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RESUMO 
 

O câncer do colo do útero é uma patologia que acomete atualmente um grande número de 
mulheres em todo o mundo. É o terceiro tumor mais frequente na população feminina e a 
quarta causa de morte por câncer no Brasil, mas quando diagnosticado e tratado 
precocemente, possui alto potencial de prevenção e cura. Este estudo tem como objetivo 
analisar, na literatura nacional, as possíveis causas que levam as mulheres a não realização do 
exame de prevenção de câncer de colo de útero e elaborar uma proposta de intervenção com 
vistas a aumentar a adesão ao exame citológico cérvico-uterino. Trata-se de uma revisão 
narrativa. Para a busca de dados utilizou-se artigos disponíveis em fontes como BVS, 
MEDLINE, SCIELO e BDENF e site do Ministério da Saúde e INCA. Os dados deste estudo 
revelam que a baixa adesão à coleta do exame Papanicolaou estão relacionados a fatores 
sociais, econômicos, culturais, qualificação dos profissionais e institucionais. Pela leitura dos 
artigos, pode-se conhecer os fatores que impedem e dificultam a realização do exame, tais 
como a questão da escolaridade, a dificuldade de acesso, constrangimento, medo, vergonha, 
falta de tempo, desconhecimento do câncer e do exame, ter emprego e filhos também foram 
relatados como pontos determinantes para não realização do exame Papanicolaou. Para tanto, 
a Estratégia de Saúde da Família, por suas particularidades, contribui na elaboração de um 
plano de ação eficiente frente ao problema da não adesão ao exame. 
  
Palavras-chave: Colposcopia. Esfregaço Vaginal. Papanicolau. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

ABSTRACT 
 

  
Cancer of the cervix is a disease that currently affects a large number of women worldwide . 
It is the third most common tumor in the female population and the fourth leading cause of 
cancer death in Brazil , but when diagnosed and treated early , has high potential for 
prevention and cure. This study aims to analyze in national literature , the possible causes that 
lead women not to perform the examination for the prevention of cervical cancer and develop 
a proposal for intervention in order to increase adhesion to uterine cervical cytology . This is a 
narrative review . To search data was used items available from sources such as VHL , 
MEDLINE , SciELO and BDENF and the Ministry of Health and INCA site . Data from this 
study show that poor adherence to the collection of the Pap smear are related to social , 
economic, cultural , professional qualification and institutional factors. By reading the 
articles, you can find out the factors that prevent and hinder the exam, such as the issue of 
education, poor access, embarrassment, fear, shame, lack of time, lack of cancer and 
examination, have employment and children were also reported as determinants for not 
undergoing the Pap smear points. Therefore, the Family Health Strategy, for its special, 
contribute in developing a plan for effective action against the problem of non-adherence to 
examination.  

 
Keywords: Colposcopy. Vaginal Swab. Pap smear. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Atenção Primária à Saúde (APS) baseia-se na integralidade da atenção à saúde 

sendo a porta de entrada ao serviço responsável pela saúde do individuo, família e população 

ao longo da vida, atendendo as necessidades da comunidade de forma integral. 

 

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, 

o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o 

objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia 

das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. É desenvolvida 

por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob 

forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais 

assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em 

que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem 

auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância 

em seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo 

ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos. 

(BRASIL, 2012).  

 

No decorrer da graduação em enfermagem, despertou-me o interesse pela atenção 

básica, através do Programa de Valorização da Atenção Básica – (PROVAB). Em seguida, fui 

selecionada para o município de Teófilo Otoni, alocada como enfermeira coordenadora na 

ESF Jardim São Paulo e inserida como bolsista no Curso de Especialização em Atenção 

Básica em Saúde da Família (CEABSF).  

 

  A Estratégia Saúde da Família (ESF) Jardim São Paulo fica localizada na área central 

do bairro, na Avenida Tietê, Jardim São Paulo, funciona das 7:00h às 17:00h. A área de 

abrangência apresenta um total de 825 famílias cadastradas e 2.767 pessoas, estávamos com 

uma microárea descoberta, onde foi iniciado o recadastramento. A principal fonte de renda 

dos habitantes é o comércio, empresa elétrica, doméstica, diarista, funcionário público e 

programas do governo. A maioria vive em condições de extrema pobreza, vivem de 

benefícios do governo e aposentadoria. Os recursos da comunidade são: escolas, creche, 
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igrejas, posto de saúde. O bairro possui rede elétrica, rede de água, telefonia, rede de esgoto, 

mas nos deparamos com a existência de fossa e céu aberto.  

 

Na ESF Jardim São Paulo priorizamos ações de prevenção, promoção, recuperação e 

reabilitação da saúde de pessoas, de forma integral e contínua. A equipe que presta a 

assistência é composta por médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, agente comunitário 

de saúde e contamos com o apoio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). A ESF 

desenvolve ações e atendimento em geral para crianças, idosos, adultos, adolescentes e 

gestantes, os programas realizados na unidade de saúde são: pré-natal, programa de controle 

de hipertensão arterial e diabetes, programa de imunização, puericultura, planejamento 

familiar, prática corporal, atividade física, educação em saúde, prevenção de câncer do colo 

do útero e câncer de mama, grupos operativos e visita domiciliar, de acordo com o que 

preconiza o Ministério da Saúde (BRASIL, 2012). 

 

Durante o Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família 

(CEABSF), tivemos a oportunidade de aprofundar meus conhecimentos e identificar as falhas 

e acertos desenvolvidos no dia-a-dia na ESF Jardim São Paulo. Acreditamos que o trabalho 

em equipe deve ser moldado constantemente, provocando mudanças que contribuam na 

reorganização do processo de trabalho da ESF. Verificamos que, o CEABSF proporcionou 

embasamento teórico para que ocorra melhorias na realidade profissional vivenciada e uma 

possibilidade de maior atuação junto à equipe.  

 

Na realização do módulo Planejamento das Ações de Saúde, foi realizado o 

diagnóstico situacional da área de abrangência na qual atuamos (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2010). Identificamos inúmeros problemas de saúde, sendo que a equipe priorizou o 

mais relevante: a baixa adesão ao exame de prevenção do câncer do colo do útero entre 

mulheres de 25 a 64 anos. Tal fato fez com que a equipe busque atingir a meta esperada, por 

meio de diferentes estratégias, algumas definidas pelos programas e outras por meio da 

atenção à demanda espontânea. 

