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RESUMO 

Dentre as doenças crônicas, o Câncer de Colo Uterino (CCU) se destaca como o 

tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil. Por se tratar de uma doença 

crônica, o cuidado precisa estar estruturado de maneira horizontalizada, de forma 

que abranja os diferentes níveis de atenção para que possa ter resolutividade em 

cada etapa da doença. Para tanto, os profissionais e gestores da saúde possuem 

um papel fundamental na estruturação da linha do cuidado (LC) do CCU. Neste 

sentido, torna-se fundamental analisar, a partir do olhar dos profissionais e gestores, 

como se encontra esta LC em uma capital do Nordeste, região que está entre as 

mais comprometidas no que diz respeito à incidência e mortalidade pelo CCU. Para 

alcance desse objetivo foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa, por meio de 

entrevistas abertas com profissionais da saúde de diferentes níveis de atenção e 

representantes da gestão municipal. Os dados foram examinados com base na 

análise de conteúdo. A partir do estudo dos dados, foram observados avanços como 

ampliação da cobertura da Atenção Primária à Saúde (APS), ações de promoção à 

saúde, promovendo maior conscientização das mulheres acerca da importância da 

prevenção do CCU, bem como uma melhor estruturação da rede de cuidado a este 

tipo de câncer. Dentre os desafios, destacam-se: dificuldades no acesso, escassez 

no material e limite no monitoramento. Com a percepção dos profissionais e 

gestores da saúde foi possível entender o desenho da linha do cuidado como 

também a realidade da rede do CCU na capital estudada. 

Palavras chave: Doenças Crônicas. Neoplasias do Colo do Útero. Linha do Cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Amongthechronicdiseases, Cervical Cancer (UCC) stands out as 

thetypeofcancerthatkills women in Brazil. Because it is a chronic disease, care needs 

to be structured in a horizontal way, so that it covers the different levels of attention 

so that it can be resolutive at each stage of the disease. To that end, health 

professionals and managers have a fundamental role in structuring the CCU care line 

(LC). In this sense, it is fundamental to analyze, from the perspective of professionals 

and managers, how this LC is found in a capital of the Northeast, a region that is 

among the most affected in terms of incidence and mortality by CCU. To reach this 

goal, a qualitative research was developed, through open interviews with health 

professionals of different levels of attention and representatives of municipal 

management. Data were examined based on content analysis. From the study of the 

data, advances were observed such as the expansion of Primary Health Care (PHC) 

coverage, health promotion actions, promoting greater awareness among women 

about the importance of CCU prevention, as well as a better structuring of the health 

care network. care for this type of cancer. Among the challenges, the following stand 

out: difficulties in access, scarcity in the material and limit in monitoring. With the 

perception of health professionals and managers it was possible to understand the 

design of the care line as well as the reality of the CCU network in the studied capital. 

Keywords: Chronic diseases. Cervical Neoplasms.Care Line. 
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1INTRODUÇÃO 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveisresultam em altos custos para o 

sistema de saúde brasileiro. Doenças cardiovasculares, respiratórias, câncer e 

diabetes são responsáveis por grandes índices de mortalidade sendo considerado 

um problema de saúde pública (MALTA et al., 2014). 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA, 

2017), o câncer do colo uterino possui um desenvolvimento lento e assintomático, 

resultando em uma descoberta tardia, dificultando a cura. É o terceiro tumor mais 

frequente e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil, podendo ser 

descoberto por meio da Citologia Oncótica, também chamado Papanicolau, um 

exame preventivo que deve ser realizado periodicamente. 

Almeida, Holmes e Lacerda (2015) afirmam que esse exame é considerado o 

meio ideal de prevenção, visto que, além de amenizar as altas taxas de incidência, 

possibilita um diagnóstico precoce, favorecendo maiores chances de cura. 

Entretanto, de acordo com Schmidt et al., (2011), apesar das iniciativas e 

aperfeiçoamento do rastreamento para o Papanicolau, nas regiões Norte e Nordeste 

as taxas de mortalidade ainda crescem. 

No Brasil, é preconizado o teste de Papanicolau em mulheres que já tiveram 

relações sexuais, em especial, com idade entre 25 a 64 anos. Esta é uma ação 

considerada prioritária da Atenção Primária à Saúde (APS), sendo a atuação dos 

profissionais de saúde fundamental, pois, além da realização do exame, os mesmos 

podem desenvolver ações educativas e desconstruir preconceitos e mitos por terem 

um maior vínculo com as usuárias. (MELO et al., 2012). 

