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Dentre os desafios para o alcance de uma assistência integral à saúde da mulher está às 

ações para o controle dos cânceres do colo uterino e mamário. Estas neoplasias são as mais 

comuns entre a população feminina. Nesta perspectiva, o enfermeiro atua realizando a 

consulta ginecológica dentro do processo de enfermagem através de entrevista, exame 

clínico das mamas, coleta de material citopatológico, inspeção visual com ácido acético e 

orientações de prevenção. Relatar experiências exitosas do atendimento de enfermagem em 

saúde da mulher na atenção básica em uma cidade do agreste alagoano. O estudo apresenta 

as experiências obtidas durante a prática de discentes sob a preceptoria dos enfermeiros das 

unidades, durante as atividades do projeto PIBIP - Ação da Universidade Federal de 

Alagoas - Campus Arapiraca intitulado: Ações Integradas em Saúde do Adulto: com foco 

em Vigilância em Saúde e Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s), com as usuárias 

do SUS de unidades básica de saúde, as atividades transcorreram no período de setembro 

de 2014 a Setembro de 2015. As atividades envolveram a realização de educação em 

saúde, consultas ginecológicas de enfermagem, realização do exame citopatológico, Teste 

de Inspeção Visual com Ácido acético (IVA), encaminhamentos e intervenções. Foram 

realizadas Educações em Saúde nas áreas de abrangência das unidades básicas com foco na 

sensibilização para realização do exame citopatológico e salas de espera com temas como 

DST’s, prevenção do Câncer de o IVA, representando um considerável aumento da 

demanda das unidades básicas de saúde. Esse trabalho permitiu a implantação do IVA 

como instrumento auxiliar na detecção do câncer do colo uterino e a valorização da 

consulta ginecológica de enfermagem na atenção básica, possibilitando a ampliação das 

ações preventivas e de rastreamento para os cânceres do colo e da mama, além do 

incentivo a medidas de promoção à saúde. 
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