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RESUMO 

 
O câncer do colo do útero é a terceira causa de morte em mulheres de países do terceiro mundo e no 
Brasil é considerado um problema de saúde pública. O exame citopatológico ou Papanicolaou 
possui grande importância para a prevenção deste câncer, pois tem a característica de detectar a 
neoplasia em fase incipiente e curável com medidas relativamente simples. O exame consiste de 
coleta cervical que é realizada sob controle visual, após a colocação de um espéculo vaginal, com 
espátula de madeira (Ayre), que possui uma extremidade moldada para raspar a ectocérvice em uma 
amplitude de 360°. Assim, este estudo objetivou realizar uma revisão bibliográfica sobre a 
importância do enfermeiro na realização do exame colpocitológico. Usou-se para busca dos artigos 
a base de dados do Portal Periódicos Capes, além de pesquisa em livros, monografias, dissertações e 
documentos de órgãos do governo sobre o tema. Os resultados apontaram que o exame realizado 
pelo enfermeiro, de maneira eficaz, contribui diretamente na prevenção da doença. Além disso, este 
profissional pode prestar importante contribuição no processo educativo, sendo de sua competência 
divulgar informações à clientela referentes aos fatores de risco, prevenção e detecção precoce. 
 
Palavras-Chave: Câncer do colo uterino. Enfermeiro. Exame Papanicolaou. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The uterus cervix cancer is the third cause of death in women in developing countries. It is 
considered a public health problem in Brazil. The cervical cytology or Pap test has great importance 
for the prevention of cancer. This examination detects the cancer at an early stage and it is curable 
by relatively simple measures. The cervical sample is performed under visual control, after 
placement of a vaginal speculum. The exfoliated cells are collected with a wooden spatula (Ayre), 
which has a shaped tip to scrape the ectocervix in a range of 360°. Thus, this study aimed to review 
literature on the importance of nurses in performing the Pap test. In order to search the articles, it 
was used the Capes – Portal Periodic database, as well as search in books, monographs, 
dissertations and documents from government agencies about the subject. The results indicated that 
the examination by the nurse, effectively contributes directly to disease prevention. In addition, this 
professional can provide an important contribution in the educational process, and disseminate 
information within their competence to patients, regarding the risk factors, prevention and early 
detection. 
 
 
Keywords: Cervical cancer. Nurse. Pap test. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O câncer do colo do útero é a terceira causa de morte em mulheres de países do 

terceiro mundo. No Brasil, representa 10% de todos os tumores malignos incidentes, sendo 

considerado um problema de saúde pública (BRASIL, 1994, 2000). De acordo com Silveira e 

Pessini (1993), em regiões pobres e subdesenvolvidas do Brasil, o câncer do colo uterino é o 

tumor mais frequente chegando a quase 50% das lesões malignas diagnosticadas na mulher. 

A doença manifesta-se a partir da faixa etária de 20 a 29 anos, aumentando seu risco 

rapidamente até atingir o pico etário entre 50 e 60 anos. Uma provável explicação para as 

altas taxas de incidência em países em desenvolvimento seria a inexistência ou a pouca 

eficiência dos programas de rastreamento (BRASIL, 2012).  

A prevenção do câncer do colo do útero tem relevância não só pela elevada incidência, 

mas pelos importantes agravos que poderá ocasionar na mulher, quando diagnosticado e 

tratado tardiamente (BRASIL, 1996). O exame colpocitológico é um instrumento adequado, 

prático e barato para o rastreamento deste câncer. A técnica consiste na obtenção de um 

esfregaço ou raspado de células esfoliadas do epitélio cervical e vaginal. Esse exame tem 

valor tanto para detecção precoce de lesões pré-neoplásicas quanto para o diagnóstico do 

câncer (LOPEZ, 1998; FERNANDES, NARCHI, 2002). Na maioria dos serviços 

especializados, o rastreamento da doença por essa técnica tem sido superior a 80% 

(FERREIRA, ANDRADE, COSTA, 2001). 

