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SAUDE DA MULHER NA ATENÇÃO BÁSICA EM GO-BRASIL 

 

Resumo: O estabelecimento da meta “saúde para todos no ano de 2000” na 
Conferência Internacional sobre cuidados primários à saúde (1978), impulsionou a 
implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil e definiu a Atenção Básica 
como principal estratégia de atuação no país. De acordo com a declaração de Alma-Ata, 
a Atenção Primária à Saúde (APS) corresponde aos cuidados essenciais à saúde, 
constituindo assim, o primeiro nível de contato com o sistema nacional de saúde. 
Internacionalmente tem-se apresentado 'Atenção Primária à Saúde' (APS) como uma 
estratégia de organização da atenção à saúde regionalizada, contínua e sistematizada à 
maior parte das necessidades de saúde da população. No Brasil, a APS incorpora os 
princípios da Reforma Sanitária, levando a adotar a designação Atenção Básica à Saúde 
(ABS) para enfatizar a reorientação do modelo assistencial, a partir. Assim, avaliar o 
desempenho da ABS é fundamental para o SUS e para a população brasileira. Dentro 
das áreas estratégicas da APS está a saúde da mulher. Em 2011 inscreve-se o Programa 
de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ-AB, cujo objetivo é 
induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica. O presente 
estudo transversal de abordagem quantitativa visitou 175 municipios em Go-Brasil e 
coletou informacoes de 674 ESF integrantes do PMAQ. A partir dos resultados 
encontrados foi possível analisar e discutir o acesso e utilização dos serviços de 
atendimento ginecológico na Atenção Básica do estado de Goiás, bem como as ações e 
serviços direcionados a prevenção ao câncer de colo do útero e de mama realizados 
pelas equipes na perspectiva da atenção integral. O exame preventivo de câncer de colo 
do útero (Papanicolaou) é uma das técnicas de detecção do câncer de colo uterino, 
considerada como a técnica mais efetiva e eficiente a ser aplicada coletivamente em 
programas de rastreamento. É um exame de baixo custo que rastreia o câncer com mais 
alto índice de cura, identificando-o no estágio inicial. Por isso, realizar periodicamente o 
exame de Papanicolaou é a estratégia mais adotada para o rastreamento do câncer de 
colo uterino. O sucesso do exame reside no fato de poder detectar doenças que ocorrem 
no colo do útero antes do desenvolvimento do câncer. A alta cobertura da população 
alvo é o componente mais importante no âmbito da Atenção Básica para a redução da 
incidência e da mortalidade pelo câncer de colo do útero. 

 

 

Trabalho presentado em el VI Congreso de La Asociacion Latinoamericana de Poblacion, 
realizado em Lima –Perú, del 12 al 15 de agosto de 2014. 



3 

 

 

Introdução:  O estabelecimento da meta “saúde para todos no ano de 2000” na 
Conferência Internacional sobre cuidados primários à saúde (1978), impulsionou a 
implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil e definiu a Atenção Básica 
como principal estratégia de atuação no país. 

De acordo com a declaração de Alma-Ata, a Atenção Primária à Saúde (APS) 
corresponde aos cuidados essenciais à saúde, baseados em tecnologias acessíveis, que 
levam aos serviços de saúde o mais próximo possível dos lugares de vida de trabalho 
das pessoas, constituindo assim, o primeiro nível de contato com o sistema nacional de 
saúde e o primeiro elemento de um processo contínuo de atenção. 

De atenção primária proposta em Alma-Ata até hoje surgiram várias derivações. 
Contudo a terminologia internacionalmente reconhecida é Atenção Primária à Saúde 
(APS), mas no Brasil o Ministério da Saúde (MS) adotou o termo Atenção Básica (AB), 
sendo que os dois termos possuem o mesmo significado. 

De acordo com a Portaria 2.488 de 21 de outubro de 2011 que aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes e normas 
para a organização da AB, ESF e o PACS, os princípios e diretrizes da Atenção Básica, 
caracterizam-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 
que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, 
o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com objetivo 
de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das 
pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.  

A AB deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro 
de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Compreendem como Atenção 
Básica as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Estratégia de Saúde da Família (ESF), 
Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde, Equipes de Atenção Básica para 
População Especificas, Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Programa 
Saúde na Escola (PSE) (BRASIL, 2012). 

