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INTRODUÇÃO  
 

 

 

 

 

 

 

Identificar, na literatura, as estratégias utilizadas 

pelos enfermeiros para adesão das mulheres à 

realização do exame preventivo de câncer 

uterino com vistas à melhoria da cobertura 

deste.  
 

OBJETIVO 

 
 
Revisão narrativa  com busca dos artigos na LILACs e 
no SciELO, além dos manuais do Ministério da Saúde e 
da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. 
Descritores usados: Enfermagem e exame 
colpocitológico.  

 
METODOLOGIA  
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REVISÃO DA LITERATURA 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Torna-se evidente, em virtude dos resultados obtidos, a 
importância da prevenção, da educação e da atenção á 
saúde da mulher nas ações de saúde pública, devendo 
essas ser de responsabilidade dos profissionais da área de 
saúde e dever das esferas do governo quanto à saúde da 
população feminina. 

 

Exame preventivo: o papanicolau 
Pinto et al.(2004), referem que o cuidado preventivo do 
câncer ginecológico não é compreendido pela mulher 
com o mesmo significado dos demais problemas. 
Ramos et al. (2006) afirma que o exame, se  realizado 
periodicamente pode reduzir em até 70% a mortalidade 
por câncer de colo de útero na população de risco. 
 
Exame de papanicolau e outras doenças detectáveis  
Conforme Russomano (2007), uma das doenças 
identificadas no exame papanicolau é a infecção por 
papiloma vírus que causa lesões. Outras identificadas 
são: candidíase; triconomíase, Gardnerella vaginalis, etc 
( RAMOS,2007; OLIVEIRA; LEMGRUBER, 2000; DIAS et 
al., 2006) 
 
Estratégias de prevenção 
 
Para detecção precoce, o papanicolau, é eficiente, de 
baixo custo e fácil realização (GREENWOOD et al. ,2006).   
Segundo Diógenes, Rezende; Passos (2001), o programa 
de prevenção do câncer cérvico uterino depende de 
fatores importantes como: prestação de serviços 
adequados, definições da população-alvo, capacitação 
da comunidade de maneira responsável e consistente 

Sabe-se que mulheres acima de 35 anos de idade são 
mais acometidas pelo câncer cérvico-uterino. A 
orientação do Programa Nacional de Controle do CCU é 
para que se intensifique a oferta do exame 
citopatológico às mulheres na faixa etária de 35 a 49 
anos, especialmente as que nunca fizeram um exame 
citopatológicoEstas apresentam maior incidência de 
lesões precursoras de alto grau e maior possibilidade do 
desenvolvimento do câncer do colo do útero (BRASIL, 
2001). 
 
Diante dessa situação, questiona-se: se  estamos diante 
de uma patologia com mortalidade elevada, com 
inúmeras campanhas e programas governamentais 
veiculados pela mídia  por que, nas unidades de saúde, 
o valor desse exame não é reconhecido pelas mulheres? 
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