O enfermeiro, como integrante da equipe de saúde da família, deve estar alerta para a 

captação de mulheres que apresentam maior risco de desenvolver o câncer do colo do útero 

conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Faz parte deste cuidado a execução correta 

da técnica de coleta, preenchimento dos dados no momento da solicitação do exame, 

manutenção, identificação e acondicionamento dos frascos e lâminas, provisão do material, 

bem como a busca das mulheres, quando presente resultado anormal, encaminhando-as para o 

tratamento adequado (FONSECA, CHIESA, OLIVEIRA, 1994). 

Neste sentido, o profissional de enfermagem tem papel crucial na prevenção e controle 

da doença. Além de realizar o exame, o profissional pode prestar importante contribuição no 

processo educativo, sendo de sua competência divulgar informações à clientela referentes aos 

fatores de risco e ações de prevenção e detecção precoce. 

Diante do exposto, este trabalho tem por finalidade oferecer mais subsídio ao 

enfermeiro na realização do exame colpocitológico. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O câncer de colo de útero é o único câncer para o qual se dispõe de tecnologia para 

prevenção, detecção precoce e tratamento. O enfermeiro torna-se então figura de grande 

importância na prevenção e controle da doença porque ele é, também, um profissional 

capacitado para a realização do exame colpocitológico.  

O estudo abordou a importância do enfermeiro na realização do exame colpocitológico 

com o intuito de conhecer a atuação deste profissional podendo contribuir assim na 

otimização da realização do exame. 
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3 OBJETIVO 

 

Realizar uma revisão bibliográfica sobre a importância do enfermeiro na realização do 

exame colpocitológico. 
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4 METODOLOGIA 

  

A metodologia utilizada foi a revisão de literatura e para tal foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica através de artigos científicos disponíveis em bases de dados indexadas no Portal 

Periódicos Capes, livros, monografia, dissertações e documentos de órgãos do governo sobre 

o tema, em língua portuguesa, inglesa e espanhola com data de publicação até a atualidade. 

A pesquisa bibliográfica tem relevância porque um estudo sistematizado desenvolvido 

a partir de material previamente elaborado por inúmeras fontes científicas, também pode 

preceder outros tipos de pesquisa, como é o caso do estudo em questão (DUARTE e 

FURTADO, 2002). 
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5  REFERENCIAL TEÓRICO  

 

5.1 O câncer do colo uterino  

 

O câncer constitui-se de um conjunto de diferentes tipos de doenças de múltiplas 

causas. As doenças neoplásicas desenvolvem-se progressivamente, a partir de qualquer tecido, 

quando células normais perdem a sua capacidade funcional, dividindo-se descontroladamente, 

até produzir uma massa de tecido cancerosa (DE VITA, HELLMAN, ROSEMBERG, 1984). 

O câncer do colo do útero leva em média 7 a 10 anos para se desenvolver (MELO, 

2006 apud YASSOYAMA, 2006). É uma doença que se torna invasiva em um longo processo 

de evolução clínica, sendo possível sua identificação em sua forma precursora, que, quando 

descoberta, pode ser tratável e curável (MENDONÇA et al., 2008).  

O carcinoma do colo uterino pode ter sua história natural dividida em três diferentes 

fases: a primeira quando está presente a infecção pelo HPV; a segunda quando existem 

alterações morfológicas das células epiteliais do colo, chamada de lesão precursora e a última 

quando a lesão atravessa a membrana basal do epitélio, caracterizada por carcinoma invasivo 

(ZEFERINO, 2002). 

O colo do útero é revestido por várias camadas de células epiteliais pavimentosas, 

arranjadas de forma bastante ordenada e nas neoplasias intraepiteliais esta estratificação fica 

desordenada (BRASIL, 2002).  

Normalmente os carcinomas de células escamosas são queratinizantes e apresentam-se 

com poucas células, muitas vezes com células isoladas. É típico haver uma variação 

acentuada no tamanho celular, presença de células caudadas e fusiformes (frequentemente 

contêm citoplasma denso orangeofílico). Os núcleos variam acentuadamente de tamanho e a 

membrana nuclear pode apresentar configuração irregular. São mais frequentes em mulheres 

na faixa etária de 30 a 40 anos (SOLOMON et al., 2002). 

