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RESUMO 

 

CARVALHO, Barbara de Oliveira. Conhecimento e percepção acerca do exame 
preventivo do colo de útero. 2013. 41f. Trabalho de Conclusão de Curso. 

Graduação em Enfermagem. Faculdade de Ceilândia, Universidade de Brasília. 
Brasília, 2013. 
 
Introdução: A prevenção do câncer do colo uterino se dá através do exame 

colpocitopatológio que visa identificar alterações nas células cervicais, sobretudo 

infecções pelo Papilomavirus humano (HPV), principal fator para o desenvolvimento 

do câncer uterino que é de progressão lenta e silenciosa. Objetivos: Investigar a 

percepção e o conhecimento das mulheres a cerca do exame preventivo do colo de 

útero. Métodos: Estudo do tipo revisão de literatura com busca na Biblioteca Virtual 

em Saúde. Foram selecionados trabalhos publicados no período de 2002 a 2012, 

totalizando 53. Resultados: A falta de conhecimento das mulheres acerca do exame 

preventivo e do câncer do colo de útero foi evidenciada. Foram identificados os 

fatores que afastam as mulheres da realização do exame, como é o caso do medo, 

e fatores que estimulam a realização do preventivo como, por exemplo, o cuidado 

com o corpo. Considerações finais: É preciso investir na educação sexual das 

mulheres desde a infância, essa pode ser passada pela família, escola ou pelo 

sistema de saúde. Os três níveis devem estar entrelaçados e o Programa de Saúde 

da Família é a maneira mais eficaz de fazer isso. Os profissionais de saúde também 

devem estar envolvidos no processo, principalmente os enfermeiros que tem 

autonomia para realizar o exame preventivo.  

 

Palavras-chave: Exame preventivo. Câncer do colo de útero. Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

CARVALHO, Barbara de Oliveira. Knowledge and perception about cervical 
cancer prevention exam. 2013. 41f. Completion of Course Work. Graduate Nursing. 

Faculdade de Ceilândia, Universidade de Brasília. Brasília, 2013. 
 

Introduction: The prevention of cervical cancer is through the examination pap smear 

aimed at identifying changes in cervical cells, principally infections with human 

papillomavirus (HPV), the main factor for the development of uterine cancer that is 

slowly progressive and silent. Objectives: To investigate the perception and 

knowledge of women about the Pap smear cervical. Methods: Literature review with 

search the Virtual Health Library were selected papers published in the period 2002 

to 2012, totaling 53. Results: The lack of knowledge of women about the Pap smear 

and cervical cancer was observed. Factors which exclude women from the exam 

were identified, such as fear, and were identified factors that stimulate a cervical 

smear, for example, the care of the body. Final Thoughts: We necessity invest in 

women's sexual education from childhood, this can be passed through the family, the 

school or the health system. The three levels must be intertwined and Family Health 

Program is the most effective way to do this. Health professionals should also be 

involved in the process, especially nurses who have autonomy to make the cervical 

cancer prevention exam. 

 

Keywords: Cervical cancer prevention exam. Cancer of the cervix. Nursing. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

No dicionário a palavra mulher significa “1- Ser humano do sexo feminino; 2- 

Esse mesmo ser após a puberdade; 3- Esposa” (FERREIRA, A.B.H, 2000).  Há 

algumas décadas a mulher era reconhecida quando estava ligada diretamente ao 

homem, tendo assim uma dependência para existir socialmente, como é apontado 

na terceira definição de Ferreira.  Devido a esse tipo de vínculo há formação de uma 

relação de submissão da mulher ao homem, onde ela deve ser boa mãe, boa 

esposa, ótima dona de casa, além de ser passiva as decisões masculinas 

(FONSECA, 1999; SANTOS,  et al., 2013).  

Os primeiros relatos de lutas das mulheres para a conquista dos direitos 

semelhantes aos dos homens ocorreu na Europa, no fim do século XVIII. No Brasil, 

Nísia Floresta foi uma das primeiras adeptas ao movimento. Depois dela várias 

outras mulheres aderiram à luta e começaram a conquistar direitos relacionados ao 

trabalho, educação e saúde (FONSECA, 1999). Em 1948 a Organização das 

Nações Unidas (ONU) produziu um documento chamado Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, nele o direito à saúde é mencionado e começou-se a estabelecer 

a visão da mulher como portadora desse direito, contudo apenas em 1993, na 

Conferência de Viena, a compreensão da mulher como cidadã portadora do direito à 

saúde ficou mais clara (FONSECA, 1999).  

