da mulher. Minhas melhores 

experiências foram adquiridas nas palestras oferecidas no outubro Rosa e o acompanhamento 

da coleta cervicovaginal, outras atividades em que eu participei foram na prática dentro do 

laboratório e na organização dos eventos. Apesar de encontrarmos algumas dificuldades como 

a falta de apoio da reitoria e problemas de infraestrutura no laboratório, tenho muita 

admiração pelo projeto e pela notabilidade que este possui em nosso município” – Acadêmica 

2. 

“Comecei a participar do Projetopap no ano de 2018 quando estava no segundo ano 

do curso de Farmácia. Inicialmente fazia a coloração das lâminas colhidas pelos profissionais 

de saúde (principalmente enfermeiros) que participavam também do projeto. Posteriormente 

participei organizando eventos, e dando palestras durante o período do “Outubro Rosa” nas 

Unidades Básicas de Saúde, o que proporciona maior aprendizado sobre o câncer de colo de 

útero tanto para nós acadêmicas, quanto para as mulheres que têm a oportunidade de conhecer 

mais sobre seu corpo, seu estado de saúde e podem através do projeto, empoderar-se a fazer o 

preventivo. Também proporcionaram crescimento pessoal como desenvoltura no quesito falar 
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em público. No ano de 2019 pude acompanhar a coleta cercicovaginal e também a começar a 

analisar junto com a professora as lâminas no microscópio, onde pude adquirir ainda mais 

conhecimentos. No decorrer do projeto, tive a oportunidade de conhecer mais sobre o trabalho 

do farmacêutico e sua importância. Acredito que o Projetopap tem grande relevância tanto 

para nós acadêmicos como para a comunidade, e por isso também acredito que seria 

interessante se tivéssemos maior apoio de outras esferas da Universidade como da parte de 

infraestrutura e reitoria para que mais acadêmicos possam crescer e aprender futuramente 

participando dele, o que reflete em benefícios para a comunidade” – Acadêmica 3. 

Figura 1 – Fotos das atividades realizadas pelo Projetopap na Unidade de Saúde José Carlos Araújo 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho realizado no projeto de extensão é extremamente importante para a 

comunidade e para as acadêmicas que fazem parte dele. Mesmo com dificuldades como falta 

de apoio e infraestrutura adequada, espera-se que no futuro o projeto continue existindo para 

que o conhecimento adquirido dentro do laboratório chegue até a comunidade externa a 

UEPG, e que os acadêmicos participantes possam aprender cada vez mais conhecimentos 

científicos sobre o câncer do colo do útero e suas implicações assim como o aprimoramento 

do desenvolvimento pessoal proporcionado pelo projeto. 

APOIO 

Obrigatório no caso de contar com órgãos financiadores. 
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