Segundo Pinto et al. (2002), os fatores de risco relacionados à oncogênese cervical são 

aqueles documentados experimentalmente e os clínicos ou epidemiológicos. Os fatores 

imunológicos são aqueles associados com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) e 

os fatores genéticos aqueles associados com o polimorfismo da proteína p53. O tabagismo e o 

uso prolongado de contraceptivos orais são fatores documentados experimentalmente. Dentre 

os fatores de risco clínicos ou epidemiológicos, destaca-se o início precoce da atividade 
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sexual, a multiplicidade de parceiros, a baixa escolaridade e renda, a multiparidade e a história 

de doença sexualmente transmissível. 

Uma marcante característica do câncer do colo do útero é a sua consistente associação, 

em todas as regiões do mundo, com o baixo nível socioeconômico, ou seja, com os grupos 

que têm maior vulnerabilidade social (BRASIL, 2002). No estudo de Harris et al. (1980), o 

nível educacional foi fator de risco para o desenvolvimento do câncer do colo uterino depois 

de controlado por outros fatores. Os autores revelaram que as mulheres com educação 

equivalente ao segundo grau mostraram um risco relativo reduzido comparado com aquelas 

com apenas educação primária. 

 

5.2 Magnitude da doença  

 

Os cânceres encontram-se entre as principais causas de morte nas estatísticas de 

mortalidade do Brasil ao lado das doenças do aparelho circulatório, das causas externas, das 

doenças do aparelho respiratório, das afecções do período perinatal e das doenças infecciosas 

e parasitárias (BRASIL, 2012).  

No Brasil, tem-se a particularidade de dimensões territoriais muito grandes que levam 

a marcadas diferenças regionais, sejam nos aspectos culturais, sociais e econômicos; seja na 

ocorrência das patologias e na distribuição dos fatores de risco associados a essas diferenças 

(BRASIL, 2011a). O Sul e o Sudeste apresentam um perfil epidemiológico do câncer que é 

similar a alguns países desenvolvidos com maior incidência dos cânceres de mama, próstata e 

colon e reto. Por outro lado, as regiões Norte e Nordeste apresentam um padrão mais próximo 

aos países em desenvolvimento, com incidências mais elevadas de tumores geralmente 

associados a pobreza: colo do útero, estômago e cavidade oral (BRASIL, 2012). 

As estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) para o ano de 2012 são válidas 

também para o ano de 2013 e apontam a ocorrência de aproximadamente 518.510 casos novos 

de câncer. Os tipos mais incidentes serão os cânceres de pele não melanoma, próstata, 

pulmão, cólon e reto e estômago para o sexo masculino; e os cânceres de pele não melanoma, 

mama, colo do útero, cólon e reto e glândula tireoide para o sexo feminino (BRASIL, 2011a). 

 Eram esperados para o ano de 2011, 236.240 casos novos de câncer para o sexo 

masculino e 253.030 para o sexo feminino. Estimava-se 18 mil novos casos de câncer do colo 

uterino e no ano de 2012, esperam-se 17.540 casos novos deste câncer, com um risco 

estimado de 17 casos a cada 100 mil mulheres (BRASIL, 2010; BRASIL, 2012). 
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O câncer do colo uterino apresenta alta incidência em todo o mundo.  Nos países em 

desenvolvimento, ocupa o primeiro lugar em ocorrência, com grande impacto na mortalidade, 

o que poderia ser minimizado aumentando-se a eficácia da detecção das formas pré-

neoplásicas (LIMA, PALMEIRA, CIPOLLOTI, 2006).   

Entre as mulheres, o câncer do colo do útero representa a segunda neoplasia com 

maior incidência, e a terceira causa de morte, precedida pelo câncer de mama (Figura 1) 

(PARKIN et al., 2005; BRASIL, 2011a). Em geral, a razão mortalidade/incidência é de 52%, 

sendo responsável pelo óbito de 275 mil mulheres em 2008. A incidência do câncer do colo 

do útero manifesta-se a partir da faixa etária de 20 a 29 anos, aumentando seu risco 

rapidamente até atingir o pico etário entre 50 e 60 anos (BRASIL, 2011a).  

