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Resumo: O rastreio do câncer do colo uterino no Brasil, é realizado pelo método de Papanicolaou, em mulheres 
na faixa etária de 25 a 64 anos por ser esta faixa etária a de maior ocorrência das lesões de alto grau passíveis de 
tratamento efetivo para não evoluírem para o câncer. O trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade da coleta 
de material cervical realizada pelos acadêmicos de enfermagem nos anos de 2017 a 2019. Este foi um estudo 
descritivo, longitudinal de abordagem quantitativa, da avaliação de laudos citopatológicos de esfregaços 
cervicais coletados por acadêmicos de enfermagem participantes do Projetopap. Foram realizadas 182 coletas 
cervicais, observou que em 2017, 2018 e 2019 as amostras adequadas para análise foram respectivamente de 
59,4%, 48,9% e 33,3%. O trabalho, focado na importância da adequabilidade da amostra do exame preventivo 
do câncer do colo uterino, demonstrou que houve dificuldades relativas à coleta de material cervical que refletiu 
na análise citológica. O Projetopap propôs a curricularização deste trabalho junto ao curso de Enfermagem da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa.  
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Acadêmicos de enfermagem que participaram do projeto. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Unidade de Saúde de Ponta Grossa e Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

O rastreio do câncer do colo do útero no Brasil, é realizado pelo método de 

Papanicolaou, em mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos por ser esta faixa etária a de maior 

ocorrência das lesões de alto grau, passíveis de tratamento efetivo para não evoluírem para o 

câncer. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a repetição do exame 

Papanicolaou a cada três anos, após dois exames normais consecutivos realizados com um 

intervalo de um ano. A repetição em um ano após o primeiro teste objetiva reduzir a 

possibilidade de um resultado falso-negativo na primeira rodada do rastreamento (BRASIL, 

2016a), justificado pela ausência de evidências de que o rastreamento anual seja 

significativamente mais efetivo do que se realizado em intervalo de três anos (WHO, 2007). 

 Apesar de o exame citopatológico ser o método mais eficiente para a prevenção, 

existem outros fatores que influenciam na detecção de células anormais. O teste de 

Papanicolaou tem sido criticado devido à sua baixa sensibilidade, com uma incidência de 

resultados falso-negativos variando entre 2% a 13%, o que pode ser explicado por erros de 

coleta, que ocorrem devido a não representatividade da junção escamocolunar (JEC) no 

esfregaço cervical, e erros de escrutínios e interpretação (BRASIL, 2012a). 

No Brasil, a estimativa anual para o triênio 2020-2022 é de 625 mil casos novos de 

câncer, sendo os mais frequentes em mulheres, exceto o câncer de pele não melanoma,  os 

cânceres de mama (29,7%), cólon e reto (9,2%), colo do útero (7,4%), pulmão (5,6%) e 

tireoide (5,4%) (BRASIL, 2019). 

O projeto de extensão prevenção e educação na atenção à saúde da mulher: coleta 

de exame Papanicolaou (Projetopap) atua junto à comunidade com  consulta médica, consulta 

de enfermagem, coleta de material cervical, realiza exame citopatlógico com emissão de 

laudos e faz treinamento prático junto aos enfermeiros das unidades de saúde de Ponta Grossa 
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sobre a qualidade da amostra cervical e nos anos de 2017 a 2019 os acadêmicos de 

enfermagem que coletaram material cervical  realizaram treinamento prático, onde tiveram a 

oportunidade de revisar os preparados confeccionados por eles a assim tiveram a 

oportunidade de realizaram uma auto-avaliação de seus trabalhos.  

OBJETIVOS 

Avaliar a qualidade da coleta de material cervical realizada pelos acadêmicos de 

enfermagem nos anos de 2017 a 2019. 

METODOLOGIA 

Este é um estudo descritivo, longitudinal de abordagem quantitativa, cujos dados 

foram obtidos por meio de laudos citopatológicos coletados em unidades de saúde de Ponta 

Grossa por 61 acadêmicos de enfermagem participantes do Projetopap, no município de Ponta 

Grossa-PR, nos anos de 2017, 2018 e 2019, com a participação respectiva de 21, 33 e 7 

acadêmicos de enfermagem os quais realizaram um total 182 coletas cervicais distribuídas em 

74, 96 e 12 nos respectivos anos. 

Como um dos objetivos da extensão é trabalhar concomitantemente com o ensino, 

os acadêmicos participaram de um treinamento prático, no qual tiveram a oportunidade de 

acompanhar a qualidade do trabalho por eles realizados na coleta de material cervical no setor 

de citologia do Laboratório Universitário de Análises Clínicas da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa. Os acadêmicos, antes de realizarem a prática na coleta cervical assistiram a 

uma palestra ministrada por citologista abordando a qualidade da amostra cervical e as 

implicações no resultado do exame citopatológico de uma coleta mal realizada. 

A coleta de material cervicovaginal ocorreu durante a consulta ginecológica de 

enfermagem por docentes e acadêmicos do curso de Enfermagem. Considerando a coleta de 

material para colpocitologia oncótica pelo método de Papanicolaou, um procedimento 

complexo, que demanda competência técnica e científica em sua execução, este procedimento 

deve ser executado no contexto da Consulta de Enfermagem, atendendo-se os princípios da 

Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher e determinações da Resolução 

Cofen nº 381/2011 (COFEN, 2014). 

RESULTADOS 
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A investigação das principais causas de erros ocorridos na fase pré-analítica (coleta) 

demonstra que a hipocelularidade, ausência de células endocervicais e/ou metaplásicas e de 

fatores obscurecedores aumentam a probabilidade de resultados falso-negativos dificultando o 

diagnóstico de lesões pré-malignas (FRANCO et al., 2006). 

Segundo Bethesda, uma amostra satisfatória deve conter de 8 a 12 mil células 

escamosas e no mínimo 10 células endocervicais e/ou metaplásicas, e não apresentarem 

sobreposição celular e obscurecimento hemácias ou leucócitos (SOLOMON & NAYAR, 

2005), sendo esses os critérios para considerar uma amostra adequada para análise. 

Das 182 amostras analisadas, observou-se que em 2017, das 74 amostras coletadas 

44 foram adequadas para análise e 30 foram hipocelulares/ausência de células endocervicais, 

em 2018 das 96 amostras 47 estavam adequadas e 49 hipocelulares/ausência de células 

endocervicais e em 2019 das 12 análises citológicas 4 foram adequadas e 8 

hipocelulares/ausência de células endocervicais. Tem-se nos respectivos anos 59,4%, 48,9% e 

33,3% de amostras coletas dentro dos padrões de qualidade, possibilitando boa sensibilidade 

ao teste de Papanicolaou (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Qualidade da amostra cervicovaginal de exame coletados por acadêmicos de Enfermagem no 
Projetopap nos anos de 2017, 2018 e 2019 

Ano Total de 
amostras 

Amostras 
adequadas para 

análise 

Amostas hipocelulares e 
com ausência de células 

endocervicais 

Percentual de 
amostras adequadas 

para análise 

2017 74 44 30 59,4% 

2018 96 47 49 48,9% 

2019 12 4 8 33,3% 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho focando a importância da adequabilidade da amostra do exame preventivo 

do câncer do colo do útero, demonstrou que houve dificuldades relativas à coleta de material 

cervical que refletiu na análise citológica. O Projetopap propôs a curricularização deste 

trabalho junto ao curso de Enfermagem da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
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