Apesar do papel central da APS, o cuidado integral depende da estruturação 

adequada de uma linha de cuidado. Para Malta e Merhy (2010) a linha do cuidado 

(LC) é voltada à promoção, prevenção, vigilância, detecção precoce, tratamento e 

reabilitação, concedendo percurso assistencial seguro e garantindo às usuárias 

atendimento de acordo com suas necessidades de saúde, tendo sua importância em 

todos os níveis de atenção do sistema.  
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Desse modo, a linha de cuidado é organizada desde a promoção à saúde até 

os cuidados paliativos, sendo este o percurso que garante à mulher atenção 

adequados no processo de cuidado da patologia. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Considerando a magnitude do CCU na região Nordeste, a complexidade da 

organização dos serviços nos grandes centros urbanos e a importância dos 

profissionais e gestores da saúde na estruturação das linhas de cuidado, torna-se 

fundamental analisar a estruturação do cuidado ao CCU a partir da percepção 

destes atores em uma capital do Nordeste. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Doença Crônica e seu Perfil no Mundo e no Brasil 

 

As DCNT são doenças causadas por diversos fatores, de longa duração e 

que se desenvolvem ao decorrer da vida, são consideradas um problema de saúde 

pública por serem responsáveis por 63% das mortes no mundo. Em 2015 no Brasil 

foram responsáveis por 72,6% das mortes, doenças como hipertensão e diabetes 

estão relacionadas à cadeia das doenças DCNT (BRASIL, 2014). 

Ocasionando o maior número de óbitos no mundo, as doenças crônicas na 

maioria das vezes atingem pessoas com menos de 60 anos. Reuniões com líderes 

mundiais já aconteceram para discutir esse tema, e foi defendida a proposta de que 

se trabalhe em conjunto com o enfrentamento das desigualdades sociais (BRASIL, 

2011).  

Na tentativa de estar preparado para futuros desafios, o Brasil criou o “Plano 

de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis” definindo metas, compromissos, ações e investimentos. (MALTA et 

al., 2014). 

O Plano objetiva promover o desenvolvimento e execução das políticas 

públicas existentes, integradas, sustentáveis e fundadas em certezas para a 

prevenção e o controle das DCNT e seus fatores de risco, fortalecer os serviços de 

saúde voltados para a atenção aos portadores das doenças crônicas, aborda as 

principais doenças assim como os fatores de risco que podem ser modificados. O 

mesmo possui metas como: reduzir a taxa de mortalidade prematura por DCNT em 

2% ao ano; reduzir a prevalência de obesidade em crianças e adolescentes; deter o 

crescimento da obesidade em adultos; reduzir as prevalências de consumo nocivo 

de álcool; aumentar a prevalência de atividade física no lazer; aumentar o consumo 

de frutas e hortaliças; reduzir o consumo médio de sal, a prevalência de tabagismo; 

aumentar a cobertura de mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos, a cobertura 

de exame preventivo de câncer de colo uterino em mulheres de 25 a 64 anos e tratar 

100% das mulheres com diagnóstico de lesões precursoras de câncer. O plano 
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direciona suas ações para a vigilância, informação, avaliação e monitoramento; 

promoção da saúde e cuidado integral (BRASIL, 2011). 

O fortalecimento das ações de prevenção e controle do câncer de mama e do 

colo do útero é uma questão central na rede de atenção às doenças crônicas. No 

Pacto pela Saúde em 2006, foram incluídos indicadores específicos na pactuação de 

metas com municípios e estados o que confirmou a importância da detecção 

precoce destes tipos de câncer, e ao longo de todos esses anos sempre houve 

iniciativas para minimizar a mortalidade de CCU no Brasil. (BRASIL, 2011). 

 

3.2 Câncer do Colo Uterino 

O CCU é caracterizado pela replicação desordenada do epitélio de 

revestimento do órgão, também é o terceiro mais incidente na população feminina 

brasileira, é o primeiro mais incidente na Região Norte (23,97/100 mil), nas Regiões 

Centro-Oeste (20,72/100 mil) e Nordeste (19,49/100 mil), ocupa a segunda posição; 

na Região Sudeste (11,30/100 mil), a terceira; e, na Região Sul (15,17 /100 mil), a 

quarta posição, está associado à infecção persistente do vírus HPV (Papilomavírus 

Humano), podendo ser descoberto com o exame Papanicolau, que é o preventivo 

mais conhecido devendo ser realizado periodicamente (SILVA, 2016). 

No Brasil, em 2016, foram esperados 16.340 casos novos, com um risco 

estimado de 15,85 casos a cada 100 mil mulheres. Em 2013, ocorreram 5.430 óbitos 

por CCU, representando uma taxa de mortalidade ajustada para a população 

mundial de 4,86 óbitos para cada 100 mil mulheres. 

Dada a importância do rastreamento, controle e prevenção dessa patologia 

(CCU), temos a organização dos serviços de assistência, que nesse caso é a linha 

de cuidado do câncer. 

Para Göttemset e seus colaboradores (2012) a linha do cuidado que consiste 

a rede temática de atenção a saúde é voltada a prevenção, detecção precoce e 

tratamento do câncer do colo do útero, concedendo percurso assistencial seguro e 

garantido as usuárias atendimento de acordo com suas necessidades de saúde. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 ObjetivoGeral: 

Analisar a percepção de gestores estaduais e/ou municipais acerca da estruturação 

da linha do cuidado ao câncer de colo uterino em um estado do nordeste. 