 

O câncer do colo do útero é uma patologia que acomete atualmente um grande número 

de mulheres em todo o mundo, e está entre as principais causas de mortalidade em mulheres 

no Brasil, sendo considerado um grave problema de saúde pública (BRASIL, 2009). O câncer 
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de colo do útero é uma doença que evolui lentamente, quando diagnosticado e tratado 

precocemente, possui alto potencial de prevenção e cura. 

 

Segundo o Ministério da Saúde, o método de rastreamento do câncer do colo do útero 

e de suas lesões precursoras é o exame citopatológico. O exame citopatológico, também 

chamado de Papanicolau, 
(...) É uma técnica de coleta de material citológico do colo do útero, sendo coletada 
uma amostra da parte externa, ectocérvice, e outra da parte interna, endocérvice. 
Para a coleta do material, é introduzido um espéculo vaginal e procede-se à 
escamação ou esfoliação da superfície externa e interna do colo por meio de uma 
espátula de madeira e de uma escovinha endocervical. (BRASIL, 2006, p. 62)  
 

Conforme o Ministério da Saúde, o intervalo entre os exames deve ser de três anos, 

após dois exames negativos, com intervalo anual.  O início da coleta deve ser aos 25 anos de 

idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual. Os exames devem seguir até os 64 

anos e serem interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem pelo menos dois 

exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos (BRASIL, 2011).  

 

Nesse sentido, a ESF Jardim São Paulo apresenta dificuldades para atingir a meta 

pactuada pelo Ministério da Saúde, sendo que um dos motivos é não possuir 100% de 

cobertura. Atualmente estamos com cincomicro - áreas, quatro microáreas cadastradas e uma 

em fase de cadastramento, fazendo com que o acompanhamento fique comprometido. Além 

disso, acreditamos na existência de outros fatores que interferem na adesão ao referido exame, 

tais como: falta de interesse, desconhecimento, cultura, vergonha ao expor a intimidade, 

dentre outros.  

 

Mediante tais dificuldades, conseguimos desenvolver estratégias em busca de integrar 

esse público alvo ao programa. Realizamos agendamentos semanalmente, fazemos busca 

ativa de mulheres com o exame Papanicolaou irregular, desenvolvemos ações educativas, mas 

com baixa participação. O município de Teófilo Otoni estabeleceu nas unidades de saúde 

mutirão no segundo sábado de cada mês, com objetivo de atender o público comerciário, mas 

houve baixa frequência. A equipe sente a necessidade de fazer vigilância para garantir o 

diagnóstico precoce e ainda atingir as metas pactuadas pelo Ministério da Saúde.  

 

De acordo os dados fornecidos pela Planilha de Ações e Metas (PAM) da ESF Jardim 

São Paulo são 32 preventivos mensais para mulheres de 25 a 64 anos de idade, totalizando 
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384 mulheres/ano. Em nossa unidade esse número varia entre 10 e 26 preventivos, atingindo 

66% de mulheres, dados colhidos pelo Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB e 

Planilha de Ações e Metas (TEÓFILO OTONI, 2012). Essa proporção é insatisfatória, pois o 

Ministério da Saúde preconiza 100% de cobertura. Assim, justifica-se nosso interesse em 

estudar e propor um Plano de ação que nos auxilie a reverter esse quadro, possibilitando 

maior adesão das mulheres ao exame citológico de prevenção do câncer de colo do útero.  

 

2 OBJETIVOS   

 

Analisar, na literatura nacional, as possíveis causas que levam as mulheres a não 

realização do exame de prevenção de câncer de colo do útero. 

 

Elaborar uma proposta de intervenção com vistas a aumentar a adesão ao exame 

citológico cérvico-uterino.    

 

3 METODOLOGIA 

 

Para aprofundamento no tema será realizada uma revisão narrativa, que é aquela por 

meio da qual se descreve o desenvolvimento de um assunto sob o ponto de vista teórico, 

analisando-se a literatura publicada com interpretação e análise por parte do autor. 

 

A revisão narrativa é um trabalho menos amplo, mas apropriada para descrever o 

desenvolvimento ou estado da arte de um determinado tema, sob o ponto de vista contextual 

ou teórico (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2013). Geralmente, uma revisão narrativa 

não informa com detalhes a metodologia para a busca e os critérios de seleção e de avaliação 

de trabalhos. Constitui a seleção e análise de publicações na interpretação crítica pessoal do 

autor. A síntese é geralmente qualitativa. Tem menor ordem de complexidade e de poder de 

evidência científica. 

 

O tema deste estudo foi definido, de acordo as atividades desenvolvidas pela ESF e a 

vivência do problema de maior relevância, prevenção do câncer de colo do útero, devido à 

baixa adesão ao exame. A partir da identificação do problema foram feito o levantamento de 

fontes bibliográficas.  
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Para busca de dados utilizou-se artigos disponíveis em fontes como Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS), MEDLINE, Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e BDENF, sendo 

utilizados os descritores: colposcopia, esfregaço vaginal e Papanicolau. Além disso, o estudo 

buscou ampliar a busca em base de dados do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do 

Câncer no Brasil (INCA). 

 

Com base no material teórico foi realizado um levantamento dos principais fatores que 

levam as mulheres a não realizarem o exame de prevenção de câncer do colo do útero. O 

levantamento bibliográfico abrange o período de 2004 a 2014, na busca de artigos publicados 

em português referente ao tema objeto deste estudo. Foram excluídos os estudos publicados 

em data anterior a 2004 e que não abordassem a temática.  

 

Após a busca dos periódicos, foi realizada a leitura seletiva dos artigos que mais se 

aproximavam da questão norteadora deste trabalho.  

 

 Todos os artigos que atenderam o objetivo deste estudo foram incluídos, 

compreendendo os artigos em português, os que não atenderam os critérios de inclusão não 

foram utilizados. Foram identificados 123 trabalhos que atenderam aos critérios de inclusão, 

no entanto, foi realizada a leitura dos seus resumos para então selecionar os artigos que mais 

se aproximavam da questão norteadora desse trabalho, sendo utilizados 12 artigos.   