De acordo com dados do INCA (BRASIL, 2011a), o câncer do colo do útero é mais 

incidente na região Norte do Brasil (24/100 mil). Nas regiões Centro-Oeste (28/100 mil) e 

Nordeste (18/100 mil) ocupa a segunda posição mais frequente; na região Sudeste (15/100 

mil), a terceira, e na região Sul (14/100 mil), a quarta posição. 

As tendências da mortalidade por câncer de colo uterino não tem mostrado variação 

importante, como observado em muitos estudos relatados por Gamarra (2009). Estes achados 

permitiram que a autora concluísse que as medidas que vem sendo adotadas não têm 

conduzido aos resultados esperados, no sentido de alcançarem efeitos positivos sobre a 

doença no Brasil.  

 

Figura 1. Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes nas mulheres 

estimados para 2012, exceto pele não melanoma. 

 
Fonte: BRASIL (2011a) 
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5.3 Exame citopatológico ou Papanicolaou 

 

Para o diagnóstico do câncer do colo do útero utiliza-se o exame citopatológico, mais 

conhecido como teste de Papanicolaou, a colposcopia e o exame histopatológico do fragmento 

de biópsia quando necessário (JACYNTHO, 2001). 

A estratégia de rastreamento recomendada pelo Ministério da Saúde é o exame 

citopatológico ou Papanicolaou prioritariamente em mulheres de 25 a 64 anos (BRASIL, 

2011a). 

 

5.4 Técnica 

 

O colo do útero é dividido em ectocérvice (porção vaginal) e endocérvice. Ao exame 

vaginal, o ectocérvice é visível a olho nu, sendo coberto por epitélio escamoso estratificado 

não queratinizado contínuo com a cúpula vaginal. O epitélio escamoso converge centralmente 

para uma pequena abertura denominada orifício externo. Na nulípara, esse orifício está 

praticamente fechado (ROBBIN e CONTRAN, 2005). Entre o ectocérvice e endocérvice 

encontra-se a junção escamocolunar (JEC), que é uma linha que pode estar tanto na ecto como 

na endocérvice, dependendo da situação hormonal da mulher (BRASIL, 2002). 

A técnica de coleta da citologia, baseada na esfoliação espontânea ou induzida de 

células normais ou patológicas do colo uterino, foi introduzida por Papanicolaou e Traut em 

1943 (DRAPER e COOK, 1983). O exame consiste de coleta cervical (Figura 2) que é 

realizada sob controle visual, após a colocação de um espéculo vaginal, com espátula de 

madeira (Ayre), que possui uma extremidade moldada para raspar a ectocérvice em uma 

amplitude de 360°. Para a coleta endocervical utiliza-se a citobrush (escovinha de náilon) 

(JONES, 1988; SANTOS et al., 2003).  
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Figura 2. Ilustração da Coleta Cervical (Exame citopatológico) 

 

 
        Fonte: BRASIL (2002) 

 

As amostras são espalhadas sobre uma lâmina de microscopia e fixadas em álcool 

etílico a 95% para envio ao laboratório, onde são coradas e lidas por citotécnicos e 

citopatologistas (Figura 3) (JONES, 1988; MONTANARI e STEFANON, 1996). 
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Figura 3 Confecção dos esfregaços ectocervical e endocervical. 

 
                        Fonte: BRASIL (2002) 

 

O exame citopatológico normalmente não é doloroso, mas um desconforto variável 

pode acontecer, de acordo com a sensibilidade individual de cada paciente. As mulheres 

devem ser orientadas a não terem relações sexuais ou fazerem uso de duchas, medicamentos 

ou exames intravaginais durante as 48 horas que precedem o exame. Deve ser realizado fora 

do período menstrual, pois o sangue dificulta a leitura da lâmina, podendo até tornar o 

esfregaço inadequado para o diagnóstico citopatológico. A sensibilidade da citopatologia 

varia entre os diferentes trabalhos, podendo ser considerada em torno de 70%, mas quando 

associada à colposcopia, pode chegar até 80% (BRASIL, 2002). 

