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Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS 

• Acompanhar as mulheres cadastradas na APS com a coleta do exame 
citopatológico promove a detecção precoce de lesões pré-cancerosas, rastreando 
dessa maneira essa população que pode ser exposta a essa comorbidade, e assim, 
possibilitando o tratamento precoce.

• De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é possível reduzir, em média, de 
60 a 90% a incidência de câncer do colo do útero quando a cobertura de 
rastreamento da população é de pelo menos 80%, com a garantia do diagnóstico e 
do tratamento adequados dos casos detectados 

• O indicador avalia a realização de citopatológico em mulheres de 25 a 64 anos 
cadastradas e vinculadas na APS nos últimos 3 anos.



• Método de cálculo:

Numerador: Mulheres identificadas no denominador que tenham o registro de no mínimo 1 (um) procedimento de 
coleta citopatológica realizado por médico ou enfermeiro na APS nos últimos 36 meses, a contar do último mês do 
quadrimestre analisado. 



O denominador estimado é calculado para todos os municípios a partir do cadastro municipal no SISAB e utilizado 
quando o resultado do denominador identificado for abaixo de 85% do denominador estimado.



1º passo: CADASTRO DA MULHER PELA EQUIPE DE SAÚDE

O cadastro pode ser realizado 
pelas fichas do ACS (Cadastro 
individual ou cadastro domiciliar) 
ou por meio do cadastro rápido 
na Unidade de Saúde.



É necessário vincular a cidadã em uma 
equipe de saúde seguindo esses passos 

2º passo: ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO (quando necessário)



3º passo: CONFIRMAÇÃO DO VÍNCULO COM A EQUIPE DE SAÚDE DA UNIDADE

No PEC é possível ver a
situação de cadastro dessa
mulher por meio do bloco
DADOS CADASTRAIS



4º passo: ATENDIMENTO E REGISTRO NO SOAP

No SOAP, há a opção de inserir uma intervenção ou procedimento no campo PLANO.



4º passo: INSERIR O CÓDIGO SIGTAP 02.01.02.003-3 – Coleta de Material p/ exame 
citopatológico de colo uterino



5º passo: FINALIZAR ATENDIMENTO
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