A PNAB tem a Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação 
da Atenção Básica. De acordo com Facchini (2008), em muitos países as exigências de 
avaliação dos sistemas de saúde foram incluídas na legislação e nas atividades 
administrativas. No Brasil o monitoramento e avaliação passam a ser uma rotina dos 
serviços de saúde na tentativa de resgatar os preceitos inicialmente estabelecidos pelo 
SUS e para nortear a operacionalização da AB. 

Desde os anos 70, iniciativas de institucionalização da avaliação em saúde vêm sendo 
implantadas no cenário mundial com o intuito de aprimorar o sistema de saúde e 
aumentar a responsabilidade dos gestores (CONTANDRIOPOULOS, 1997 e HARTZ, 
2006). No Brasil, a avaliação em saúde começa a emergir após a implantação do 
Sistema Único de Saúde (SUS) de forma sistemática no final da década de 90 e reflete 
transformações neste cenário (CAMPOS, 2010). 

Na tentativa de modificar a tradicional metodologia de incentivo financeiro da 
Federação aos municípios centrada na produção de serviços de saúde, em 1998 foi 
publicada a Portaria nº 3925 que definiu um elenco de indicadores de saúde e aprovou o 
Manual para organização da Atenção Básica, reafirmando a natureza da pactuação de 
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indicadores enquanto instrumento legal de monitoramento e avaliação da Atenção 
Básica (MEDINA, 2002). 

Tendo em vista este contexto associado à expansão da ESF, o Ministério da Saúde em 
2003, buscou redefinir a missão da Coordenação de Acompanhamento e Avaliação da 
Atenção Básica numa nova conjuntura política para a reorganização institucional. Sua 
missão e seus objetivos passaram a priorizar o monitoramento e a avaliação da Atenção 
Básica na intenção de instrumentalizar a gestão e impulsionar a cultura avaliativa nas 
três instâncias de gestão (BRASIL, 2003 e 2005). 

Frente a esta necessidade, o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
(CONASEMS), pactuaram responsabilidades entre as três esferas gestoras do SUS. Esta 
pactuação resultou na Portaria nº 399 de 22 de fevereiro de 2006, a qual aprovou as 
Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde – Consolidação do SUS com seus três 
componentes: Pacto Pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (BRASIL, 2006). 

Dentro das áreas estratégicas de atuação da ABS estão: a eliminação da hanseníase, 
controle de hipertensão arterial, saúde da criança, saúde da mulher, saúde bucal, 
controle de tuberculose, controle do diabetes mellitus, eliminação da desnutrição 
infantil, saúde do idoso e promoção da saúde (CONASS, 2011). 

Nesse contexto, avaliar o desempenho da AB é uma iniciativa relevante para o SUS e 
para a população brasileira. Sendo assim em 2011 o MS propõe mudanças nas diretrizes 
da APS com objetivo de incentivar os gestores locais do SUS a melhorar o padrão de 
qualidade da assistência oferecida aos usuários do SUS nas UBS por meio da ESF, 
inscrevendo-se assim o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica (PMAQ-AB), cujo objetivo era induzir a ampliação do acesso e a melhoria da 
qualidade da AB, com a garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, 
regional e localmente de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações 
da AB (MINISTÉRIO DA SAÙDE, 2011). 

No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais nas primeiras 
décadas do século XX, sendo limitadas as demandas relativas à gravidez e ao parto. Os 
programas da época preconizavam as ações materno-infantis, outra característica era a 
verticalidade e a falta de integração com outros programas e ações propostos pelo 
governo federal e as metas eram definidas pelo nível central, sem qualquer avaliação 
das necessidades de saúde das populações locais. Um dos resultados dessa prática era a 
fragmentação da assistência e o baixo impacto nos indicadores de saúde da mulher. 
(BRASIL, 2011). 

Percebendo a necessidade de mudança e devido às críticas que o movimento feminista 
faziam a esses programas, o Ministério da Saúde em 1984 elaborou o Programa de 
Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM). Esse incorporou como princípios e 
diretrizes as propostas de descentralização, hierarquização e regionalização dos 
serviços, bem como a integralidade e a equidade da atenção, num período em que 
paralelamente se concebia o SUS. O mesmo incluía ações educativas, preventivas, de 
diagnóstico, tratamento e recuperação, englobando a assistência à mulher em clínica 
ginecológica, no pré-natal, parto e puerpério, no climatério, em planejamento familiar, 
DST, câncer de colo de útero e de mama, além de outras necessidades identificadas a 
partir do perfil populacional das mulheres (BRASIL, 2011). 