4.2Objetivos Específicos: 

 Descrever como está estruturada a linha de cuidado para o CCU; 

 Identificar as potencialidades e fragilidades no cuidado ao CCU na 

perspectiva de profissionais e gestores da saúde em uma capital do nordeste. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para alcançar o objetivo deste trabalho, optou-se por uma abordagem 

qualitativa, tendo em vista que este tipo de pesquisa permite um estudo detalhado, 

com foco nas particularidades e experiências individuais, fazendo do método um 

instrumento para compreensão das relações entre os atores sociais e sua situação. 

Segundo Flick (2009), a pesquisa qualitativa é de particular relevância ao estudo das 

relações sociais e exige uma nova sensibilidade para o estudo empírico das 

questões. 

Como instrumento para coleta de dados, foi utilizado uma entrevista aberta 

que tinha como pergunta norteadora “qual o cenário do CCU nesta capital?”. A 

mesma foi realizada com profissionais de saúde atuantes nos três níveis de atenção 

e com representantes da gestão municipal, responsáveis por setores estratégicos no 

cuidado ao CCU. Todos os participantes estavam desempenhando a função por, no 

mínimo, 6 meses. 

A escolha pela entrevista aberta permitiu um maior conhecimento sobre a 

realidade, dando importância à riqueza das informações. O uso deste instrumento 

permite uma interação entre o pesquisador e o sujeito entrevistado, o qual fala de 

forma livre sobre o tema sugerido, possibilitando ao entrevistador um conhecimento 

mais profundo do fenômeno estudado (FLICK, 2004). 

Cada entrevista foi registrada por meio de gravador digital após o entrevistado 

aceitar participar da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Em seguida, foi realizada a transcrição e análise das mesmas. 

Para tanto, foi utilizada a análise de conteúdo que, segundo Bardin (2011) é 

um conjunto de técnicas utilizadas para analisar as comunicações, estando em 

frequente aprimoramento, sendo aplicado em variados discursos, possuindo uma 

investigação com objetivo de descrição dos diversos conteúdos da comunicação, 

contendo etapas de pré – análise, análise exploratória do material e a interpretação 

dos resultados.  

Este trabalho é parte integrante do Projeto de Pesquisa “Iniciativas inovadoras 

na organização das redes assistenciais e regiões de saúde e seu impacto na 

estruturação da oferta no SUS: um estudo avaliativo”, financiado pelo Conselho 



13 
 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e aprovado pelo 

Comitê de Ética da Universidade Federal de Pernambuco (No 674.336). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por se tratar de um estudo qualitativo, fez-se a opção por apresentar os 

resultados e a discussão de modo integrado. Os resultados estarão distribuídos em 

dois blocos: o primeiro descrevendo a linha de cuidado desenhada na capital e o 

segundo com as categorias de análise acerca das potencialidades e fragilidades 

desta linha. 

Desenho da Linha de Cuidado para o CCU  

Com base na fala dos entrevistados, foi construído o desenho a seguir, para 

ilustrar como está estruturado o cuidado ao CCU na capital estudada:  

Figura 1- Linha do Cuidado do CCU 

Fonte: Souza; Brito, 2017. 
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Como pode ser observado, as mulheres acessam o preventivo por meio de 

duas portas de entrada: via APS e via serviço especializado. Este é buscado 

diretamente quando são encontradas barreiras no acesso à UBS. Segundo 

entrevistados, existem unidades que o tempo para conseguir agendar o exame 

citológico é de 30 dias. Entretanto, foram observados relatos de unidades que 

utilizam “agenda aberta” e conseguem atender às usuárias na mesma semana. 

Mesmo sendo preconizada como porta de entrada do SUS, muitas vezes a 

APS não consegue possibilitar esse acesso aos cidadãos. Na tentativa de organizar 

os serviços, algumas unidades aderem a estratégias de agendamentos inflexíveis, 

incapazes de dar resposta em tempo hábil às necessidades da população. Brito-

Silva et al (2014) em um estudo apontam o agendamento  como um dos motivos do 

declínio da cobertura do Papanicolau, além de causar um desestimulo das usuárias 

na busca pelo serviço. 

Após a coleta, as lâminas são encaminhadas para o laboratório de referência. 

Nas entrevistas, a queixa acerca do tempo para receber o resultado esteve 

presente: demora cerca de 60 dias para chegar. 

Lopes et al. (2014)  afirmam que o resultado do Papanicolau tem o prazo 

limite preconizado em 30 dias  e que essa demora causa um descontentamento das 

usuárias e profissionais, assim como também, um receio na qualidade do serviço. 

Os resultados são recebidos com sinalizações coloridas que indicam a 

gravidade dos casos. A depender da gravidade, os profissionais entrevistados 

afirmam recorrer ao acesso informal, por meio de uma rede de contatos a fim de 

viabilizar o acesso em, no máximo, 15 dias para o serviço especializado. Os casos 

menos graves, seguem o fluxo formal via regulação. 

