
18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

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

advindas da extensão universitária” 

1 

ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( x   )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

ATUAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO JUNTO À REDE FEMININA DE 

COMBATE AO CÂNCER DE PONTA GROSSA 

 

Maria Gabrieli Zanlonrensi (Acadêmica extensionista, m.gabrieliz@hotmail.com)
1
 

Maria Eduarda Tech (Acadêmica extensionista, techmaria08@gmail.com)
2
 

Andrea Timóteo dos Santos Dec (Orientadora, andclean@gmail.com)
3
 

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

 

Resumo: Justificativa: O Projetopap trabalha essencialmente com a saúde da mulher, com enfoque principal no 

câncer do colo uterino, importante problema de saúde pública e em 2019  agregou  valor potencial de trabalho 

junto à comunidade atuando junto à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Ponta Grossa. Objetivo: Avaliar 

os resultados citopatológicos dos exames realizados das mulheres atendidas na Rede Feminina de Combate ao 

Câncer de Ponta Grossa.. Metodologia: estudo descritivo, longitudinal de abordagem quantitativa. Resultado: 

Dos 110 atendimentos realizado, observou-se que 74 (67,3%) resultados citológicos foram inflamatório e 57 

(51,8) apresentaram microbiota vaginal alterada.  Conclusão: maioria das análises apresentaram alterações 
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inflamatórias, fica explicita a importância do laudo citopatológico  relatar essas alterações  a fim de evitar 

complicações futuras para a saúde da mulher. 

Palavras-chave: Teste de Papanicolaou; Neoplasias do colo do útero; Prevenção primária. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

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

PÚBLICO-ALVO  

Mulheres atendidas pelo  projeto na sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer 

de Ponta Grossa. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Rede Feminina de Combate ao Câncer e Laboratório Universitário de Análises 

Clínicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

JUSTIFICATIVA 

O Projetopap trabalha essencialmente com a saúde da mulher, com enfoque 

principal no câncer do colo uterino, importante problema de saúde pública, cuja estimativa 

anual no  Brasil  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). 

Pela relevância epidemiológica do câncer do colo uterino, a preocupação com 

gestão, acesso e cobertura do rastreamento, qualidade do exame citopatológico, acesso e 

qualidade do tratamento, indicadores de impacto, e novas tecnologias no controle, o 

Ministério da Saúde elaborou propostas técnicas e operacionais a fim de aperfeiçoar e 
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fortalecer o rastreamento organizado na atenção primária e da gestão descentralizada, na 

busca pela garantia de qualidade do exame citopatológico e tratamento adequado das lesões 

precursoras (BRASIL, 2010). 

Neste  contexto, o projeto de extensão da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

“Prevenção e Educação na Atenção à Saúde da Mulher: Coleta de Exame Papanicolaou” 

(Projetopap), tem trabalhado na busca da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

De forma interdisciplinar, agrega professores e acadêmicos dos cursos de Farmácia, 

Enfermagem, e Medicina, buscando preencher as lacunas na formação acadêmica, 

repercutindo no aperfeiçoamento do graduando e em benefício da saúde da comunidade,  

enfatizando a excelência na qualidade da colheita de material cervicovaginal para o exame 

citopatológico. 

 O Projetopap atua desde 2010 junto ao Ambulatório de Saúde da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, qualifica os enfermeiros das Unidades de Saúde de Ponta Grossa na 

qualidade da coleta cervical e em setembro de 2019 agregou valor potencial de trabalho junto 

à comunidade atuando junto à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Ponta Grossa. 

OBJETIVOS 

Avaliar os resultados citopatológicos dos exames realizados das mulheres atendidas 

na Rede Feminina de Combate ao Câncer de Ponta Grossa. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, longitudinal de abordagem quantitativa, que 

avaliou os resultados obtidos dos exames citológicos de mulheres atendida na Rede Feminina 

de Combate ao Câncer de Ponta Grossa no período de 11/09/2019 a 11/03/2020. Foram 

atendidas 110 mulheres com consulta médica e coleta de material cervical realizado na sede 

da Rede Feminina de Combate ao Câncer por acadêmicos de Medicina supervisionados por 

professores do curso de Medicina de Universidade Estadual de Ponta Grossa. O exame 

citológico foi realizado no laboratório de citologia do Laboratório Universitário de Análises 

Clínicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, por acadêmicos de Farmácia 



18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

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

advindas da extensão universitária” 

4 

supervisionados por professor do curso de Farmácia, especialista em Citologia, da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

RESULTADOS 

Dos 110 atendimentos realizados pelo Projetopap junto à Rede Feminina de 

Combate ao Câncer, foi observado que que 74 (67,3%) resultados citológicos foram 

inflamatórios e  13 (11,18%) com  metaplasia escamosa. Quanto à microbiota 57 (51,8%) 

apresentaram microbiota vaginal alterada  (Tabela 1). 

Tabela 1 – Resultado dos exame citológicos das mulheres atendidas pelo Projetopap em 2019 e 2020 

 
Citologia Microbiota vaginal 

 
Normal Inflamatório 

Metaplasia 
escamosa Normal Alterada 

Valor 
Absoluto 23 74 13 53 57 

Porcentagem 20,9 67,3 11,8 48,2 51,8 

 

A principal meta do exame de Papanicolaou é detecção de lesões pré-neoplásicas e 

câncer nos estágios inicial e avançado, sendo também possível a identificação de alterações 

reativas e inflamatórias, além de contribuir na avaliação da microbiota vaginal normal ou 

patogênica (ALVES et al, 1991). 

Pelas análises microbiológicas apresentarem maior especificidade e sensibilidade 

diagnóstica pelo método de bacterioscopia de Gram, o teste de Papanicolaou não as substitui, 

porém é um método relevante no estudo da microbiologia vaginal, por ser amplamente usado 

em saúde pública (BIBBO, 1976). 

Os microbiologistas reconhecem que o diagnóstico de inflamação através do exame 

de Papanicolaou é mais seguro que o exame bacterioscópico (ECKERT et al.,1995 ). A 

avaliação de alterações oriundas de processo inflamatório de intensidade leve, moderada ou 

acentuada pode ser aferida através da análise de alterações citoplasmáticas ou nucleares e 

podem ser seguramente identificados microrganismos tais como Lactobacillus sp., 

Gardnerella vaginalis, Leptotrix vaginalis, Actinomyces sp., Trichomonas vaginalis e 
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Candida sp., além das alterações citopáticas pelo Papiloma Vírus Humano (HPV), Herpes 

Simplex (HSV) (AMSEL et al, 1983). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do quadro exposto, onde 67,3% das análises realizadas no projeto apresentaram 

alterações inflamatórias, fica explicita a importância do laudo citopatológico relatar essas 

informações a fim de contribuir na resolução de vaginites, vindo a evitar complicações 

futuras, em prol da manutenção da integridade dos órgãos do trato genital feminino. 

APOIO 

Fundação Araucária. 
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