Em 2003 a Área Técnica de Saúde da Mulher também identificou a necessidade de 
articulação com outras áreas técnicas e da proposição de novas ações, como: atenção as 



5 

 

mulheres rurais, com deficiência, negras, indígenas, presidiárias e lésbicas e a 
participação nas discussões e atividades sobre saúde da mulher e meio ambiente. A 
partir disso em 2004 o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes (PNAISM), sendo os princípios a 
humanização e a qualidade da atenção e as diretrizes baseadas na integralidade; 
promoção, proteção, assistência e recuperação da saúde; hierarquização, 
descentralização e integração das ações e serviços; controle de patologias mais 
prevalentes e perspectiva de gênero, raça e etnia (BRASIL, 2011). 

APNAISM contempla atualmente o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade 
Materna e Neonatal (2004), a Política Nacional de Direitos Sexuais e Reprodutivos 
(2005), o II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2007), O Plano Integrado do 
Enfrentamento da Feminização da Epidemia AIDS e outras DST (2007), a Política 
Nacional de Saúde Integral das Populações Negra (2010) e a Política Nacional de Saúde 
Integral das Populações do Campo e Floresta (2011) (BRASIL, 2011). 

 

Objetivos: Analisar a assistência à mulher na atenção basica do estado de Goiãs – 
Brasil. 

 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa transversal analítica de abordagem 
quantitativa, subprojeto da pesquisa nacional “Programa de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da AB – PMAQ-AB- 2012 avaliação externa e censo das Unidades Básicas 
de Saúde”,  financiada pelo Ministerio da Saude.  

Estudo descritivo de corte transversal aninhado a uma pesquisa nacional realizada pelo 
MS que avalia a Atenção Básica à Saúde em todo País e está vinculado ao PMAQ – AB 
cujo objetivo é induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade na AB. 

Como logística do processo de avaliação externa da AB no Brasil/MS, os estados 
brasileiros foram agrupados em cinco consórcios. O estado de Goiás faz parte do 
consórcio composto pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, 
Maranhão e Distrito Federal cuja coordenação geral está localizada na Universidade 
Federal de Pelotas – RS e a coordenação local na Universidade Federal de Goiás (UFG). 

O PMAQ foi desenvolvido em quatro fases: a primeira corresponde à adesão e 
contratualização por parte dos municípios; a segunda constitui-se o desenvolvimento, 
autoavaliação, monitoramento, educação permanente e apoio institucional; a terceira é 
composta pela avaliação externa e a quarta é formada pela recontratualização. 

Esse estudo está inserido na terceira fase do PMAQ - AB, que consiste na avaliação 
externa para a totalidade de municípios e Equipes da Atenção Básica - EAB, 
participantes do Programa. 

Nesse sentido, estudos transversais são recomendados para avaliações de adequação da 
cobertura, da qualidade de serviços e também podem ser utilizados em avaliações de 
plausibilidade na comparação de modelos ou programas de saúde (HABICHT et al., 
1999). 

Local de Estudo 

Esse estudo utiliza-se da base de dados obtida na pesquisa vinculada ao PMAQ- AB 
2012 para o estado de Goiás que foi realizada nos serviços de saúde da AB dos 246 
municípios do estado de Goiás. 
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 O estado de Goiás é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Situa-se à leste da 
Região Centro-Oeste, no Planalto Central Brasileiro. O seu território é de 340.112 km², 
sendo delimitado pelos estados do Mato Grosso do Sul a sudoeste, Mato Grosso a oeste, 
Tocantins a norte, Bahia a nordeste, Minas Gerais a leste, sudeste e sul e pelo Distrito 
Federal (GOIÁS, 2013a). 

Estimativa em 2013 divulgado pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE, o estado de Goiás contava com 6.434.048 habitantes no ano referido (IBGE, 
2013). O crescimento demográfico no estado acentuou-se após a fundação das cidades 
de Goiânia, em 1933 e Brasília, em 1960 e atualmente é a região mais populosa do 
centro-oeste brasileiro (GOIÁS, 2013a). 