A regulação deve garantir uma assistência adequada às necessidades de 

saúde da população, possibilitando um cuidado equânime e universal. Entretanto, os 

achados do estudo convergem como o que Cecílio et al. (2014) destacam: nem 

sempre a regulação formal garante o acesso. A falta de atendimento prova que 

atores envolvidos no processo muitas vezes mudam as regras da regulação, 

produzindo um acesso informal para atender às necessidades da população, 

ocasionando a ruptura e fragilidade na linha do cuidado. 
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Confirmado o diagnóstico via colposcopia e biópsia, as mulheres são 

encaminhadas para tratamento no serviço de referência secundário ou terciário, a 

depender do resultado desses exames, seguindo o mesmo fluxo estabelecido pelo 

Ministério da Saúde acerca da Linha de Cuidado para o CCU (BRASIL, 2014).  

6.1 Potencialidades e Fragilidades da Linha de Cuidado para o CCU 

Ao analisar as entrevistas, pôde-se identificar potencialidades e desafios no 

cuidado ao CCU na capital estudada. Para expor estes achados, os mesmos serão 

apresentados em dois blocos, separando as categorias relacionadas às 

potencialidades e às fragilidades. 

6.1.1 Potencialidades 

Ampliação da cobertura da APS 

A ampliação da cobertura da APS, bem como a existência de materiais 

disponíveis para a realização do mesmo, esteve presente na fala de profissionais de 

saúde. 

Uma potencialidade é a melhora na cobertura de estratégia saúde da 
família aqui na cidade. Uma melhor acessibilidade dessas mulheres 
para chegar nos postos e fazer a prevenção (...). Eles [os 
enfermeiros] facilitam a realização do exame, não criam muitos 
entraves, cedem vagas, abrem vagas, espaços, abrema porta da 
unidade pra essas mulheres que chegam e querem fazer. Há 
disponibilidade de medicações para tratamento na unidade de saúde. 
Sempre contamos com medicações dos mais variados tipos (...). Há 
alguns anos atrás, a gente (...) não dispunha de recursos suficiente 
para estar fazendo a coleta. E pior ainda quando a gente tinha 
positividades nos resultados e tinha uma dificuldade desse paciente 
ser visto pelo médico na rede secundária ou até mesmo na rede 
terciária. Isso mudou muito, está um pouco mais estruturado (...). A 
gente ainda passa por alguns momentos difíceis, mas já foi pior. Hoje 
a gente tem materiais descartáveis, de ponta, bons mesmo. Quando 
chega, chega bem (Profissional 1). 

A gente tem um potencial grande. A gente tem um numero de 
unidades de saúde que não é um numero ainda ideal para o 
território, mas a gente, nesses últimos 4 anos, saímos de 93 
unidades de saúde pra 108. Então, a gente ampliou acesso, 
ampliamos a cobertura de saúde da família com o programa mais 
médicos e com o programa do PROVAB. A gente teve a 
oportunidade de aumentar essa cobertura. Saiu de uma cobertura de 
34 pra uma cobertura de 58, se eu não me engano. Então, a gente 
ampliou acesso, mesmo com as nossas dificuldades (Profissional 2).   

A ampliação da cobertura da APS é uma iniciativa que pode favorecer o 

acesso das mulheres ao exame preventivo. Esta cobertura, ainda insuficiente, é uma 
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realidade do cenário nacional, com maiores vazios assistenciais concentrados nas 

regiões norte e nordeste. O Programa Mais Médicos, referido pelo profissional 2 

como um aspecto positivo para garantir o aumento do acesso, tem dentre seus 

objetivos ampliar a oferta de atenção médica na Atenção Primária à Saúde no SUS. 

Minayo (2016) retrata que em 3 anos de implantação do programa já existem 

indicações de um contentamento dos usuários, diminuição de carência de médicos, 

ampliação do acesso, assim como também um avanço na qualidade da atenção. 

Essa afirmação também se observa na fala abaixo. 

Eu vivenciei processos de não tendo e tendo médicos. Com o mais 
médicos há um suporte maior, a gente tem mais tranquilidade nessas 
condutas com as pacientes porque a gente tem um médico da gente, 
vinculado à nossa equipe, que conhece a população e, 
principalmente, pelo menos os que eu conheci, a grande maioria 
deles têm afinidade pelo estratégia saúde da família. Isso é muito 
importante. Eles gostam do saúde da família, eles são médicos de 
saúde da família. Eu acho que fez diferença não só na questão da 
mulher, mas em todas as vias ( Profissional 1)  

Entretanto, a ampliação isolada dos profissionais nos serviços não garante o 

acesso. Gonçalves et al. (2016) apontam que mesmo com a importância dos 

médicos, o fato ocorrendo solitariamente delimita o aprimoramento do serviço. 

