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INTRODUÇÃO  

O Câncer do Colo do Útero (CCU), é considerado um grave problema de saúde 

pública no mundo, é o quarto tipo de câncer mais corriqueiro entre as mulheres. 

No Brasil é o terceiro tipo de câncer mais frequente entre as mulheres. O 

rastreamento de lesões precursoras, é um método simples, rápido, indolor, de 

baixo custo e de fácil execução,  é realizado através da coleta material 

citopatológico (CP), também conhecido como Papanicolau, sendo indicado para 

mulheres  sexualmente ativas  com idade de 25 a 64 anos, o  exame compõem 

a linha do cuidado do programa para o controle do CCU no País, esses cuidados 

envolvem ações de promoção e prevenção da saúde  e  os fatores de risco. 

Conforme o Ministério da Saúde as ações que atuam sobre os determinantes 

sociais do processo saúde-doença e promovam qualidade de vida são 

fundamentais para a melhoria da saúde da população e o controle das doenças 

e dos agravos. Para o controle do câncer do colo do útero, a melhoria do acesso 

aos serviços de saúde e à informação são questões centrais (BRASIL, 2013). O 

objetivo deste trabalho é relatar a experiência pré-profissional de acadêmicos de 

enfermagem na prevenção do CCU e no cuidado a saúde da mulher. 

 

 



 DESENVOLVIMENTO 

Foi iniciado o estágio curricular I unidades de saúde no dia 11/03/2019, para que 

tivéssemos a vivência com a coleta do exame citopatológico (CP). O controle do 

Câncer de Colo do Útero (CCU) é hoje uma prioridade da agenda de saúde do 

país e integra o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil. Tal controle é realizado através 

do rastreamento das lesões percursoras em mulheres assintomáticas, por meio 

do CP, também conhecido como Papanicolau, este rastreamento tem como 

principal objetivo prevenir o CCU. No estágio tivemos a oportunidade de realizar 

a coleta do exame e desenvolver ações educativas, assim ressaltando a 

importância da realização do exame para detecção precoce do CCU. O 

acolhimento na consulta de enfermagem permite, o enfermeiro e o usuária, a 

escuta atenta, na qual ela pode expor medos, ansiedades, preocupações ou 

dificuldades, exigindo do profissional uma percepção complexa sobre o 

indivíduo, que culminará no planejamento de ações baseadas nas necessidades 

da paciente. O material é coletado das pacientes nas unidades de saúde e 

encaminhado para saúde da mulher na secretaria do município, nesse momento 

já é realizado a busca por possíveis doenças da saúde da mulher, orientando a 

importância da realização do exame anualmente. Com esse trabalho os 

acadêmicos vivenciam a rotina de trabalho nas unidades, assim suprindo falhas 

ou faltas de oportunidade durante a vida acadêmica, na realização do CP. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estágio curricular I nas unidades básicas de saúde, é parte integrante para a 

formação acadêmica, e contribui para que o aluno vivencie a realidade dos 

serviços de saúde junto à comunidade local, desenvolvendo ações de promoção, 

prevenção, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. 
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