O estado de Goiás está dividido em cinco macrorregiões: Nordeste, Centro-Oeste, 
Centro-Norte, Sudeste e Sudoeste. Essas macrorregiões estão subdivididas em 18 
microrregiões com 246 municípios 

O subprojeto se concentrou na pesquisa da 3ª fase do PMAQ-AB, que consiste na 
avaliação externa e, especificamente, nos Módulo I e III de Entrevista na Unidade de 
Saúde com o Usuário (BRASIL, 2012). Esse módulo trata da percepção e satisfação do 
usuário quanto ao seu acesso e utilização dos serviços. Foram entrevistadas mulheres 
presentes nas UBS nos dias da realização da avaliação externa. O acesso a esse banco de 
dados se deu em virtude da autora em questão ser a coordenadora da Pesquisa PMAQ-
AB 2012  no Estado de Goiás. 

 

Resultados e Discussão: Os resultados a seguir apresentados são referentes aos 
dados de 1936 mulheres maiores de 18 anos entrevistadas nas 1.216 unidades de saúde 
participantes do PMAQ-AB em Goiás no ano de 2012. 

Das 1.216 unidades de saúde, a maioria são Centros de Saúde e Unidades Básicas de 
Saúde (72,7%) seguidas por Postos de Saúde (22,6%) (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Tipos de Unidades de Saúde participantes do PMAQ-AB no estado de 
Goiás, 2012. 

 
Tipos de Unidades de Saúde (n=1.216) 

  

Frequência 

Relativa Absoluta 

Posto de Saúde 22,6 275 
Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde 72,7 884 
Posto Avançado 1,3 16 
Outros 3,4 41 

Fonte: Pesquisa PMAQ-GO 2012 

34,5% das mulheres entrevistadas apresentavam entre 18 e 33 anos e 43,6% acima de 50 
anos de idade. A maioria relatou que sabe ler e escrever (84,2%), sendo que 37,5% das 
mulheres referiu ter até 7 anos de estudo (Tabela 2).Em relação a outras variáveis sócio-
demográficas, 48,1% das mulheres são de cor parda e 36,2% são da cor branca, 69% 
vivem ou moram com algum companheiro, 74,6% não são aposentadas, 73,2% não 
exercem trabalho remunerado e das 1.628 mulheres que relataram possuir renda mensal, 
63,1% respondeu possuir uma renda familiar de até 2 salários mínimos (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Características sócio-demográficas das mulheres entrevistadas pelo 
PMAQ-AB no estado de Goiás, 2012. 

 
Informações sócio-demográficas (n=1936) 

 

Frequência 

Relativa Absoluta 

Idade   

18-25 18,2 353 
26-33 16,3 316 
34-41 10,8 209 
42-49 11,0 213 
50-57 14,3 277 
58-65 14,5 281 
66 e mais 14,8 287 
Sabe ler e escrever   

Sim 84,2 1.630 
Não 7,7 150 
Só assina o nome 8,1 156 
Cor/raça   

Branca 36,2 700 
Preta 10,7 207 
Amarela 3,5 68 
Parda/mestiça 48,1 932 
Indígena 0,9 18 
Ignorada 0,6 11 
Vive/mora com algum companheiro   

Sim 69,0 1.335 
Não 31,0 601 
Aposentada   

Sim 25,4 491 
Não 74,6 1.445 
Trabalho remunerado atualmente   

Sim 26,8 519 
Não 73,2 1.417 
Possui renda mensal familiar   

Sim 84,1 1.628 
Não 11,9 231 
Não sabe/Não respondeu 4,0 77 
Renda mensal familiar (n=1628)   

Menos de 1  27,3 445 
Entre 1 e 2 35,8 583 
Entre 2 e 3 12,7 206 
Acima de 3 13,4 218 
Não sabe/Não respondeu 10,8 176 

Fonte: Pesquisa PMAQ-GO-2012 
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Quando as mulheres foram abordadas com relação ao acesso as unidades de saúde no 
estado de Goiás, 51,4% relatou que sua casa fica  longe da unidade de saúde (mais de 
400 metros), mas, as mesmas acham perto a distância da sua casa até a unidade de 
saúde, 63,9%  (Tabela 3). 

Com relação aos horários de funcionamento das unidades, 85,5% referiu que o horário 
de funcionamento atende suas necessidades, mas algumas relataram que para facilitar o 
seu atendimento gostariam que as unidades de saúde atendessem em outros horários 
como: aos sábados (33,4%), mais cedo pela manhã (15,2%). 

Tabela 3 – Dados sobre o acesso as unidades de saúde de acordo com as mulheres 
entrevistadas no PMAQ-AB no estado de Goiás, 2012. 