Apesar da (Profissional 1) enfatizar a melhoria no acesso à APS, destacando a 

oferta e qualidade dos materiais para realização dos procedimentos, na sua fala 

também está presente uma aparente inconstância na oferta do material, quando a 

mesma afirma: “quando chega, chega bem”, o que refletirá também no acesso ao 

exame.  Nos resultados acerca das fragilidades, este cenário se apresenta ainda 

mais evidente como será abordado no segundo bloco. 

Promoção em saúde e conscientização das mulheres 

A APS possui um papel importante por ser a porta de entrada da rede, tem 

por responsabilidade o desenvolvimento de ações de educação para prevenção do 

CCU. Rico e Iriart (2013) declaram que as usuárias possuem um maior 

conhecimento sobre o CCU, assim como a importância do preventivo, o que se 

afirma nos relatos abaixo. 

A acessibilidade dessas mulheres melhorou demais. A própria 
divulgação da questão dapromoção de saúde, favoreceudemais. 
Hoje também as mulheres são mais orientadas. Eu acho que os 
meios de comunicação, as informações, ajudou ajudaram bastante. 
Hoje a gente tem mulheres bem mais conscientes, o discurso delas é 
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bem diferente de algum tempo atrás. Elas já têm noção de algumas 
questões (Profissional 1).  

A mídia faz uma diferença na época do outubro rosa. A gente 
realmente consegue alcança a meta da cidade. A mídia chama a 
mulher realmente para a atenção primaria na época do outubro rosa 
(Gestão 1). 

Nesses anos a gente tem percebido que não existe dificuldade dessa 
mulher procurar o serviço. Não precisa a gente sensibilizar, ir atrás, 
porque isso já faz parte do cotidiano. Então nós percebemos que a 
população coloca como um ponto importante da prevenção da 
doença. Como eu falei, se a gente comparar com o câncer de mama, 
você tem muito mais procura para o rastreamento para o colo uterino 
do que da mama. A mama a gente acaba puxando mais a mulher, 
ela não vem tão espontaneamente como o colo (Profissional 2). 

O Profissional 1 aponta que são realizadas ações de promoção à saúde, 

descrevendo como promoção as visitas domiciliares dos ACS que realizam 

sensibilização acerca dopapanicolau, bem como a realização de oficinas durante 

coletas realizadas aos sábados. Entretanto, em outro momento surgem falas de que 

a “porta aberta aos sábados” está relacionada a momentos específicos do ano, 

como durante o “outubro rosa”. 

A gente de tempos em tempos faz com agente comunitário de saúde, 
no sentindo deles estarem nas suas visitas domiciliares, trabalhando 
essa necessidade, essa importância das mulheres chegarem para o 
Papanicolau, né? Então isso melhorou muito com o trabalho dos 
agentes de saúde, essa sensibilização que eles fazem nas casas 
durante as suas visitas. Então a partir dessa questão com os ACSs a 
gente teve ainda uma melhor procura. A gente também disponibiliza 
em alguns sábados, ao longo do ano, 30 vagas pra gente tá fazendo 
uma coleta em mutirões que tem sempre 100% de presença, de 
fechamento das vagas porque a gente limita por causa do que nós 
vamos fazer aqui e é tudo organizado em tempos né? Tem tempo 
pra tudo, ai a gente aproveita faz oficinas aqui dentro sobre as 
questões de saúde da mulher como um todo, e faz a coleta do 
Papanicolau também, então a gente abre aos sábados. Normalmente 
são mulheres que trabalham, não podem vir na semana. Enfim, é 
uma outra coisa que ajuda bastante na questão da promoção da 
saúde ( Profissional 1). 

 

Rede estruturada 

Para Mendes (2010) uma das estratégias para superar as limitações do 

sistema é a estruturação de Redes de Atenção à Saúde (RAS). 

Sendo definidas como: 
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Arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes 
densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de 
apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade 
do cuidado. (BRASIL, 2014, p. 09) 

A fala abaixo esclarece que apesar de possuir uma rede estruturada a capital 

estudada apresenta alguns entraves. 

Eu acho que um fator positivo é porque ele tem uma rede estruturada 
se ele quiser disser que vai botar profissionais, ginecologistas com 
aquela responsabilidade tem como resolver o problema, porque tem 
a estrutura das policlínicas que serviriam de polo pólo de referencia 
referência pra o tratamento das lesões. A outra coisa era ter uma 
politica mais forte, junto aos gestores de saúde pra que 
implantassem, de fato, dentro dos seus municípios uma coleta 
organizada (Profissional).  

6.1.2 Fragilidades 

Dificuldade no Acesso à APS 

A dificuldade em acessar a APS para realizar o exame preventivo esteve 

presente nas falas tanto com profissionais quanto com representantes da gestão, 

demonstrando ser este um gargalo preocupante, considerando que a APS deveria 

ser a principal porta de entrada do sistema de saúde.  

O acesso à atenção primária demora em torno de 1 mês, 40 
dias(Gestão 1). 