 

4 REVISÃO DA LITERATURA   

 

A Estratégia Saúde da Família Jardim São Paulo localiza-se na área urbana, sendo  

composta por um médico, um enfermeiro, um técnico em enfermagem e cinco Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), a equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de 2.767 

habitantes, promovendo cuidado á saúde, também contamos com o apoio da Unidade de 

Atenção Primária a Saúde (UAPS) que é formada por dois médicos clinico geral do quadro 

efetivo da saúde pública do município. O trabalho da equipe ocorre principalmente na unidade 

básica de saúde, nas residências e na mobilização da comunidade. A ESF é a porta de entrada 

para qualquer pessoa sob á sua responsabilidade, interferindo sobre os riscos aos quais á 

comunidade está exposta, prestando assistência integral de forma qualificada, realizando 
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atividades como: acompanhamento às famílias, acolhimento, visita domiciliar, agendamento 

de consultas, ações individuais ou coletivas de promoção á saúde e prevenção de doenças, 

consultas médicas e de enfermagem, realização de procedimentos (vacinação, curativos, 

administração de medicamentos orais e injetáveis, notificação de doenças, realização de 

encaminhamentos de casos de maior complexidade, terapia de reidratação e exame de 

prevenção de câncer do colo do útero). A Atenção Básica é responsável pela execução de 

programas de atenção á saúde da criança, saúde da mulher, saúde do idoso, saúde do 

adolescente e saúde do adulto. Cada uma dessas ações desenvolvidas pela ESF é desenvolvida 

com responsabilidade e envolvimento dos profissionais, promovendo interação entre os 

usuários, troca de informação, alertando e prevenindo de todas as formas possíveis. 

 

Adotada no Brasil como elemento fundamental para a organização do modelo de 

atenção do SUS, a estratégia de Saúde da Família teve seu início com a instituição do 

programa de agentes de saúde ocorrida no Ceará no final dos anos 80 e que foi concebida, 

entre outras coisas, para ser um elo entre a comunidade e os serviços de saúde. Aconteceu, a 

princípio, em municípios com grande extensão rural e poucos recursos para realizar suas 

ações de saúde. Essa experiência permitiu mais veiculação de informações importantes para 

as ações de vigilância e para a própria organização da atenção a saúde nos municípios, 

favorecendo a gestão dos processos de descentralização e regionalização do SUS. Tornou-se 

política oficial do Ministério da Saúde em 1991, com criação do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) em todo o território nacional (FARIA et al., 2010, p. 36). 

 

Em 1994, tendo como referência as experiências desenvolvidas em países com 

Canadá, Cuba e Inglaterra e em função dos bons resultados obtidos com o PACS, criou-se o 

PSF, que institui uma equipe mínima e uma nova lógica para o processo de trabalho em 

saúde, visando a um modelo centrado nos problemas dos indivíduos e suas famílias. “O PSF 

significou a adoção de uma postura mais ativa dos serviços de saúde frente aos riscos e danos 

aos quais se viam submetidas às populações dos territórios sob sua responsabilidade” (FARIA 

et al., 2010, p. 36-37). 

 

A Atenção Básica, Saúde da Família é organizada por meio do trabalho 

interdisciplinar em equipe, mediante a responsabilização de Equipes de Saúde da Família 

(ESF) num dado território – área de abrangência - de uma população adstrita. Trabalha com 
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foco nas famílias, por intermédio de vínculos estabelecidos, desenvolvendo ações de 

promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde (BRASIL, 2006). 

 

O Ministério da Saúde lançou em 2004 a “Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes” (PNAISM), em parceria com diversos setores da 

sociedade, com o compromisso de implementar ações de saúde que contribuam para a 

garantia dos direitos humanos das mulheres e reduzam a morbimortalidade e a promoção da 

saúde como princípios norteadores e busca consolidar os avanços no campo dos direitos 

sexuais e reprodutivos, com ênfase na melhoria da atenção obstétrica, no planejamento 

familiar, na atenção ao abortamento inseguro e no combate à violência doméstica e sexual. 

Agrega, também, a prevenção e o tratamento de mulheres vivendo com HIV/AIDS e as 

portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e de câncer. Além disso, amplia as ações 

para grupos historicamente alijados das políticas públicas, nas suas especificidades e 

necessidades (BRASIL, 2006). 

 

As ações desenvolvidas pela equipe de saúde em relação à prevenção de câncer do 

colo do útero na unidade de saúde Jardim São Paulo são: palestras educativas, distribuição de 

cartilhas informativas, visitas domiciliares e consultas de enfermagem. A cobertura de 

mulheres atingidas pelo rastreamento é insatisfatória, deparamos com dificuldades nas 

atividades realizadas, devido este grupo específico apresentar resistência à participação das 

propostas. O sistema de monitoramento para que todas as mulheres sejam avaliadas com a 

periodicidade necessária chama-se fichário rotativo. Nele registra-se a data do último exame 

de prevenção contra o câncer do colo do útero, conferindo-o diariamente, para realização de 

visita domiciliar à paciente que não compareceu na data estabelecida, mas, no entanto falta o 

comprometimento da população, pois percebemos que para muitas mulheres não tem 

importância alguma. 

 

Dentre alguns desafios para se alcançar integralidade na assistência à saúde da mulher 

na Atenção Básica, estão às ações de controle dos cânceres do colo do útero e da mama. O 

câncer está entre as principais causas de morte na população feminina e, a mudança de 

hábitos, aliada ao estresse gerado pelo estilo de vida do mundo moderno, contribuem 

diretamente para o aumento da incidência dessa doença. Alguns fatores como o tipo de 

alimentação, o sedentarismo, o tabagismo, a sobrecarga de responsabilidades – aumento 
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considerável do número de mulheres chefes de família -, a competividade, o assédio moral e 

sexual no mundo do trabalho, têm relevância destacada na mudança do perfil epidemiológico 

da situação e doença das mulheres (BRASIL, 2006). 

 

O câncer do colo do útero é o terceiro tumor mais frequente na população feminina e a 

quarta causa de morte por câncer no Brasil (BRASIL, 2011). 

 

A prevenção do câncer do colo do útero, detecção precoce, tratamento e cuidados 

paliativos, são de fundamental importância. As ações de saúde da família estão relacionadas 

com orientações, promoção á saúde, coleta do exame Papanicolau, busca ativa das mulheres, 

garantia de recursos diagnósticos adequados e tratamento oportuno. 