 
Informações quanto ao acesso as Unidades de 

Saúde  (n=1936) 
 

Frequência 

Relativa Absoluta 

Qual a distância da sua casa até a unidade de 
saúde 

  

Perto (400mt ou menos) 40,5 784 
Longe (mais de 401mt) 51,4 995 
Não sabe/Não respondeu 8,1 157 
O que a senhora acha da distância da sua casa 
até a unidade de saúde 

  

Perto 63,9 1.238 
Razoável 20,7 400 
Longe 15,2 295 
Não sabe/Não respondeu 0,1 3 
Horário de funcionamento desta unidade 
atende suas necessidades 

  

Sim 85,5 1.655 
Não 13,4 260 
Não sabe/Não respondeu 1,1 21 
Fonte: Pesquisa PMAQ-GO-2012 

Ao perguntar se as mulheres quando tem um problema ginecológico conseguem ser 
atendidas na hora, mesmo sem estar com a consulta marcada, a maioria (61,5%) relatou 
que nunca precisaram, 20,1% referiu ser atendida e 17,4% não conseguiram 
atendimento na hora. Entre as mulheres que não foram atendidas na hora (337), 88,4% 
referiu que a consulta foi agendada para outro dia e 11,6% (39) das mulheres referiram 
marcar para o mesmo dia, dessas a maioria 66,7% demoram até 30 minutos para 
consultarem. Já as mulheres que conseguem marcar a consulta para outro dia (298), 
normalmente demoram até 3 dias (35,2%) para ser atendidas. Após esse atendimento a 
maioria das mulheres mencionou que não saem com a próxima consulta marcada 
(53,6%) e 46,4% relatou que já saem com a consulta marcada (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Informações quanto o atendimento as mulheres nas unidades de saúde 
de acordo com a percepção das mulheres entrevistadas no PMAQ-AB no estado de 
Goiás, 2012. 
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Informações quanto o atendimento as 

mulheres nas unidades de saúde (n=1936) 
 

 
Frequência 

 
Relativa 

 
Absoluta 

Quando a senhora tem um problema 
ginecológico, consegue ser atendida na hora 
mesmo sem estar com a consulta marcada 

  

Sim 20,1 389 
Não 17,4 337 
Nunca precisou 61,5 1.190 
Não sabe/Não respondeu 1,0 20 
Se não atendida na hora, indique para quando 
a marcação da consulta é feita (n=337) 

  

Mesmo dia 11,6 39 
Outro dia 88,4 298 
Se for para o mesmo dia indique quanto tempo 
demora normalmente (n=39) 

  

0 a 15 minutos 30,8 12 
16 a 30 minutos 35,9 14 
31 a 45 minutos 2,6 1 
46 a 60 minutos 5,1 2 
+ de 60 minutos 17,9 7 
Não sabe/Não respondeu 7,7 3 
Se for para outro dia, indique quantos dias 
demora normalmente (n=298) 

  

1- 3 dias 35,2 105 
4 – 6 dias 9,1 27 
7 – 9 dias 23,1 69 
10 – 12 dias 4,4 13 
13 – 15 dias 7,7 23 
+ 15 dias 14,8 44 
Não sabe/Não respondeu 5,7 17 
Após ser atendida a senhora sai com a próxima 
consulta já marcada (n=726) 

  

Sim 46,4 337 
Não 53,6 389 
Fonte: Pesquisa PMAQ-GO-2012 

Se tratando do acolhimento feito pelos profissionais das unidades de saúde, parte delas 
referiu que acha bom (35,7%) e muito bom (19,6%) a forma como é acolhida/recebida 
ao procurar o serviço de saúde. Também relataram que as orientações que os 
profissionais dão na unidade de saúde sempre atendem as suas necessidades (50,4%) ou 
nem sempre atendem (11,3%), ficando assim uma minoria descontente com as 
orientações (1,1%) (Tabela 5). 

Tabela 5 – Informações quanto ao acolhimento à demanda espontânea nas 
unidades de saúde de acordo com as mulheres entrevistadas pelo PMAQ-AB em 
Goiás, 2012. 
 

Informações quanto ao acolhimento à 
 

Frequência 
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demanda espontânea nas Unidades de Saúde  
 

 
Relativa 

 
Absoluta 

O que acha sobre a forma como é 
acolhida/recebida ao procurar o serviço? 