No Brasil a atenção à saúde da mulher era totalmente voltada para o aspecto 

materno-infantil (GIFFIN, 1991). O Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM), que surgiu na década de 80, foi o marco que contribuiu para construção de 

um novo olhar para a saúde feminina, deu foco à saúde da mulher e sua 

sexualidade abordando questões como a distribuição de anticoncepcionais e 

contraceptivos, o direito de elas decidirem sobre sua reprodução e a nova forma de 

enxergar e aceitar que a mulher também necessita de prazer (GIFFIN, 1991; DINIZ 

et al., 2000).  

Diante dessa necessidade, dentro da perspectiva da promoção da saúde da 

mulher, de se organizar o serviço e prevenir casos de câncer do colo de útero foi 

criado o Viva Mulher (Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo de Útero e 

de Mama), em 1998, que propõe reduzir a mortalidade do câncer de mama e do colo 
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de útero, além das repercussões causadas por eles através da realização do exame 

preventivo e do tratamento, seja em lesões precursoras ou no câncer já instalado 

(BRASIL, 2002b).  

O câncer do colo de útero é a quarta causa de morte mundial por câncer, 

sendo o mais frequente nos países em desenvolvimento ocorrendo principalmente 

em mulheres entre 30 e 45 anos, mas podendo ser diagnosticado em jovens com 

idade inferior a 18 anos. Nas mulheres brasileiras se for desconsiderado os tumores 

de pele não melanoma ele é o segundo mais incidente, ficando atrás apenas do 

câncer de mama (XAVIER; TERRENGUI, 2006). Apesar de o exame papanicolaou 

ter preço acessível e ser de simples realização ainda há muitos óbitos devido ao 

câncer do colo de útero, sendo a razão mortalidade/incidência de 52%, em 2008 

(BRASIL, 2012).  

 O câncer cervical tem como cofatores de risco a multiplicidade de parceiros, 

o tabaco, a má higiene, o hábito alimentar, o uso prolongado de contraceptivo, o 

vírus da imunodeficiência humana (HIV), outras doenças sexualmente transmissíveis 

(DST) e o início precoce da vida sexual, sendo que o câncer invasivo é mais 

frequente em mulheres com idade superior a 40 anos (MURTA, et al., 1999; 

BRASIL, 2006; AIDÉ, S. et al., 2009).  

Os contraceptivos aumentam o risco do câncer porque as mulheres o utilizam 

como substituto da camisinha, que é um método de barreira, e aumenta o risco 

infecção pelo Papilomavirus Humano (HPV), além disso, há uma hipótese de que os 

esteroides femininos exógenos atuam sobre o gene do HPV estimulando o 

desenvolvimento do câncer, quando a mulher já está infectada pelo vírus. 

(ALDRIGHI, J.M; ALDRIGHI, A.P.S; PETTA, 2002).  

O tabaco como um fator de risco está relacionado ao acumulo de nicotina no 

muco cervical, elevando as chances de haver lesão da cérvice uterina devido a 

exposição do DNA aos componentes mutagênicos e cancerígenos que podem ser 

responsáveis pela persistência da infecção viral, multiplicação dos vírus e 

subsequentemente risco para progressão do câncer (ALAM, S et al, 2007; SIMONS; 

PHILLIPS; COLEMAN, 1993), também há estudos que sugerem o favorecimento do 

tabaco para o desenvolvimento do câncer cervical por meio da diminuição 

quantitativa e funcional das células de Langerhans causando, assim, 
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imunossupressão (ALBRING; BRENTANO; VARGAS, 2006; PINTO; TULIO; CRUZ, 

2002). 

O principal fator para o desenvolvimento do câncer do colo de útero é a 

infecção pelo HPV, cerca de 95% dos casos, o qual é um DNA- vírus do grupo 

papovírus com mais de 100 tipos conhecidos, que são classificados de acordo com 

seu potencial oncogênico. Em sua maioria é uma DST frequentemente 

diagnosticada no sistema de saúde e que pode causar condilomas, ou seja, 

verrugas que podem acometer genitália interna, externa, anus, região oral, laríngea 

e outras mucosas (ANDRADE, 2001; ENCINA; ALVES, 2013; BRASIL, 2006). Os 

vírus HPV do tipo 6 e 11 são os mais comumente encontrados nas verrugas 

genitais, contudo não oferecem risco para o surgimento de lesões malignas, ao 

contrário os tipos 16, 18, 31, 33, 45, 58 e alguns outros que são de alto risco e estão 

associados ao desenvolvimento de lesões pré-cancerosas (INSTITUTO NACIONAL 

DO CÂNCER, s.d). 

