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RESUMO

O câncer de colo uterino é bem comum na população feminina e traz
inúmeras complicações e mudança da qualidade de vida dessas mulheres.
Dessa maneira essa pesquisa teve como objetivo deﬁnir e analisar a
percepção dos proﬁssionais de saúde frente ao rastreamento e detecção
precoce das lesões precursoras, e quais procedimentos são realizados nas
unidades de atendimento primário a estas mulheres, bem como conhecer
ações, condutas e orientações desenvolvidas pelos agentes comunitários
de saúde, técnicos, enfermeiros e médicos das estratégias da saúde da
família e no Centro de Diagnostico do Hospital do Amor na cidade de Nova
Andradina-MS e ainda foi conhecido como é realizado o enfrentamento do
diagnóstico e tratamento das mulheres com resultados alterados. Tratouse de uma pesquisa de caráter exploratório, descritiva com abordagem
quantiqualitativa, utilizado as ferramentas de estudo Excel e o discurso do
sujeito coletivo (DSC), obedecendo ao princípio de saturação. Para
obtenção dos resultados foi feita a coleta por meio de um questionário
semi - estruturado e um de dados sociodemográﬁcos e a entrevista
gravada por meio de Iphone 7. Observou-se que muitos proﬁssionais têm
diﬁculdades em ajudar as mulheres por falta de conhecimento, crenças, e
cultura, porém buscam sempre tentar de alguma forma convencer esse
publico a buscar ajuda, e também procuram atuar com ações educativas e
campanhas visando atender o numero maior possível de mulheres para
que a taxa de mortalidade frente a esta doença diminua. Também foram
encontradas muitas questões de medo, vergonha, falta de informações
frente às mulheres atendidas, tendo com isso uma resistência por parte
das mulheres em estarem indo coletar o exame, sendo muito importante
ter atividades educativas a ﬁm de atrair este publico privados de
informações necessárias para o auto cuidado, e rastreio precoce. Porém
os proﬁssionais mostram-se sensibilizados, humanizados, ﬁrmes e
persistentes em busca de realizar o rastreamento precoce de lesões.
Também mostra como realizam o apoio frente ao diagnostico, tratamento,
e após a cura.
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