  

Muito bom 19,6 379 
Bom 35,7 691 
Razoável 6,9 134 
Ruim 0,6 11 
Muito ruim 0,2 4 
Não sabe/Não respondeu 37,0 717 
Total  100,0 1.936 
As orientações que os profissionais dão pra a 
senhora na unidade atendem às suas 
necessidades? 

  

Sim, sempre 50,4 975 
Sim, algumas vezes 11,3 219 
Não 1,1 21 
Não sabe/Não respondeu 37,2 721 
Total 100,0 1.936 
Fonte: Pesquisa PMAQ-AB – Goiás, 2012. 

Agora quando avaliamos as respostas das usuárias com relação ao atendimento 
ginecológico e atenção ao câncer de colo do útero e mama percebemos o seguinte: ao 
perguntar se quando tem um problema ginecológico conseguem ser atendidas na hora, 
mesmo sem estar com a consulta marcada 61,5% relataram que nunca precisaram, 
20,1% referiu ser atendida e 17,4% não conseguiram atendimento na hora.  

Entre as mulheres que referiu que não foi atendida na hora (337), a maioria 88,4%, 
referiu que a consulta foi agendada para outro dia e 11,6% (39) das mulheres referiram 
marcar para o mesmo dia, sendo que dessas 66,7% demoram até 30 minutos para 
passarem pela consulta. Já as mulheres que conseguem marcar a consulta para outro dia 
(298), normalmente demoram até 9 dias (67,4%) para serem atendidas. Após o 
atendimento metade das mulheres mencionaram que não saem com a próxima consulta 
marcada (53,6%).  

Quando abordadas se faziam o exame preventivo de câncer de colo do útero (exame 
Papanicolaou) na unidade de saúde, 66,6% relataram que sim, mas um número 
considerável de mulheres relatou que nunca fizeram o exame (13,5%). Dentre as 
mulheres que relataram que nunca realizaram o exame preventivo de câncer de colo de 
útero uma porcentagem significativa delas tinha entre 18 a 25 anos, representando 
40,5% das mulheres, outras 14,5% entre 26 e 33 anos e acima de 58 anos (27,1%) como 
mostra a Tabela 6 abaixo. 

Tabela 6 – Faixa etária das mulheres que relataram que nunca realizaram exame 
preventivo de câncer de colo do útero que estavam nas unidades de saúde 
participantes do PMAQ-AB em Goiás, 2012. 
 

Faixa etária das mulheres que nunca 
realizaram o exame preventivo de câncer de 

colo do útero 
 

 
Frequência 

 
Relativa 

 
Absoluta 
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De 18 a 25 anos  40,5 106 
De 26 a 33 anos 14,5 38 
De 34 a 41 anos 5,7 15 
De 42 a 49 anos 4,6 12 
De 50 a 57 anos 7,6 20 
De 58 a 65 anos 12,2 32 
Acima de 66 anos 14,9 39 
Total 100,0 262 
Fonte: Pesquisa PMAQ-AB – Goiás, 2012. 

Entre as mulheres que relataram que não fazem o exame preventivo de câncer de colo 
do útero na unidade de saúde (18,7%), alguns dos motivos apontados por elas foram: 
que a unidade não realiza a coleta do exame (11,9%), que o atendimento é ruim na 
unidade (5,8%) ou foi devido a outros motivos que as mesmas não o fazem o exame na 
unidade (78,4%). Os outros locais apontados por essas mulheres que não realizam o 
exame na unidade referida foram os seguintes: outras unidades de saúde (31,6%), 
consultório particular (27,4%) ou não fazem o exame em nenhum local (27,4%).  

Segundo as mulheres que já realizaram o exame preventivo em algum momento de suas 
vidas (1.650), independente de onde elas realizam esse exame, uma porcentagem delas, 
(63,6%) relataram que a última vez que fizeram a coleta do exame preventivo de câncer 
de colo de útero tem menos de um ano, isso pode ser observado na Tabela 7 abaixo. 

 

Tabela 7 – Informações quanto ao período da realização do ultimo exame 
preventivo de câncer de colo do útero entre as mulheres entrevistadas pelo PMAQ-
AB em Goiás, 2012. 
 
Ultima vez que realizou o exame preventivo de 
câncer de colo do útero (exame Papanicolaou) 

 
Frequência 

 
Relativa 

 
Absoluta 

Menos de 6 meses 23,8 392 
De 6 a 12 meses 39,8 657 
De 13 a 18 meses 8,1 133 
De 19 a 24 meses 10,4 172 
De 25 a 30 meses 1,9 31 
De 31 a 36 meses 2,9 48 
Mais de 36 meses 6,0 100 
Não sabe/Não respondeu 7,1 117 
Total 100,0 1.650 
Fonte: Pesquisa PMAQ-AB – Goiás, 2012. 