A progressão do câncer é lenta e leva em torno de 10 anos para se 

desenvolver, tem como precursoras lesões que podem ser classificadas como 

atipias de significado indeterminado em células escamosas (ASCUS), células 

granulares (AGUS), Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC I, II, III), caracterizadas por 

serem de maioria assintomática, contudo pode haver lesões aparentes e a depender 

do risco oncogênico ocorrer evolução para o câncer (BRASIL, 2002b, 2005, 2006). 

ASCUS e AGUS são alterações celulares que não são classificadas como 

NIC, porém devem ser acompanhadas e necessitam de averiguação para que não 

haja desenvolvimento do câncer. Como conduta é recomendada a repetição do 

colpocitopatológico após seis meses e a realização da colposcópia caso necessário 

(AIDÉ, et al., 2009; DERCHAIN; LONGATTO FILHO; SYRJANEN, 2005).  

A lesão intraepitelial escamosa de baixo grau (NIC I) é passível de regressão 

espontânea, a conduta preferencial é o acompanhamento da mulher por meio da 

citopalogia periódica e realização da colposcopia para afastar a hipótese de lesão 

intraepitelial escamosa de alto grau (NIC II e III), é cabível à submissão ao 

tratamento se houver colposcopia satisfatória seja através da crioterapia, 

eletrocauterização, ablação a laser da Large Loop Excision of the Transformation 

Zone (LLETZ) conhecida no Brasil como cirurgia de alta frequência (CAF) ou 
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exérese da zona de transformação (EZT) e conização a laser ou lâmina (AIDÉ, et al., 

2009; DERCHAIN; LONGATTO FILHO; SYRJANEN, 2005).  

As lesões intraepiteliais escamosas de alto grau (NIC II e III) tem maior risco 

de progredir para o câncer do colo de útero, assim, há realização da colposcopia e é 

recomendado o tratamento que pode ocorrer por EZT ou eletrocirurgia, caso a 

colposcopia seja sugestiva é necessário fazer biopsia, se for confirmado câncer a 

paciente será encaminhada para atenção terciária (INTITUTO NACIONAL DO 

CÂNCER, 2011a, 2011c). A histerectomia é recomendada principalmente para as 

mulheres que já entraram na menopausa, que já tenha a quantidade desejada de 

filhos e quando o tratamento não tem eficácia contra a patologia (DERCHAIN; 

LONGATTO FILHO; SYRJANEN, 2005). 

Quando o câncer se instala, o tumor pode ser classificado de acordo como 

estágio que se encontra, o estágio 1 relaciona-se com tumor limitado ao colo, o 

estágio 2 é o tumor que invade a vagina e/ou os paramétrios, o estágio 3 é o tumor 

que invade a vagina e/ou os paramétrios distais e o estágio 4 refere-se ao tumor que 

infiltra as estruturas extrauterinas (ANDRADE, 2001; NOVAES, P.E.R.S; 

ABRANTES; VEIGAS, 2013).  O câncer pode ser microinvasor - forma minimamente 

invasiva, adenocarcinoma in situ - lesão que antecede o carcinoma invasor, 

adenocarcinoma invasor – que invade o endométrio e outras neoplasias 

(DERCHAIN; LONGATTO FILHO; SYRJANEN, 2005; INTITUTO NACIONAL DO 

CÂNCER, 2011a). 

A prevenção do câncer do colo de útero se dá por meio do exame preventivo, 

a colpocitologia do colo de útero, popularmente conhecido como papanicolaou, que 

pode ser realizado pelo enfermeiro segundo a resolução COFEN n° 381/2011, desde 

que o profissional tenha conhecimento e habilidade para tal (CONSELHO FEDERAL 

DE ENFERMAGEM, 2011).  Sua realização inicia-se com a introdução de um 

especulo no canal vaginal, localizando o colo do útero, quando presente, faz-se 

então a inspeção, e com a Espátula Ayres colhe-se a secreção da ectocérvice, a 

secreção da endocérvice é colhida com a escova cito brush específica para a 

cérvice uterina; por fim coloca-se o material colhido na lâmina de vidro previamente 

identificada com os dados da paciente. Seu objetivo é detectar precocemente lesões 

que podem levar ao desenvolvimento do câncer do colo de útero, ao contrário do 
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que está no imaginário das mulheres sua função não é diagnosticar as DST, apesar 

de poder identificá-las (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2011b; BRASIL, 

2006).  