A gente vê também muita dificuldade no acesso da mulher, essa 
questão das agendas, do sistema de marcação, elas tem a fila de 
espera, que eu não entendo como é fila de espera que fica 1 mês 
esperando marcar um exame, marcar uma citologia, pra colher uma 
citologia a mulher fica esperando marcar na unidade de saúde, não 
só a primária, mas uma dificuldade em geral de marcação de ter fila 
de espera. A gente não entende. Porque, por exemplo, aqui na 
prevenção a gente oferece as nossas vagas pra agenda do web SUS 
para o nosso município e os municípios do interior, e sobra vaga. 
Todo mês tem procedimento que sobra vaga e o pessoal reclama 
que não consegue marcar (Gestão 3) 

Ela num tem um agendamento pra fazer, e aqui [na cidade] elas 
nunca conseguem na área delas. Elas vêm por prevenção atrás de 
vagas, não é nossa missão fazer atenção primaria aqui (Gestão 2) 

Nós não temos a coleta do setor patológico oportuno. Se a paciente 
chegar aqui hoje e disser: eu gostaria de fazer minha prevenção. Ela 
não vai fazer. Eu tenho absoluta certeza disso porque a prevenção 
funciona como uma agenda, não existe motivo que justifique só 
atender um perfil de paciente na atenção primária por turno, isso não 
se justifica (profissional 3). 
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Esses achados convergem com outros estudos que também identificaram 

limitações no acesso à APS, como o estudo de Brito-Silva et al (2014) que avaliou o 

cenário do CCU em um município de referência do sudeste e apontou a APS como o 

principal gargalo na linha de cuidado para esta condição. Os autores relacionaram 

esta dificuldade em virtude de fatores como a burocratização do atendimento, 

resultando em um retardo da realização do exame. Este mesmo cenário foi 

apontado também por Frigoet al. (2016) que afirmam que o engessamento das 

agendas para marcação de consulta na APS coopera para um desinteresse da 

mulher em realizar o Papanicolau.  

Diante desse achado, reforça-se a compreensão de que a APS está cada vez 

mais distante do seu papel de coordenadora e ordenadora do cuidado em saúde. 

Escassez de Material 

Outro fator que limita o acesso ao preventivo, está relacionado à insuficiência 

de material para realização do preventivo: 

Considerado um exame simples e de pequenos custos, a não realização do 

preventivo devido à falta de material, é um fato que requer uma maior atenção. Malta 

(2014) menciona que esse fato pode ocorrer devido a várias causas e que existe 

uma busca pelo financiamento justo, o Programa Nacionalpara Melhoria da 

Qualidade na Atenção Básica se deu na tentativa de aumentar recursos, as ações 

na APS necessitam ser afirmadas por uma gestão administrativa e financeira que 

tenha a finalidade de disponibilizar material de boa qualidade e na quantidade ideal 

em tempo oportuno. 

O próprio material que é usado falta muito. Algumas vezes a gente 
não faz prevenção porque falta material, é um ponto negativo 
(Profissional 1).  

A gente nesses últimos anos teve muita dificuldade de aquisição de 
materiais. Em 2014, 2015 tivemos muita dificuldade. Era uma 
aquisição inconstante e havia falta desse material na unidade, o que 
prejudicou o atingimento das nossas metas e dificultava o acesso 
das mulheres. (...) A aquisição irregular de material é realizada por 
uma OSCIP que administra algumas ações do posto de saúde, então 
a compra não é feita pela secretaria. Na gestão passada, fizeram a 
opção pra facilitar, rodar os processos da atenção primaria: se 
contratou uma OSCIP, ela administra alguns itens da atenção 
primária como laboratório, farmácia, o núcleo de atendimento ao 
cliente, limpeza, segurança, então às vezes a gente tem dificuldade 
na aquisição de material, precisa - se uma aquisição mais 
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sistemática, se esse material não faltasse estaríamos bem melhor, 
daríamos mais acesso a essa mulher (Profissional 2).  

Considerado um exame simples e de pequenos custos, a não realização do 

preventivo devido à falta de material, é um fato que requer uma maior atenção. Malta 

menciona que esse fato pode ocorrer devido a várias causas e que existe uma 

busca pelo financiamento justo, como exemplo o Programa Nacionalpara Melhoria 

da Qualidade na Atenção Básica que apresenta como um dos objetivos a ampliação 

de recursos para APS. Afinal, as ações na APS necessitam ser afirmadas por uma 

gestão administrativa e financeira que tenha o proposito de disponibilizar material de 

boa qualidade e na quantidade ideal, em tempo oportuno. 

Atraso na entrega dos resultados laboratoriais (citopatológico) 

No município estudado, os laboratórios são terceirizados, faltam citotécnicos 

para leitura das laminas, ou seja, existe uma escassez de mão de obra para análise 

das laminas, a entrega e resultado de Papanicolau chega a 2 meses .  

Quando é feito o exame Papanicolau, ainda temos uma demora 
muito grande no resultado, a gente tem resultado que chega com 2 
meses, esse é um nó a demora do resultado da prevenção, do 
resultado dessa mulher (Profissional 1).  