 

5.5 Diagnóstico 

 

O exame citopatológico ou Papanicolaou foi criado pelo médico grego George 

Nicholas Papanicolaou que mostrou que a partir do esfregaço vaginal era possível detectar 

células malignas, tornando-se um dos estudos extraordinários na história do conhecimento do 

câncer de colo uterino (COELHO, 2002). 

Depois dos resultados obtidos por Papanicolaou, o Sistema de Bethesda foi criado para 

uniformizar a terminologia para o método diagnóstico. A introdução desta terminologia 
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permitiu estabelecer normas para a classificação citológica com o objetivo de reduzir 

confusões diagnósticas entre alterações celulares benignas e realmente atípicas (JONES, 

1988; MONTANARI e STEFANON, 1996). A classificação do Sistema incluiu os 

diagnósticos relacionados às células glandulares atípicas no laudo do exame citológico do 

colo do útero. (CAMPANER et al., 2007; WESTIN, 2009).  

Em 1988 foi introduzida a categoria diagnóstica células glandulares atípicas de 

significado indeterminado (AGUS) (CAMPANER et al., 2007; HAMMOUD et al., 2002) 

sendo definido como achados citológicos caracterizados pela presença de alterações celulares 

insuficientes para o diagnóstico de lesão. Como a nova categoria apresentava limitações por 

não definir se as alterações citológicas eram reparativas ou neoplásicas, houve uma revisão 

dessa classificação em 2001. Essa categoria foi reclassificada em “ASC-US” – células 

escamosas atípicas de significado indeterminado (Figura 4) e “ASC-H” – células escamosas 

atípicas não podendo se excluir lesão de alto grau (BRASIL, 2011b). 

De acordo com as Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do 

Útero atuais (2011), as atipias escamosas de significado indeterminado representam a atipia 

citológica mais comumente descrita nos resultados dos laudos citopatológicos do colo do 

útero. Segundo dados registrados no SISCOLO em 2009 descritos nas Diretrizes do INCA, o 

diagnóstico citológico de “ASC” representou 1,4% de todos os exames realizados e 53,5% de 

todos os exames alterados (BRASIL/MS/SISCOLO, 2010 apud BRASIL 2011b).  

Diante de um resultado de exame citopatológico de ASC-US, a conduta na mulher 

com 30 anos ou mais será a repetição do exame citopatológico em um intervalo de seis meses, 

precedida, quando necessário, do tratamento de processos infecciosos e de melhora do 

trofismo genital, com preparo estrogênico após a menopausa, na Unidade da Atenção 

Primária. Para as mulheres com idade inferior a 30 anos, a repetição da colpocitologia está 

recomendada no intervalo de 12 meses (BRASIL, 2011b). 
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Figura 4. Células escamosas em uma preparação citológica convencional apresentando atipias 

de significado indeterminado (ASC-US). 

   
           Fonte: Vaucher, Santos, Vargas (2006) 

 

Os resultados da colpocitologia são agrupados como descrito por Uchimura (2009) 

em: atipias de significado indeterminado de células escamosas e glandulares (ASC-

US/AGUS), lesões intraepiteliais de baixo grau (LIEBG), que incluem HPV e NIC I, lesões 

intraepiteliais de alto grau (LIEAG), que incluem NIC II e NIC III e câncer para o carcinoma 

escamoso invasivo e adenocarcinoma invasivo. O diagnóstico de ASC-US não deve 

representar mais que 5%, com uma taxa média de 2,8%, de todas as amostras encaminhadas a 

um serviço de citopatologia.  

A tabela 1 mostra as nomenclaturas citopatológica e histopatológica utilizadas desde o 

início da realização do exame citopatológico para o diagnóstico das lesões cervicais 

escamosas e suas equivalências. 
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Tabela 1. Nomenclaturas citopatológica e histopatológica utilizadas desde o início da 

realização do exame citopatológico para o diagnóstico das lesões cervicais escamosas e suas 

equivalências 

 
Fonte: INCA (BRASIL,2011b) 

 

5.6 Importância da realização do exame 

 

De acordo com o INCA (BRASIL, 2011a), com exceção do câncer da pele não 

melanoma, o câncer do colo do útero é o que apresenta maior potencial de prevenção e cura 

quando diagnosticado precocemente. O exame citopatológico ou Papanicolaou possui grande 

importância para a prevenção do câncer cérvico-uterino, pois tem a característica de detectar a 

neoplasia em fase incipiente e curável com medidas relativamente simples (SILVA et al., 

2008).  