Brasil (2006) recomenda que o preventivo seja realizado em mulheres 

sexualmente ativas de 25 a 60 anos, anualmente, e quando houver dois exames 

consecutivos negativos passa-se a fazer o exame a cada três anos. Não é 

contraindicada a realização do citopatológico nas gestantes, contudo deve-se fazer a 

coleta apenas na ectocérvice, de preferência até o 7° mês da gestação, nas virgens 

o exame não é rotineiro, porém é passível de realização por meio da utilização de 

um cotonete e sem uso de especulo. 

Por meio da consulta para realização do exame preventivo, é possível 

também realizar o controle do câncer de mama, o mais frequente nas mulheres, 

através do exame clínico das mamas que consiste na inspeção e palpação das 

mamas, axilas e linfonodos. Isto permite a detecção precoce possibilitando uma 

maior chance de cura da doença, pois também é indicado o encaminhamento das 

mulheres, quando necessário, para exames de imagem como a mamografia e a 

realização de orientação a cerca do autoexame das mamas ensinando a paciente 

como fazê-lo (BRASIL, 2006). 

Para realização do exame preventivo é necessário que haja exposição do 

corpo da mulher podendo ferir o seu pudor e a intimidade do seu corpo, 

consequentemente levando-a a sentir vergonha, medo, desconforto e nervosismo. 

Além disso, pode envolver o medo gerado pelo resultado que virá, o qual poderá 

informar sobre uma doença considerada grave (BRITO; NERY; TORRES, 2007; 

REGIS; SIMÕES, 2005).  

Cada pessoa tem uma maneira própria de interpretar o mundo, isso varia de 

acordo as experiências vividas, a cultura, a raça, os valores e as crenças, esses 

fatores interferem nos sentimentos do individuo diante das situações que ele se 

encontra. Deste modo, a percepção a cerca do exame é individual sendo importante 

por estimular a procura para a realização dele ou não, da mesma forma que o 

conhecimento das mulheres influencia, pois saber sobre a importância do exame e 

sobre os riscos da não realização do mesmo pode levá-las a buscar os serviços de 

saúde para fazê-lo.  
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Estudar o conhecimento e a percepção a cerca do exame é importante, pois 

eles estão correlacionados, visto que o conhecimento interfere no modo pelo qual os 

indivíduos percebem as coisas, assim, é importante investigar o nível de 

conhecimento das mulheres sobre a citopatologia e suas percepções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

2- JUSTIFICATIVA 

 

Os sentimentos vividos antes, durante e após a realização de um 

procedimento podem refletir na decisão de um paciente fazê-lo novamente ou não, 

os relatos dados por amigos, familiares e conhecidos também fazem com que a 

pessoa crie uma imagem, um conceito de como é aquilo, tonando-se verdade 

absoluta, mesmo que nunca tenha vivenciado. A percepção negativa das mulheres 

em relação ao exame preventivo de colo de útero pode ser prejudicial para a 

detecção precoce do câncer, elevando assim o número de casos. Contudo o 

conhecimento que elas detêm sobre os riscos da não realização pode influenciá-las 

a fazerem o exame e, progressivamente mudar a visão negativa que prevalece entre 

elas. 

O preconceito por parte da sociedade pode afastar as mulheres portadoras de 

HIV do sistema de saúde devido ao receio que elas têm de serem julgadas, 

diminuindo, assim, a realização do exame colpocitológico, contudo elas têm maior 

risco de serem infectadas devido ao estado imunológico, favorecendo a infecção por 

HPV de alto risco oncogênico de forma que o câncer se estabeleça mais 

rapidamente comparado às mulheres imunocompetentes, diante disso é preciso 

atraí-las para realização do exame preventivo para diminuir a incidência da 

neoplasia cervical. 

