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INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

MATERIAIS E MÉTODOS

O câncer do colo uterino é uma das neoplasias mais 
comuns em mulheres em todo o mundo, correspondendo a 
15% de todos os tipos de câncer femininos.

O Brasil, apesar de ter sido um dos primeiros países a 
utilizar a colposcopia associada à colpocitologia para a 
detecção precoce do câncer do colo uterino ou de suas 
lesões precursoras, ainda tem nessa neoplasia a quarta 
causa de morte por câncer em mulheres brasileiras. No Rio 
de Janeiro, esse câncer corresponde a 7,3% de todos os 
casos de câncer no Estado e são esperados, para 2008, 
2.120 novos casos, com uma taxa bruta de 25,63/100.000 
mulheres.

Uma das possíveis respostas para essa questão é a 
existência de uma lacuna entre os avanços técnicos e o 
acesso da população a esses avanços, sendo fundamental 
que haja mecanismos para que as mulheres encontrem uma 

rede de serviços quantitativa e 
qualitativamente capaz de 
suprir essa demanda.
Duque de Caxias integra, com 
outros 11 municípios, a região 
Metropolitana I do Estado do 
Rio de Janeiro. 
Seu território envolve uma área 
de aproximadamente 465 Km² 
que faz limite com diversos 
municípios, além da Baía de 
Guanabara, onde abriga uma 
área de preservação perma-
nente de manguezal.
De acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), esse 

Município é o quarto do Estado em população e sua 
densidade demográfica revela-se alta e com crescimento 
populacional acelerado. O IDH de Duque de Caxias foi de 
0,753 em 2000, ocupando o 52º lugar no Estado do Rio de 
Janeiro.

As mulheres residentes, na faixa etária de 25 a 59 anos, 
consideradas como população-alvo para ações de 
prevenção do câncer do colo uterino, somaram 242.365 em 
2007. Levando em conta que a cobertura proposta para este 
câncer corresponde a 80%, teremos uma população-alvo 
de 193.892 mulheres, para as quais as ações de saúde, 
nesta linha de cuidado, devem ser planejadas.

O percentual de cobertura para o exame do Papanicolau 
oscilou entre 25% a 30% nos últimos 5 anos - um resultado 
ainda muito distante da cobertura proposta pelo Ministério 
da Saúde (MS). Mas tão importante quanto a captação para 
diagnóstico precoce desse câncer é a garantia do 
seguimento das pacientes. Programas eficazes de 
prevenção do câncer requerem um seguimento com 
procedimentos que conduzam a um diagnóstico completo e 
ao tratamento adequado do caso, assim como a 
observação dos diversos tipos de desfechos.

Objetivo Geral: O objetivo geral deste trabalho é a garantia 
de seguimento às mulheres com suspeita/diagnóstico de 
lesões precursoras e/ou câncer do colo do útero em Duque 
de Caxias, por meio da qualificação e ampliação do acesso 
à média complexidade na linha de cuidado.

Objetivos Específicos: Estabelecer regulação de caráter 
local para o fluxo das pacientes com suspeita/diagnóstico 
de lesões precursoras e/ou de câncer do colo do útero; e 
ampliar a realização de colposcopias e de excisão da zona 
de transformação (EZT) no município.

A) Levantamento e análise de dados sobre: (1) a 
captação precoce para o câncer do colo do útero em 

RESULTADOS PRELIMINARES

Analisando-se a produção de colposcopias e de EZT, em 
Duque de Caxias, nos últimos 5 anos, pode-se observar que, 
para as mulheres que conseguiram realizar o exame 
colpocitológico, o Município não conseguiu garantir o acesso 
de suas munícipes a estes procedimentos (gráfico 1).

Gráfico 1: Número de colposcopias e EZT esperados, considerando as coletas de
exames colpocitológicos realizados X número de colposcopias e EZT realizados,
no período 2003-2007

A seguir, identificou-se, a partir das reuniões realizadas 
(PSF e Saúde Coletiva), que existiam alguns problemas 
passíveis de intervenção: (1) ociosidade quanto ao uso dos 
equipamentos disponíveis; (2) inadequada capacitação 
dos ginecologistas quanto à realização de colposcopias e 
de EZT, em um quadro de dispersão dos profissionais em 
diversas Unidades de Saúde; e (3) baixa regulação do 
acesso às ações de média complexidade, no âmbito da 
linha de cuidados do câncer do colo do útero. 

Atualmente, o presente Projeto de Intervenção 
encontra-se na fase de elaboração de um Plano de Ação 
com as seguintes linhas: (1) vinculação e concentração de 
profissionais à linha de cuidados do câncer do colo do 
útero, concretizadas em um Centro de Referência de 
Média Complexidade; (2) capacitação dos profissionais; 
(3) estabelecimento de metas mais robustas quanto à 
realização de colposcopias e de EZT; e (4) 
estabelecimento de fluxos e critérios de regulação do 
acesso às ações de média complexidade voltadas a esta 
linha de cuidados.
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mulheres na faixa etária de 25 a 59 anos de idade, 
residentes no município como um todo e em cada unidade 
do Programa de Saúde da Família (PSF), separadamente, 
nos grandes bancos de dados do DATASUS: (2) a 
produção de colposcopias e EZT em mulheres residentes 
no município, nos mesmos bancos de dados, na 
perspectiva da linha de cuidados do câncer do colo do 
útero.

B) Realização de reuniões: (1) Coordenação do PSF 
para levantamento de dados específicos do programa e 
adscrição desta coordenadoria como parceira no projeto e; 
(2) Coordenação de Saúde Coletiva para levantamento e 
análise de dados, e possíveis intervenções, além de captá-
la como parceira do projeto.
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