
Portugal é, até aos dias de hoje, 
um dos países da Europa com a 
taxa de mortalidade mais elevada 
por Cancro do Colo do Útero (CCU), 
sendo este um dos cancros mais 
frequentes. Na região de Lisboa e 
Vale do Tejo (LVT) são detetados 
cerca de 400 novos casos de 
CCU por ano. A introdução 
de programas de rastreio 
de base populacional bem 
organizados e acessíveis, 
incluindo os testes de 
deteção do DNA do Vírus 
do Papiloma Humano 
(HPV) a cada 5 anos a 
partir dos 30 anos de 
idade, constituem estratégias 
de saúde pública importantes e 
que têm um impacto evidente na 
redução da mortalidade por CCU.

Os internos de 3º ano de 
formação específi ca de Medicina 
Geral e Familiar, em colaboração 
com o ACES Almada-Seixal, iniciaram 
em agosto de 2021 a realização 

do rastreio de cancro do colo do 
útero (RCCU) a todas as mulheres 
residentes nos concelhos de 
Almada e Seixal, sem médico de 
família atribuído e com idades 
compreendidas entre os 30 e os 65 
anos. Este projeto contou com a 

colaboração da Dra. Anabela Ribeiro, 
Presidente do Concelho Clínico do 
ACES Almada-Seixal e da Enfermeira 
Amélia Silva, enfermeira gestora do 
Núcleo de Formação e Investigação 
do mesmo ACES, e ainda com o 
apoio do Hospital Garcia de Orta 
(HGO), através da coordenadora do 
RCCU, Dra. Ana Quintas, da diretora 

Um projeto no âmbito dos Programas de Rastreio dos 
médicos internos do 3º ano do ACES Almada-Seixal 
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do Serviço de Anatomia Patológica, 
Dr.ª Mª José Brito e ainda da Dr.ª 
Fernanda Goulart, administradora 
do Programa de Rastreios do HGO.

Este projeto nasceu da 
necessidade de colmatar uma 
falha inerente à falta de médicos 
de família na região de LVT, que 
deixa a descoberto mulheres em 
idade rastreável, tornando-as 
numa população vulnerável. 

A primeira fase do projeto visou 
a literacia em saúde, através da 
educação e empoderamento das 
utentes para a temática 
do RCCU, e incluiu 
diferentes iniciativas: 
pósteres informativos 
sobre o RCCU, 
afi xados nas UCSP do 
ACES Almada-Seixal 
e partilhados 
nas plataformas 
digitais; panfl etos 
de carácter informativo sobre 
esta temática e cartazes de 
divulgação nos dois concelhos. 

A segunda fase consistiu na 
realização de consulta médica, desde 
agosto a novembro, pelos médicos 
internos, em dois polos distintos: 
Seixal e Almada, atualizando os 
dados das utentes, esclarecendo 
a importância deste rastreio e 
colhendo amostra para citologia, 
quando indicado. Para a consulta 
de RCCU foi aplicado o protocolo 
de articulação entre o ACES 
Almada-Seixal e o HGO, através 
da plataforma SiiMA Rastreios.

Foi aplicado um questionário de 

satisfação anónimo que revelou 
um resultado extraordinário: das 
378 mulheres inquiridas sobre a 
satisfação global desta iniciativa, 
95,2% responderam “Excelente” 
ou “Muito satisfeita”. Foi ainda 
dado espaço para que deixassem 
sugestões ou comentários: 
“Nada para criticar, apenas quero 
agradecer! A Dra. esclareceu todas 
as dúvidas. Receção administrativa 
impecável”, “Mais iniciativas como 
esta! Os meus parabéns.”, “Fiquei 
muito satisfeita com o atendimento, 

tempo de espera e 
serviço prestado. 
Não tenho sugestões 
de melhoria”.

A equipa de médicos 
salientou ainda a 
importância do trabalho 
da equipa administrativa 
em todo o processo 
de convocatórias e 

admissão das utentes, e da equipa 
de assistentes operacionais, que 
garantiu as condições de segurança 
e higiene nos locais de consulta. 
Um especial destaque foi dado à 
administrativa Vanda Assunção, 
pela sua efi cácia, simpatia e 
dedicação total a este projeto. A sua 
colaboração metódica, atempada e a 
sua proatividade revelou-se essencial 
para o sucesso deste Projeto. 

O Cancro do Colo do Útero 
mata, mas pode ser prevenido. 

Prevenir dá vida!

Legenda
1 - Médicos internos do 3º ano do ACES Almada-Seixal: Sandra Correia, Joana 
Afonso, Ricardo Alves Coelho, Mara Silva, Diogo Miragaia, Diogo Prates, Joana 
Amaral, Filipe Mateus, Geisa Félix, Ana Marinho e Joana Gonçalves.
2 - Anabela Ribeiro, Susana Santos e Amélia Silva
3 -  Vanda Assunção

Deste projeto, 
resultaram 675 
consultas presenciais, 
com realização de 
518 citologias. Destas 
citologias, cerca de 11% 
mostraram alterações, 
sendo que 68 mulheres 
revelaram que nunca 
tinham realizado este 
rastreio na sua vida. 
Todas as mulheres 
foram informadas, 
via telefónica ou 
presencialmente (de 
acordo com a preferência 
de cada mulher), 
quando o resultado foi 
positivo, possibilitando 
uma informação 
individualizada 
e centrada nas 
preocupações das 
utentes. As utentes 
foram informadas 
via email quando o 
resultado se revelou 
normal. 

Resultado das 
citologias com 
alterações

23% HPV 16 ou 18+

47% HPV outros + NILM

16% HPV outros + LSIL

  2% HPV outros + HSIL
12% HPV outros + AS-CUS
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