 

O câncer do colo do útero é caracterizado pela replicação desordenada do epitélio de 

revestimento do órgão, comprometendo o tecido subjacente (estroma) e podendo invadir 

estruturas e órgãos contíguos ou à distância. Há duas principais categorias de carcinomas 

invasores do colo do útero, dependendo da origem do epitélio comprometido: o carcinoma 

epidermoide, tipo mais incidente e que acomete o epitélio escamoso (representa cerca de 80% 

dos casos), e o adenocarcinoma, tipo mais raro e que acomete o epitélio glandular (10% dos 

casos) (BRASIL, 2007). 

  

É uma doença de desenvolvimento lento, que pode cursar sem sintomas em fase inicial 

e evoluir para quadros de sangramento vaginal intermitente ou após a relação sexual, secreção 

vaginal anormal e dor abdominal associada com queixas urinárias ou intestinais nos casos 

mais avançados (BRASIL, 2007). 

 

O câncer do colo do útero está associado à infecção persistente por subtipos 

oncogênicos do Papilomavírus Humano (HPV), especialmente o HPV-16 e o HPV-18, 

responsáveis por cerca de 70% dos cânceres cervicais (BRASIL, 2010).  

 

A infecção pelo HPV é muito comum. Estima-se que cerca de 80% das mulheres 

sexualmente ativas irão adquiri-la ao longo de suas vidas. Aproximadamente 291 milhões de 

mulheres no mundo são portadoras do HPV, sendo que 32% estão infectadas pelos subtipos 

16, 18 ou ambos Ao comparar esse dado com a incidência anual de aproximadamente 500 mil 
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casos de câncer de colo do útero, observa-se que o câncer é um desfecho raro, mesmo na 

presença da infecção pelo HPV, ou seja, a infecção pelo HPV é um fator necessário, mas não 

suficiente, para o desenvolvimento do câncer cervical uterino (BRASIL, 2013). 

 

A transmissão da infecção pelo HPV ocorre por via sexual, presumidamente por meio 

de abrasões microscópicas na mucosa ou na pele da região genital. Consequentemente, o uso 

de preservativos (camisinha) durante a relação sexual com penetração protege parcialmente 

do contágio pelo HPV, que também pode ocorrer por intermédio do contato com a pele da 

vulva, a região perineal, a perianal e a bolsa escrotal (BRASIL, 2013). 

 

Atualmente há duas vacinas aprovadas e comercialmente disponíveis no Brasil: a 

bivalente, que protege contra os tipos oncogênicos 16 e 18, e a quadrivalente, que protege 

contra os tipos não oncogênicos 6 e 11 e os tipos oncogênicos 16 e 18. Ambas são eficazes 

contra as lesões precursoras do câncer do colo do útero, principalmente se utilizadas antes do 

contato com o vírus. Ou seja, os benefícios são significativos antes do início da vida sexual, e 

por isso está indicada, pelo Ministério da Saúde, para cobertura da população jovem do país: 

mulheres entre 09 e 12 anos (BRASIL, 2013). 

 

Não há diferença de eficácia entre as duas vacinas em relação à prevenção de lesões 

intraepiteliais cervicais. Existem ainda lacunas de conhecimento sobre a vacinação, 

relacionadas à adesão ao esquema vacinal, à duração da eficácia, à eventual necessidade de 

dose de reforço e à proteção cruzada para outros tipos virais. Além disso, a adoção das 

vacinas anti-HPV não elimina a necessidade da prevenção secundária por meio do 

rastreamento, pois as mesmas não oferecem proteção para 30% dos casos de câncer do colo 

do útero causados por outros tipos virais oncogênicos (BRASIL, 2013). 

 

 Apesar das ações de prevenção e detecção precoce desenvolvidas no Brasil, dentre 

elas o Programa Viva Mulher – Programa Nacional de Controle do Câncer do Útero e de 

Mama, as taxas de incidência e mortalidade têm-se mantido praticamente inalteradas ao longo 

dos anos. Parte da manutenção das taxas pode estar associada ao aumento e ao avanço dos 

procedimentos de diagnóstico, que melhora a qualidade da assistência atrelados, ainda, à 

maior informação.  
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Por sua vez, dentre as causas, o diagnóstico tardio pode estar relacionado com: 

1. A dificuldade de acesso da população feminina aos serviços de saúde; 

2. A baixa capacitação de recursos humanos envolvidos na atenção oncológica, 

principalmente em munícipios de pequeno e médio porte; 

3. A capacidade do sistema público em absorver a demanda que chega às unidades de 

saúde; 

4. A dificuldade dos gestores municipais e estaduais em definir e estabelecer uma linha 

de cuidados que perpasse todos os níveis de atenção - atenção básica, média 

complexidade e alta complexidade –e de atendimento – promoção, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e cuidados paliativos (BRASIL, 2006, p. 58). 

 

Mesmo com a existência de ações e orientações sobre prevenção de câncer do colo do 

útero, direcionada para as mulheres, a situação de prevenção de câncer de colo uterino parece 

não ter sofrido alterações significativas, apontando para um grande distanciamento entre o 

preconizado pela OMS e a realidade:  

 
Segundo a OMS, com uma cobertura da população-alvo de, no mínimo, 80% e a 
garantia de diagnóstico e tratamento adequados dos casos alterados, é possível 
reduzir, em média, de 60 a 90% a incidência do câncer cervical invasivo. A 
experiência de alguns países desenvolvidos mostra que a incidência do câncer do 
colo do útero foi reduzida em torno de 80% onde o rastreamento citológico foi 
implantado com qualidade, cobertura, tratamento e seguimento das mulheres. 
(BRASIL, 2011) 
 

 A realização periódica do exame citopatológico continua sendo a estratégia mais 

adotada para o rastreamento do câncer do colo do útero. Atingir alta cobertura da população 

definida como alvo é o componente mais importante no âmbito da atenção primária para que 

se obtenha significativa redução da incidência e da mortalidade por câncer do colo do útero. 

Países com cobertura superior a 50% do exame citopatológico realizado a cada três a cinco 

anos apresentam taxas inferiores a três mortes por 100 mil mulheres por ano e, para aqueles 

com cobertura superior a 70%, essa taxa é igual ou menor que duas mortes por 100 mil 

mulheres por na (INCA, 2011, p. 29). 

