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RESUMO – O câncer do colo do útero é uma das principais causas de óbito na população feminina 
do Brasil, considerado um grave problema de saúde pública. A realização do exame de rotina de 
Papanicolaou previne esta doença, por ser um método de diagnóstico efetivo na detecção de lesões 
precursoras de câncer, e ser de baixo custo. Porém a confiabilidade do resultado depende de uma 
coleta de material cérvico vaginal bem realizada, com a representação dos dois epitélios da 
endocérvice, o escamoso e o colunar. Isso assegura a representatividade das células componentes 
da junção escamo colunar (JEC), região de preferencia do colo do útero, para instalação do vírus 
HPV, principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de colo uterino. O objetivo deste 
trabalho é avaliar o desempenho deste projeto no processo ensino aprendizagem dos acadêmicos 
envolvidos neste trabalho. Desta forma, foi avaliada a qualidade das coletas realizadas nos anos de 
2011 e 2012. Das 60 amostras analisadas em 2011, 32% apresentaram células endocervicais. Em 
2012 foram analisadas 131 preparações, das quais 74% apresentaram células endocervicais. Isso 
representa um aumento de 42% na qualidade dos esfregaços, o que significa melhoria e eficiência na 
coleta do material do colo uterino, realizado  pelos acadêmicos. Os dados demonstram a importância 
do projeto de extensão no processo ensino aprendizagem, propiciando ao discente a oportunidade de 
aprimorar a  prática dos conhecimentos teóricos adquiridos durante a sua formação.  
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