Os programas de rastreamento têm efetividade plena na redução da mortalidade apenas 

se os exames citopatológicos são conhecidos e aceitos pela população, além de serem 

repetidos a intervalos apropriados para detectar a doença em estágios precoces (BRASIL, 

2002). 

Davim et al. (2005), com o objetivo de identificar o conhecimento de mulheres 

atendidas em uma Unidade Básica de Saúde, quanto à importância, frequência e cuidados na 

realização do exame de Papanicolaou, concluíram que todas as entrevistadas referiram 

conhecer a importância do exame apontando-o como um meio de prevenir a formação do 

câncer, identificar doenças contagiosas, DST e indicar alteração no útero. 
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Em outro estudo realizado por Motta et al. (2001), os autores observaram que a 

maioria das mulheres estudadas reconhece tanto a necessidade da colpocitologia como sua 

periodicidade, mas aquelas mais velhas são as que se encontram com menor orientação. Os 

autores salientaram que além dos diagnósticos realizados, é importante estabelecer a 

qualidade das amostras obtidas a fim de definir programas de re-educação de coleta e preparo 

do material pelos profissionais envolvidos. 

 

5.7 Qualidade das amostras  

 

O exame citopatológico é o método mais utilizado para o rastreamento do câncer do 

colo do útero. No entanto, desde o início da década de oitenta vem sofrendo uma série de 

críticas relacionadas com a alta proporção de resultados falso-negativos, que variam de 2% a 

62%. As principais causas são atribuídas a erros na coleta do material, no escrutínio do 

esfregaço ou na interpretação dos diagnósticos. Entre as estratégias utilizadas pelos 

laboratórios para a detecção de resultados falsos-negativos, considera-se um dos métodos 

mais eficientes a revisão crítica de exames colpocitológicos negativos anteriores de pacientes 

com diagnóstico atual de neoplasia intraepitelial cervical grau II ou neoplasia intraepitelial 

cervical grau III (ALLEN, ZALESKI, COHEN, 1994; ATTWOOD et al., 1985;  BOSCH, 

RIETVELD, BOON, 1992; MITCHELL E MEDLEY, 1995; TABBARA, SIDAWY, 1996). 

De acordo com Pittoli et al. (2003) outro problema que pode afetar a qualidade dos 

exames  é o envio de amostras para diferentes laboratórios, dificultando a revisão de exames 

anteriores. Apesar de este último aspecto ser de difícil resolução, os autores acreditam que a 

adoção de um registro centralizado de diagnósticos de acordo com um código único por 

paciente e uma organização mais eficiente nos sistemas de referência e contrarreferência nos 

laboratórios públicos, bem como investimento em informatização seriam importantes avanços 

para a qualidade. 

Segundo Uchimura et al. (2009), pesquisas têm sido desenvolvidas para investigar a 

qualidade do exame citopatológico utilizando os testes de sensibilidade e especificidade. 

Várias etapas são necessárias para uma coleta citológica satisfatória, análise do material 

adequada e um bom sistema de referência e contrarreferência. Em uma revisão sistemática 

com metanálise os autores mostraram que a sensibilidade do exame citopatológico variou de 

87% a 99% e a especificidade de 23% a 87% (MITCHELL et al., 1998 apud UCHIMURA et 

al., 2009).  
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Apesar de não existirem estudos randomizados avaliando o desempenho do exame 

citopatológico no rastreamento de câncer do colo uterino, há evidências suficientemente 

consistentes de que as taxas de incidência e mortalidade diminuem em função da porcentagem 

da população que foi rastreada. Em países onde estes programas são bem estruturados, notou-

se queda significativa destas taxas (LAARA , DAY, HAKAMA, 1987; VIZCAINO et al., 

2000).  