Os próprios citotécnico eles levam laminas pra casa, essas pessoas 
elas não tem com exceção de alguns laboratórios, um vinculo formal 
empregatício com esses laboratórios, eles ganham por lamina, então 
eles passam em laboratório, pegam suas laminas leem e devolvem 
então ele ganham por isso, embora as pessoas que já trabalham 
com isso há muito tempo fale que isso não tem problema, que depois 
da lamina corada tem problema, mas é uma coisa que me incomoda, 
Isso acontece tanto na rede pública como na rede particular, 
percebemos que esses citotécnicos eles trabalham pra muitos 
laboratórios, são pessoas que rodam em muitos laboratórios, a gente 
tem um controle de qualidade feito por um outro laboratório que a 
gente acompanha isso sistematicamente, até suspendemos 
laboratório por uma quantidade grande de erros, de ajustes em 
resultados, a gente pediu pra suspender porque estava se repetindo 
demais então a gente percebe que a mão de obra, é uma mão de 
obra escassa (Profissional 2 ).  

Problema de laboratório são citotécnicos, nós não temos laboratório 
existe uma carência aqui na cidade de citotécnico. A citologia é um 
exame muito artesanal ainda. Os laboratórios hoje não têm mais 
interesse em fazer citologia, então a gente tá com problema aqui por 
conta de laboratório, por conta disso os preventivos são entregue 
com 60 dias (Gestão 1). 
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Fragilidade no SISCAN 

Criado para facilitar a comunicação entre as unidades de saúde e a gerencia 

do câncer, o SISCAN apresenta algumas limitações que dificultam o monitoramento 

das usuárias, bem como ao atraso de resultados devidoà falta de informações para 

a inserção do usuário no sistema. 

Com o SISCAM a gente começou a ter problemas de atraso de 
resultados, então esses atrasos deixavam os profissionais muito 
indignados porque estavam atrasando por problemas de identificação 
dessa paciente, porque o SISCAM ele atrela, várias informações ao 
sistema, que é o sistema de monitoramento de câncer que pega 
tanto o câncer de colo, como o câncer de mama, e ai como o grupo 
da atenção básica não estava organizado ou preocupado com CPF 
da paciente, CEP coisas que são extremamentes importante pra que 
eles entrem no sistema, estamos ainda nesse processo de 
superação nessa questão dos laboratórios (Profissional 2).  

Em certos espaços que já participei existe um conflito na questão 
burocrática, uma vez que você colhi o exame, existe uma 
dessincronia entre as informações que são coletadas pelo 
profissional nível local e as informações que o laboratório necessita e 
as informações que o banco de dados do SISCOLO necessita, não 
existe um sistema único para gerir tudo isso que pudesse servir de 
fonte pra todos esses serviços e isso quem sofre no final das contas 
é o paciente por uma questão burocrática, as vezes a coleta foi 
perfeita, o material tá bem colhido é possível de ser analisado, mas 
por uma questão burocrática esse resultado  se perdi ou esse 
resultado não chega em uma situação oportuna ( Profissional 3). 

Limites do monitoramento  

 Aparentemente a capital estudada tem criado estratégias alternativas para o 

controle e a prevenção do CCU. O que pode ser refletido/observado na fala abaixo 

em que a enfermeira afirma que o “monitoramento” é uma iniciativa da gestão e não 

da unidade: 

Monitoramento dos Casos 

Adotado como um instrumento para incentivar o acompanhamento do 

percurso da usuária dentro da rede, o monitoramento nas falas abaixo apresenta 

uma discordância entre os profissionais de saúde, pois o que um descreve ser 

monitoramento parece ser mais um acompanhamento dos casos, com base em uma 

ficha que vem da regional (distrito) responsável pela unidade. O mesmo afirma que 

este “monitoramento” é específico para os casos de CCU. Por outro lado, o 

profissional de saúde 3 afirma que o monitoramento não existe. Ressalta que há a 

ferramenta, mas não sabem utilizar. 
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A gente tinha o diagnostico na mão, referenciava e ficava (sem 
tratamento). Hoje a gente tem, referencia, a mulher é vista e a gente 
ainda monitora se ela tá indo para os retornos com a ficha de 
investigação de acompanhamento dessa paciente, Só quebra esse 
fluxo de monitoramento se a gente não for informado lá da regional, 
correndo o risco dessa mulher se perder, normalmente ela se perdi, 
mas se tudo correr certo, então a gente tem o principio a gente tem o 
meio e monitora até o final dessa história. (...) Ela tem um 
diagnostico alterado, ai ela é referenciada. Ela vai pra essa 
referencia e em seguida chega pra gente uma ficha que é de 
investigação de pacientes em tratamento para câncer, chega a ficha 
a gente vai até a casa da mulher ou pede pra ela vir até a unidade e 
a gente vê se ela foi fazer o exame porque lá diz tudo o que ela já fez 
e o que ela deverá fazer ainda, e a gente faz uma checagem pra vê 
se ela foi fazer, em que patamar está, se apresentou os exames, 
bem direitinho. Aqui no município é tudo informatizado, nossos 
atendimentos é em prontuário eletrônico, quase você não vai 
encontrar mais papéis, eu acho que isso não acontece no interior 
ainda (Profissional 1).  