 

Depois que as mulheres realizam o exame preventivo, segundo elas como podemos 
observar na Tabela 8, normalmente recebem o resultado do exame em até 30 dias 
(31,9%), após algum resultado alterado no exame Papanicolaou, 63,4% delas relataram 
que não receberam a indicação para a realização de uma colposcopia e 28,1% referiram 
que nunca precisaram realizar. Quando solicitado a colposcopia 65,7% das mulheres 
esperam até 15 dias para realizar o exame e 17,5% de 16 a 30 dias. 
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Tabela 8 – Informações quanto o resultado do exame preventivo de câncer de colo 
do útero de acordo com as mulheres entrevistadas pelo PMAQ-AB em Goiás, 2012. 
  

Tempo que as mulheres recebem o resultado 
do exame preventivo de câncer do colo do 

útero (exame Papanicolaou) 
 

 
Frequência 

 
Relativa 

 
Absoluta 

Até 15 dias 14,7 190 
De 16 à 30 dias 17,2 221 
De 31 à 45 dias 3,0 38 
De 46 à 60 dias 2,6 34 
61 e mais 2,5 32 
Não sabe/Não respondeu 60,0 774 
Total 100,0 1.289 

Fonte: Pesquisa PMAQ-AB – Goiás, 2012. 

A partir dos resultados encontrados foi possível analisar e discutir o acesso e utilização 
dos serviços de atendimento ginecológico na Atenção Básica do estado de Goiás, bem 
como as ações e serviços direcionados a prevenção ao câncer de colo do útero e de 
mama realizados pelas equipes na perspectiva da atenção integral.  

Como já mencionado, as ações da Atenção Básica são diversas no controle dos cânceres 
do colo do útero e da mama, vão desde cadastro e identificação da população prioritária 
ao acompanhamento das usuárias em cuidados paliativos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2013). 

Para a realização do exame de Papanicolaou o Ministério da Saúde (2013) descreve 
alguns equipamentos e materiais básicos para o procedimento como: mesa ginecológica, 
foco de luz, espéculos de vários tamanhos, escova endocervical, espátula de Ayres, 
fixador, luvas descartáveis, lâmina com ponta fosca, frasco porta-lâmina e formulário de 
requisição do exame entre outros. 

Entre as unidades de saúde avaliadas no estado de Goiás percebemos que as equipes de 
AB realizam a coleta do exame citopatológico (98,1%) e de um modo geral a maioria 
possui esses equipamentos, insumos e material impresso, mas um número considerável 
de unidades não possui os equipamentos mínimos para realização do exame 
ginecológico como o foco de luz (22,3%) e mesa com perneira (20,1%) e não contam 
permanentemente com alguns insumos primordiais como o espéculo descartável 
(15,9%), escova endocervical (14,5%), espátula de Ayres (14,9%) e lâmina de vidro 
com ponta fosca (16,4%) que são indispensáveis para a realização da prevenção do 
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câncer de colo do útero. Fato que prejudica o acesso ao serviço pelas mulheres e 
favorece a não realização do exame pelas mesmas. 

O exame preventivo de câncer de colo do útero (Papanicolaou) é uma das técnicas de 
detecção do câncer de colo uterino, considerada como a técnica mais efetiva e eficiente 
a ser aplicada coletivamente em programas de rastreamento (MOSCICKI, 2008; 
OLIVEIRA et al., 2006; PINHO; FRANÇA-JUNIOR, 2003; SALOMON; BREEN; 
MCNEEL, 2007). É um exame de baixo custo que rastreia o câncer com mais alto 
índice de cura, identificando-o no estágio inicial (MORAES et al., 2011). Por isso, 
realizar periodicamente o exame de Papanicolaou é a estratégia mais adotada para o 
rastreamento do câncer de colo uterino. O sucesso do exame reside no fato de poder 
detectar doenças que ocorrem no colo do útero antes do desenvolvimento do câncer 
(GOMES et al., 2008). A alta cobertura da população alvo é o componente mais 
importante no âmbito da Atenção Básica para a redução da incidência e da mortalidade 
pelo câncer de colo do útero (WHO, 2014). 
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