 

 Segundo Albuquerque, et al. (2009) os estudos realizados em Pernambuco mostram 

que os maiores percentuais de não-realização do exame ginecológico com o teste 

Papanicolaou concentram-se entre as mulheres que nunca deram à luz. Entre essas, a 

cobertura de exame ginecológico com preventivo foi de apenas 29%. Diferenças foram 
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encontradas por grau de escolaridade, embora não estatisticamente significativas, com o maior 

percentual de realização de exame preventivo entre as mulheres com ensino fundamental 

completo (71%) e o menor entre as com ensino elementar incompleto (60%). A proporção de 

realização do exame preventivo foi, também, mais elevada entre as participantes com maior 

número de bens (6 ou mais) e entre as que se autoreferiram como brancas, apesar de as 

diferenças não terem sido estatisticamente significativas. No entanto, a situação conjugal 

mostrou efeito significativo, com a maior cobertura de exame preventivo entre as mulheres 

que vivem com o companheiro. Nenhuma diferença foi encontrada para situação de trabalho e 

plano de saúde. 

 

Em estudo realizado em uma Escola Pública de ensino fundamental e médio, no 

município de Niterói/RJ, Barbeiro et al., (2006) de acordo com os 46 sujeitos do estudo, a 

vergonha (52%) e o desconforto (14%) da realização do exame preventivo são os sentimentos 

mais frequentes quando indagados sobre seus sentimentos e aflições em relação à sua 

realização. Outros aspectos relevantes com relação a esta pergunta é que 2% dos questionários 

revelaram a dificuldade de acesso para encontrar lugares que realizem este exame, enquanto 

8% evidenciaram um grande constrangimento na realização do exame de Papanicolaou. A 

pesquisa também identificou no grupo avaliado, quais os fatores que dificultariam a realização 

do exame de Papanicolaou. Os resultados foram: 15% das entrevistadas apresentaram a falta 

de tempo para procurar um serviço de saúde para a realização do exame como principal causa, 

enquanto a adequação de horários (tempo de marcação da consulta e de espera para ser 

atendida), o sentimento de vergonha, e a demora nos resultados, juntos somaram 20%. As 

demais entrevistadas (44%) relatam não ter nenhuma dificuldade para realizar o 

Papanicolaou, enquanto 21% das mulheres não responderam a pergunta.  

 

Em estudo realizado em mulheres com 40 anos ou mais de idade, residentes no 

Município Campinas, São Paulo, Brasil, Amorim et al., (2006) entre os motivos apontados 

para a não realização do exame, foi referido com maior frequência o fato da mulher achar que 

não é necessário realizá-lo (43,5%), seguido pelo motivo de considerá-lo um "exame 

embaraçoso" (28,1%). O não conhecimento do exame foi referido por 5,7% das mulheres, e a 

dificuldade em marcar o exame por 13,7%. Outros motivos foram alegados por 7,2% e 1,8% 

não responderam.  
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Segundo Ferreira (2009), em pesquisa realizada em um Centro de Saúde Escola - 

Botucatu/SP com um grupo de mulheres, das 20 mulheres entrevistadas, oito tinham idade 

entre 39 e 55 anos de idade; seis estavam na faixa etária de 56 a 68 anos; e seis mulheres 

tinham idade entre 15 e 28 anos. Os motivos que influenciaram a nunca ter realizado o exame 

de Papanicolau mesmo após iniciarem a atividade sexual, foram desconhecimento do câncer, 

da técnica e da importância do preventivo. Revelaram ainda medo na realização e resultado do 

exame. A vergonha e o constrangimento foram sentimentos expressados por elas pela  

exposição da intimidade a que se submetem. Expressaram ainda possuírem valores culturais 

que dificultam mudança de atitude. O acesso ao serviço, ter emprego e filhos também foram 

relatados como impedimento. 

 

Ao compararmos esses estudos com a vivência da ESF, percebe-se que a prática do 

exame Papanicolaou afeta o aspecto psicoafetivo da mulher, onde o medo, vergonha, 

constrangimento ainda existem.  Esses fatores intervêm na decisão da mulher quanto à adesão 

ao exame Papanicolaou e a ausência relativa ao método diagnóstico faz com que essas 

mulheres se tornem mais suscetíveis à neoplasia de colo do útero. Diante disso, vemos 

necessidade de melhoria dos atendimentos no que diz respeito ao fornecimento de 

informações em atendimentos ao público e á qualidade do atendimento dos profissionais, 

tornando-se impreterível que haja uma educação acerca da importância deste exame.  

 

O inquérito domiciliar realizado com 267 mulheres entrevistadas com idade de 15 a 69 

anos, selecionadas de forma estratificada aleatória, residentes no município de São José do 

Mipibu, RN, em 2007 por Fernandes et al. (2009), no qual foi utilizado questionário com 

perguntas pré-codificadas e abertas, cujas respostas foram descritas e analisadas quanto à 

adequação dos conhecimentos, atitudes e prática das mulheres em relação ao exame 

preventivo de Papanicolaou. Foram realizados testes de associação entre as características 

sociodemográficas e os comportamentos estudados, com nível de significância de 5%. Apesar 

de 46,1% das mulheres entrevistadas terem mostrado conhecimento adequado, proporções de 

adequação significativamente maiores foram observadas em relação às atitudes e prática 

quanto ao exame: 63,3% e 64,4%, respectivamente. O maior grau de escolaridade apresentou 

associação com adequação dos conhecimentos, atitudes e prática, enquanto as principais 

barreiras para a realização do exame relatadas foram descuido, falta de solicitação do exame 

pelo médico e vergonha.  
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Em estudo desenvolvido no Posto de Saúde São Vicente de Paula, na cidade de 

Parnaíba PI, Brito et al., (2007) verificaram que as mulheres demonstraram certa preocupação 

na atenção do profissional de saúde e na comunicação. A existência de um bom 

relacionamento entre o profissional de saúde e o cliente favorece uma maior interação, o que 

dá margens para que as informações necessárias ao diálogo sejam verdadeiras e mais 

esclarecedoras, e ainda minimizar outros sentimentos temidos durante a realização do exame 

como dor, medo, vergonha e ansiedade. Os autores enfatizam a quebra de preconceitos, a 

diminuição do medo da doença e a importância de todas as etapas do processo de prevenção 

do câncer de colo do útero são atividades que devem ser desenvolvidas pelo profissional de 

saúde no momento da realização da citologia oncótica. 