 

5.8 O papel do profissional de enfermagem na realização do exame 

 

O trabalho do profissional de enfermagem se desenvolve no âmbito de instituições e 

organizações de saúde, que atuam no segmento de prestação de serviços, e têm como 

característica específica trabalhar, com o ser humano, seja ele como usuário/cliente/paciente 

ou como recurso humano/profissional, que atende ao usuário do sistema de saúde 

(KURCGANT, 2011). 

Durante a formação profissional, o enfermeiro tem oportunidade de aprendizado sobre 

promoção da saúde e prevenção das doenças. No que se refere ao câncer, são obtidos, entre 

outros, conhecimentos referentes à morfologia e alterações celulares e fisiopatologia, sendo 

abordadas as ações de prevenção e detecção precoce do câncer do colo uterino, mama, pele, 

boca, próstata, fatores de risco e os diversos tipos de autoexame (BEGHINI et al., 2006). 

Em relação ao câncer de colo uterino, o enfermeiro pode contribuir de forma 

expressiva para sua prevenção, destacando-se, dentre outras, a participação no controle de 

fatores de risco e na realização do exame citopatológico. Dessa forma, a atuação deste 

profissional pode influir para um maior e melhor atendimento à demanda, efetivando um 

sistema de registro de qualidade, intervindo para o encaminhamento adequado das mulheres 

que apresentarem alterações citológicas (BRASIL, 2012). 

Para a realização do exame citopatológico predomina claramente o trabalho manual, 

desde a coleta do material até a emissão e liberação do resultado pelo laboratório. Portanto, o 

desempenho pode estar relacionado com a qualidade dos profissionais envolvidos. A 

participação do profissional de enfermagem nos programas de educação continuada, 

aprimoramento individual e teste de proficiência são de fundamental importância para a 

eficiência da realização do exame (ANDERSON et al., 1987; MODY et al., 2000). 

Em um estudo conduzido por Beghini et al. (2006), os autores objetivaram verificar a 

adesão das acadêmicas de enfermagem à prevenção do câncer ginecológico. A análise 
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evidenciou que as alunas do período mais avançado do curso se mostraram mais conscientes e 

possuindo melhor conhecimento a respeito da prevenção do câncer do colo uterino e de mama 

do que as alunas do período anterior. Os autores relacionaram este resultado ao fato de as 

alunas de períodos mais avançados estarem vivenciando atividades práticas de realização de 

consultas em suas pacientes incluindo coleta de material para o exame citopatológico e ações 

educativas para as mulheres adotarem o autoexame das mamas. 

Greenwood, Machado e Sampaio (2006), com o objetivo de avaliarem os motivos que 

levam mulheres a não retornarem para o recebimento do resultado do seu exame de prevenção 

do câncer cérvico-uterino observaram três aspectos como impeditivos: os fatores relacionados 

à mulher, ao profissional e ao serviço. Os autores do estudo acreditam que o profissional de 

enfermagem, para que ele seja apto a atuar, deve ter uma boa interação com a clientela e 

exercer seu primordial papel de educador, sendo essencial que receba constante incentivo e 

capacitação.  

A leitura desses estudos citados reforça a importância que o profissional de 

enfermagem possui em realizar o exame citopatológico de forma eficaz e transmitir 

informações às mulheres no momento da realização do mesmo. Além disso, o enfermeiro 

deve transmitir segurança e confiança à mulher fazendo com que esta retorne para o 

recebimento do resultado do exame citopatológico. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista a importância do exame citopatológico na prevenção do câncer do 

colo uterino, deve-se ressaltar a importância do profissional de enfermagem que o realiza, 

contribuindo para o diagnóstico precoce desta patologia.  

Com base na proposta do Programa de Saúde da Família (PSF), o enfermeiro possui 

papel crucial tanto na realização do exame Papanicolaou, coletando o material de forma 

correta, quanto na maneira com que recebe e orienta à mulher. Além disso, a atuação deste 

profissional pode contribuir para um melhor atendimento às mulheres, efetivando um sistema 

de registro de qualidade, contribuindo dessa forma com o programa de prevenção contra o 

câncer do colo do útero. 

Por essa razão, o profissional de enfermagem deve possuir conhecimento e habilidade 

para realizar tanto o exame colpocitológico quanto medidas educativas. 
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