Eu acho isso errado, eu deveria saber e ainda tem mais eu deveria 
ter o poder de uma observação que, isso eu estou colocando dentro 
do sistema informatizado, porque não adianta de nada eu ter um 
sistema informatizado se ele não me servi pra isso ( Profissional 3) 

De citologia a cobertura tem caído, mas o que é pior, é que as 
mulheres identificadas com lesões na citologia, o instituto de 
prevenção do câncer faz um trabalho a parte, cada um de 184 
municípios a lista dessas mulheres que foram identificadas na 
maioria dos gestores, pelo menos não nos informam o que fez com 
aquela mulher( Gestão 2) 

 

Ausência de contra referencia 

Os autoresProtasio e demais colaboradores (2014) concluem que a 

inexistência de referência e contra referência é uma fraqueza da rede e que pode 

interferir na integralidade estabelecida pelo SUS, assim limitando a APS de dar 

seguimento ao cuidado.  

A gente percebe que as pacientes vão e ficam,  pelo o que eu vejo, 
esse vinculo não tem uma contra referência dessa unidade para a 
unidade básica, isso deixa muito a desejar porque como os serviços 
eles não são regionalizados,  às vezes, essas pacientes, elas saem 
de um território e vão para outro, onde tá os serviços, às vezes muito 
distante, e ela como tem muitas idas para esse serviço especializado 
acaba priorizando o alto risco, por conta de recurso financeiro, e 
acha que não deve voltar, e às vezes o profissional tem vinculo 
vínculo com a paciente mas não é aquela coisa muito sistemática, 
ele sabe que aquela paciente tá com câncer, mas o tratamento vai 
ficar muito no terciário, essa contra referência  ainda é prejudicada, 
não tem essa coisa bem formalizada não( Profissional 2).  



24 
 

Eu acho que eu deveria saber e ter o poder de uma observação do 
que eu estou colocando dentro do sistema informatizado, porque não 
adianta de nada eu ter um sistema informatizado se ele não me servi 
pra isso. A referência e contra referência é muito precária, às vezes 
quando eu encontro a paciente de novo, ela já tá fazendo o 
tratamento e eu não sei. Às vezes a paciente chega e eu tô sem 
propriedade pra poder conversar com ela, porque eu não sei pelo o 
que ela passou muitas vezes ela começa a ter um distúrbio 
hormonal, mas porque na verdade foi retirado um ovário, e eu não 
sabia ou ela foi submetida a radioterapia, ou tá usando algum 
quimioterápico de longo prazo e isso tá alterando o controle da 
diabetes dela, então assim fica um pouco solto, claro que ai a gente 
vai tentando se apropriar aos poucos, o paciente retorna, mas não é 
a mesma coisa, o ideal é que a gente tivesse esse contato com o 
pessoal da contra referencia. Pra mim eu tinha que fazer o 
encaminhamento e ele tinha que me dizer aonde é que tinha vaga, e 
se não houvesse porque o sistema tem uma limitação, às vezes a 
pessoa pega um resultado de uma lesão de baixo grau e já 
encaminhada quando na verdade teria algumas coisas que ele ainda 
poderia fazer dentro da unidade. A referência e contra referência é 
muito precária, às vezes quando eu encontro a paciente de novo, ela 
já tá fazendo o tratamento e eu não sei. Às vezes a paciente chega e 
eu tô sem propriedade pra poder conversar com ela, porque eu não 
sei pelo o que ela passou muitas vezes ela começa a ter um distúrbio 
hormonal, mas porque na verdade foi retirado um ovário, e eu não 
sabia ou ela foi submetida a radioterapia, ou tá usando algum 
quimioterápico de longo prazo e isso tá alterando o controle da 
diabetes dela, então assim fica um pouco solto, claro que ai a gente 
vai tentando se apropriar aos poucos, o paciente retorna, mas não é 
a mesma coisa, o ideal é que a gente tivesse esse contato com o 
pessoal da contra referencia. ( Profissional 3).  

Por mais que a gente treine, eles encaminham mulheres que não 
deveriam para colposcopia tirando a vez de quem precisa de uma 
colposcopia, enche o sistema de paciente que não deveria tá no 
sistema ( Gestão 2). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização desse estudo contribuiu para desenhar a linha do cuidado do 

CCU, assim como fatores que interferem nessa estruturação.  Além disso, permitiu 

identificar as potencialidades de uma rede de cuidado e seus gargalos. 

Entretanto, para que haja uma equidade no cuidado do CCU , há necessidade 

de uma rede que dialogue, possibilitando assim melhorias em toda a linha do 

cuidado. 
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