 

Os profissionais de saúde devem assumir postura de orientador-facilitador, de modo 

que a informações sejam transmitidas de forma esclarecedora e estimulem as mulheres a 

realizar o exame Papanicolau de forma voluntária.  

 

 Em análise, ainda sobre as barreiras encontradas para não realização do exame 

Papanicolaou, Jorge et al., (2011), realizaram um estudo com 83 usuárias da Estratégia Saúde 

da Família, do Distrito de Caio Prado, Itapiúna – Ceará – Brasil. Este autor conclui que: 

 
As mulheres deste estudo possuíam baixa escolaridade e renda familiar, fatores de 
risco relacionados ao desenvolvimento do câncer de colo uterino. As falas 
evidenciam que os fatores associados a não realização periódica do exame 
Papanicolaou estavam relacionados à preferência por ervas medicinais, aos aspectos 
sociais e individuais, percebendo, portanto a necessidade de intervenção dos 
gestores e profissionais na comunidade, a fim de desmistificarem, através de 
educação em saúde tais barreiras que interferem na realização do exame, 
contribuindo para redução da morbimortalidade por câncer de colo uterino. (JORGE 
et al., 2011, p. 611) 
 

 DIÓGENES et al., (2008) em análise das dificuldades relatadas pelas entrevistadas 

para a realização do Papanicolaou, ressaltam a falta de motivação e de interesse em realizar o 

exame, muitas vezes pela sobrecarga do cotidiano, dificuldades na relação entre profissional e 

usuária, precarização histórica da educação em saúde e barreiras organizacionais existentes no 

serviço de saúde. 
 

 Comparando os estudos acima, a educação em saúde é estratégia imprescindível na 

prevenção de câncer de colo uterino, abordando de forma sistemática, educando, ensinando e 
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informando, quanto ás medidas de prevenção do agravo, é importante que os profissionais de 

saúde saibam observar, escutar, olhar e atender as mulheres de forma integral, permitindo o 

vínculo entre as mulheres usuárias do sistema e os profissionais da saúde. Investir em 

educação em saúde é também diminuir a incidência de casos e garantir melhor qualidade de 

vida e bem estar às mulheres. 

 

 Segundo Oliveira et al., (2006) 465 mulheres de 25 a 49 anos residentes no município 

de São Luís foram entrevistadas em 1998. Foi realizado inquérito domiciliar pelo método de 

amostragem por conglomerados em três estágios. Na análise estatística foram calculados 

intervalos de confiança de 95% corrigidos pelo desenho do estudo, e os "odds ratio" brutos e 

ajustados por regressão logística. A cobertura do Papanicolaou pelo menos uma vez na vida 

foi de 82,4% (Intervalo de Confiança 95%, 76,6 - 87,0%), praticamente atingindo a cobertura 

mínima necessária de 85% para causar impacto epidemiológico na incidência e mortalidade 

por câncer cérvico-uterino. O intervalo entre a realização dos exames foi curto, pois 65,8% 

das mulheres repetiram o exame em até um ano. Os fatores que predispõem a não realização 

do Papanicolaou foram: não ter companheiro, ter cinco a oito anos de escolaridade, não ter 

realizado consulta médica nos três últimos meses e morar em domicílio cujo chefe de família 

tem ocupação manual não especializada. Ter tido de dois a quatro parceiros sexuais nos três 

últimos meses foi associado a menor risco de não realização do preventivo. 

 

 Para Gamarra, Paz e Griep (2005), as principais barreiras para a prática do 

Papanicolaou identificadas entre as mulheres foram: a ausência da solicitação do exame por 

parte dos médicos ou outros profissionais de saúde e o fato de não se sentirem doentes ou não 

apresentarem sintomas. Os autores acrescentam ainda que, muitas mulheres não se sentem 

com o direito, ou não possuem conhecimento suficiente para requerer o exame durante as 

consultas nos serviços de saúde. Portanto, podem perder-se oportunidades de prevenção nos 

próprios serviços de saúde, podendo ser interpretados pelas mulheres como desnecessário 

realizar o Papanicolaou. 

 

 Para Oliveira e Almeida (2009) as mulheres compreendem o exame de Papanicolaou 

de forma superficial e equivocada, buscando-o mais pelo aspecto curativo do que preventivo e 

de que a enfermeira tem um importante papel para criação de vínculo de confiança entre 

usuário e profissional de saúde e que a informação é imprescindível na construção do 
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conhecimento. Os autores ainda citam que, a enfermeira tem um papel de grande importância 

quando se fala de prevenção em saúde. O fato de esse profissional estar em contato direto com 

as mulheres que procuram atendimento nas unidades básicas cria uma espécie de vínculo de 

confiança. O atendimento baseado nesse vínculo é a melhor forma de fortalecer o 

compromisso entre profissionais e mulheres atendidas e o diálogo é fundamental em todos os 

momentos do atendimento à mulher. A formação de vínculos entre profissionais de saúde e 

usuário reforça a integralidade do mesmo e potencializa o cuidado.    

 

Matão et al. (2011), assim como Brito et al. (2007) citam que o exame depende da 

relação profissional-cliente. Assim, é essencial a convivência com o profissional durante o 

exame colpocitológico. Os profissionais poderiam contribuir para tornar o momento não só 

como um espaço para a mulher ser examinada, mas também com possibilidades de ser ouvida, 

sentir-se respeitada e protegida. Neste estudo, num único caso a preparação adequada 

previamente ao exame se mostrou eficaz, pois mesmo vigente a inabilidade do profissional 

por ocasião do primeiro exame não implicou em trauma, medo ou constrangimento. 

Consideramos que, na busca pela saúde, as mulheres são capazes de superar adversidades que 

se apresentam. 

 

A partir da análise desses estudos, pudemos levantar os principais fatores que 

ocasionam a não realização do exame Papanicolaou. Assim, juntamente com a equipe de 

saúde da família Jardim São Paulo, foi elaborado um plano de ação que visa buscar melhorias 

na qualidade de vida dessas mulheres e aumentar a adesão ao exame. 

 

5 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 O Plano de Ação é o planejamento de todas as ações necessárias para atingir um 

resultado desejado. É momento importante para a entidade pensar sobre a sua missão, 

identificando e relacionando as atividades prioritárias para o ano em exercício, tendo em vista 

os resultados esperados.  

 

A partir do diagnóstico situacional realizado na unidade de Saúde da Família Jardim 

São Paulo, durante a realização da disciplina Planejamento e Avaliação das Ações em Saúde 

em 2013, identificamos inúmeros problemas de saúde, porém a equipe priorizou como 
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problema a baixa adesão ao exame de prevenção do câncer do colo do útero, a escolha do 

tema baseia-se na baixa adesão ao exame e adoecimento.  

 
De acordo os dados fornecidos pela planilha de ações e metas, são 32 preventivos 

mensais para mulheres de 25 a 64 anos de idade, totalizando 384 mulheres/ano. Na unidade 

esse número varia entre 10 e 26 preventivos, fazendo com que a meta não seja atingida. Essa 

proporção é insatisfatória, pois o Ministério da Saúde preconiza 100% de cobertura 

(TEÓFILO OTONI, 2013). 

 

O estudo da Internacional Agency for Research on Cancer (IARC) permitiu construir 

modelos que estimaram, após um exame citopatológico negativo e cobertura de 100% da 

população-alvo, uma redução percentual da incidência cumulativa de lesão invasora do colo 

do útero de 93,5% para intervalos de até um ano entre os exames citopatológicos. Para 

intervalos de até três anos entre os exames, a redução estimada é de 90,8% (BRASIL, 2013). 

 

Para Campos et al. (2010) a elaboração do diagnóstico situacional, a identificação e 

priorização dos problemas e a construção do plano de ação são etapas fundamentais no 

processo de planejamento e demandam algum trabalho da equipe de saúde. Por outro lado, é 

uma forma de enfrentar os problemas de maneira mais sistematizada, menos improvisada, e 

por isso mesmo, com mais chances de sucesso. Mas o sucesso dessa empreitada pode ficar 

ameaçado se não dispusermos e não utilizarmos instrumentos e mecanismos de 

monitoramento e avaliação de todas essas etapas. É fundamental que a equipe esteja atenta, 

acompanhando cada passo e os resultados das ações implementadas, para fazer as correções 

de rumo necessárias para garantir a qualidade do trabalho. 

 

Identificamos como nós críticos presentes na comunidade: desconhecimento do 

câncer, cultura, medo, vergonha, constrangimento da intimidade exposta, dificuldade de 

acesso á ESF, devido aos horários de emprego coincidir com o do sistema. Na tabela abaixo, 

apresenta a descrição de operações para os nós críticos do problema. 

 

Tabela 1 – Desenho de Operações para os “nós” críticos do problema - Baixa adesão ao exame 

de prevenção do câncer do colo do útero 
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Nó crítico Operações/ Projeto Resultado Produto 

Desconhecimento do 
câncer 

Aumentar o nível de 
conhecimento da 
população sobre 
prevenção do câncer 
do colo do útero. 

Mulheres mais 
informadas quanto 
aos riscos da 
prevenção câncer do 
colo do útero. 

- Orientação sobre 
prevenção do câncer 
do colo do útero, 
através de educação 
em saúde e visitas 
domiciliares. 

Questões culturais  Promover a 
transformação social; 
mudança de hábitos e 
estilo de vida. 

Conscientização 
social e aumento no 
número de exame 
Papanicolaou. 

- Mobilização social; 
campanhas nas 
igrejas, rádio local, 
centro comunitário e 
visitas domiciliares. 
 

Dificuldade de acesso a 
ESF 

Promover mutirões 
aos sábados, demanda 
livre na realização da 
Prevenção do Câncer 
do Colo do Útero 
(PCCU), erradicar a 
agenda programada. 

Atingir o público 
comerciário que tem 
dificuldade em 
comparecer a 
unidade, devido o 
horário de trabalho 
coincidir com o 
funcionamento da 
ESF. 
Aumentar o número 
de exame 
Papanicolaou. 

Divulgação na rádio 
local e pontos de 
apoio, realizar a busca 
ativa desse público 
alvo. 

Medo, vergonha, 
constrangimento da 
intimidade exposta. 

Promover ações de 
cuidado na prevenção 
do câncer do colo do 
útero. Adequar o 
acesso para realização 
do PCCU, frisando a 
importância e 
quebrando tabu 
referente ao exame. 

Cobertura de 100% 
das mulheres de 25 a 
64 anos na adesão do 
PCCU. 

Promover 
capacitação, adesão 
dos profissionais, 
implantação das ações 

Fonte: Elaborado pela autora, abr./2014. 

  

Tabela 2 – Plano de Ação 

Operações Resultados PRODUTOS 
ESPERADOS 

Ações  
Estratégicas 

Responsável Prazo 

Saber mais 
Aumentar o 
nível de 
conhecimento 

Mulheres mais 
informadas quanto 
aos riscos da 
prevenção câncer 

Avaliar o nível 
de informação 
da população 
sobre o câncer 

Orientar as 
mulheres sobre 
prevenção de 
câncer do colo 

Agente 
comunitário de 
saúde 

Início em 30 
dias, contínuo. 
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da população 
sobre prevenção 
do câncer do 
colo do útero. 

do colo do útero. do colo do 
útero, 
Capacitação 
dos ACS, 
palestras 
educativas nas 
associações, 
centro 
comunitário, 
igrejas e rádio 
local. 

do útero durante 
as visitas 
domiciliares; 
 
Distribuição de 
cartilhas 
informativas 
durante as 
visitas. 

Transformação 
social 
Mudança de 
hábitos e estilo 
de vida. 

Conscientização 
social e aumentar o 
número de 
Papanicolaou.  

Campanhas nas 
igrejas, rádio 
local, centro 
comunitário; 
Visitas 
domiciliares 
 

Mobilização 
social 

Equipe Início em 03 
meses e 
finalização á 
longo prazo 

Mais acesso, 
Promover 
mutirões aos 
sábados, 
demanda livre 
na realização da 
PCCU, 
erradicar a 
agenda 
programada.  

Atingir o público 
comerciário que 
tem dificuldade em 
comparecer a 
unidade, devido o 
horário de trabalho 
coincidir com o 
funcionamento da 
ESF. 

Divulgação na 
rádio local e 
pontos de 
apoio, ACS 
realizar a busca 
ativa desse 
público alvo. 

Apresentar o 
projeto a 
secretária de 
saúde. 

Secretária 
Municipal de 
Saúde 

Início em 03 
meses para 
apresentação 
do projeto e 
início imediato 
após 
aprovação 

Reorganização 
do serviço 
Promover ações 
de cuidado na 
prevenção do 
câncer do colo 
do útero. 
Adequar o 
acesso para 
realização do 
PCCU, frisando 
a importância e 
quebrando tabu 
referente ao 
exame. 

Cobertura de 100% 
das mulheres de 25 
a 64 anos na adesão 
do PCCU. 

Equipe 
capacitada; 
Adesão do 
profissional; 
Implantação 
das ações. 
 

Apresentar 
projeto de 
reorganização 
do processo de 
trabalho de 
saúde em 
equipe 

Enfermeiro Início em 03 
meses para 
apresentação 
do projeto e 
finalização á 
longo prazo 

Fonte: Elaborado pela autora, abr/2014. 
 
 

Concluiu-se que muitas são as barreiras na realização da Prevenção do Câncer do Colo 

do Útero (PCCU), tais como, á cultura, falta de informação, desconhecimento do câncer, 
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medo, vergonha, constrangimento da intimidade exposta, dificuldade de acesso á ESF, devido 

aos horários de emprego coincidir com o do sistema. Entretanto algumas estratégias podem 

ser realizadas na tentativa de melhorar a adesão ao exame, como por exemplo, reorganizar os 

serviços de saúde para melhor atender as mulheres, mudança de hábitos e estilos de vida, 

aumentar o nível de conhecimento da população acerca do câncer de colo uterino e sua 

prevenção. Para tanto, a Estratégia de Saúde da Família por suas particularidades, contribui na 

elaboração de um plano de ação eficiente frente ao problema da não adesão ao exame 

Papanicolaou. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O câncer do colo do útero é uma patologia que acomete atualmente um grande número 

de mulheres em todo o mundo, mas possui alto índice de cura, se tratado na fase inicial, 

quando se realiza um rastreamento eficiente. 

   

 Os dados deste estudo revelam que a baixa adesão à coleta do exame Papanicolaou, 

estão relacionados á fatores sociais, econômicos, culturais, qualificação dos profissionais e 

institucionais. 

  

 Percebe-se que os motivos que levam as mulheres da ESF Jardim São Paulo a não 

realizarem o exame Papanicolaou, coincidem com os estudos realizados pelo Brasil. Este 

estudo permitiu conhecer melhor a realidade perante os cuidados prestados à saúde da mulher 

e perceber as principais barreiras que interferem na não realização do exame. Dentre os 

fatores analisados neste estudo se destacam: a dificuldade de acesso, constrangimento, medo, 

vergonha, falta de tempo, desconhecimento do câncer e da técnica, ter emprego e filhos 

também foram relatados como impedimento, bom relacionamento usuário/profissional, dentre 

outras.  

 

  O acesso ás ações e serviços também, tem se destacado como pontos importantes, isso 

inclui aspectos como: dificuldade de acesso, horário de atendimento, tempo de marcação da 

consulta e de espera para ser atendida, para superar os limites citados é preciso reorganizar o 

processo de trabalho, atendendo as necessidades da população. 
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 As mulheres apresentam resistência em considerar a importância da detecção precoce 

do câncer de colo uterino, mas cabe aos profissionais de saúde trabalhar a importância em 

realizar o exame Papanicolaou em todas as mulheres com vida ativa sexual, faixa etária de 25 

a 64 anos de idade, anualmente. A qualidade do cuidado em saúde conceitua-se em agregar 

componentes como: acessibilidade, eficácia, eficiência e oportunidade, buscando solucionar 

problemas de acordo as necessidade prioritárias, assim acompanhar o paciente desde o acesso 

à instituição, segurança dos procedimentos, respeito a crenças e valores, registros no 

prontuário, direitos e deveres, continuidade dos cuidados, desenvolvendo ações de promoção 

até reabilitação.  

  

 A atenção primária apresenta papel importante na prevenção do câncer do colo de útero, 

promovendo ações de promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação, capacitação profissional e responsabilização da equipe. São 

estratégias que buscam um diagnóstico precoce e condutas terapêuticas oportunas. 

 

 De acordo, as causas existentes que impossibilitam as mulheres a não adesão ao 

exame Papanicolaou, elaboramos uma proposta de intervenção, em busca de estratégias, a fim 

de melhorar a adesão ao exame, propondo medidas voltadas para a melhoria de ações 

ofertadas a saúde e prevenção do câncer de colo do útero, diversos atores são responsáveis por 

essa prática, principalmente a ESF Jardim São Paulo. 

 

 Pelas leituras dos artigos, pode-se conhecer os fatores que impedem e dificultam a 

realização do exame, a questão da escolaridade e falta de conhecimento das mulheres sobre o 

exame Papanicolaou, foram pontos determinantes para não realização do exame. Diante das 

barreiras expostas, fica clara a importância de implantar estratégias para que as mulheres 

possam conhecer mais sobre o exame e o câncer do colo do útero, ficando evidente a 

necessidade de desenvolver estratégias educativas, a fim de aumentar a adesão ao exame 

Papanicolaou. Cabe ainda ressaltar que independente da idade, do grau de escolaridade e do 

status, as medidas educativas devem ser inseridas no seu cotidiano para a adoção de uma nova 

postura de viver sua saúde. 

 Vale salientar, que a educação em saúde é a ferramenta primordial, que possibilita as 

mulheres o conhecimento sobre seu corpo e levam as usuárias à maior autonomia em sua vida 

de saúde. Dessa forma, os profissionais devem informar as mulheres sobre o exame e o câncer 



   

29 
 

do colo do útero, sanar dúvidas, quebrar tabus e eliminar receios que dificultam a prática ao 

exame, contribuindo assim na prevenção do câncer de colo do útero e de outras doenças 

ginecológicas detectadas.   
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