Diante da incidência e da alta mortalidade do câncer cervical, faz-se 

necessário investigar a percepção e o conhecimento das mulheres a cerca do 

exame do colo de útero que são fatores determinantes para a realização ou não do 

exame preventivo. Desse modo, é importante desenvolver estratégias que 

disseminem o valor do exame preventivo, para que as mulheres conheçam os 

benefícios do procedimento e os riscos de não o realizar, e também, atrair as 

mulheres para realização deste exame, desmistificando a percepção negativa frente 

a esta prática, para assim favorecer a amplificação da cobertura ao ponto de torná-

las difusoras de modo a contrapor as informações transferidas ao longo do tempo 

que caracterizam o exame como dolorido e incômodo, além de atenuar o medo 

gerado pela possibilidade de um diagnóstico positivo, que as reporta a uma doença 

fatal e incurável, em seu imaginário. 
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3- OBJETIVO 

 

Investigar a percepção e o conhecimento das mulheres a cerca do exame 

preventivo do colo de útero por meio de um levantamento da produção científica, na 

literatura nacional. 
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4- METODOLOGIA 

 

O estudo é do tipo revisão de literatura, foi realizado por meio da busca de 

estudos nacionais que abordavam a percepção e o conhecimento das mulheres a 

respeito do exame preventivo do colo de útero através da base de dados online 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), foram selecionados artigos e dissertações 

publicadas no período de 2002 a 2012.  

Foram utilizados os seguintes descritores: papanicolau, exame preventivo e 

câncer do colo de útero e escolhidos estudos que abordavam o tema objetivado 

nesse estudo, além de artigos que dissertavam sobre os fatores de adesão ou não 

das mulheres ao exame, pois dentre eles poderiam estar inserido o conhecimento e 

a percepção das mesmas. A coleta e análise dos dados foram realizadas no período 

de março 2013. 

Foram identificados 2.395 trabalhos em português, assim distribuídos pelos 

seguintes termos: 

 Papanicolau: 581, mas 27 atendiam o objetivo do trabalho. 

 Exame preventivo: 199, porém 07 atendiam o objetivo do trabalho. 

 Câncer do colo de útero: 1615, porém 19 atendiam o objetivo do 

trabalho. 

 

Deste modo, foram selecionados 53 trabalhos, sendo 2 dissertações de 

mestrado e o restante artigos científicos. Os critérios para exclusão dos estudos foi, 

primeiramente, o título, posteriormente, o resumo e por fim o trabalho como todo. 
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5- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 - Conhecimentos das mulheres acerca do exame preventivo do colo de 

útero  

 

Segundo Fernandes (2009) 15% das mulheres nunca realizaram o 

papanicolaou. Diante desse dado busca-se entender como o conhecimento e as 

percepções a cerca do exame influenciam na decisão de realizá-lo ou não. 

Dentre os artigos selecionados foram agrupados aqueles que abordavam o 

conhecimento e a falta de conhecimento, considerando apenas os fatores que foram 

utilizados pelo autor para chegar a essa conclusão, mesmo que eles divirjam de um 

autor para outro (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Distribuição das referências relativas ao conhecimento e falta de 
conhecimento das mulheres acerca do exame preventivo. 

 
REFERÊNCIA 

 
TEM CONHECIMENTO 

NÃO TEM 
CONHECIMENTO 

SANTOS, M.C.L; 
FERNANDES; 

CAVALCANTE, 2004. 

-  
49,6% 

GAMARRA; PAZ; 
GRIEP, 2005. 

49,5% - 

FERREIRA, M. L. M; 
OLIVEIRA, 2006. 

-  
1,2% 

BRUSAMARELLO, et 
al., 2007. 

- 29,57% 

RODRIGUES NETO, 
2008. 

68,88% 31,11% 

SILVA, S.E.D., et al., 
2008. 

45% - 

VALENTE, et al., 2009. - 9% 

SILVA, A. A; LEAL, 
2010. 

- 39% 

SILVA, M.R.B; SILVA, 
L.G.P., 2012. 

51% - 

 

Dentre os autores seis abordaram a falta de conhecimento das mulheres 

acerca do exame preventivo e do câncer do colo de útero. Contudo os estudos que 
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demonstraram o conhecimento das mulheres tiveram percentual maior do que as 

que não têm conhecimento (Quadro 1). 

Diante do quantitativo de estudos que demonstram a falta de conhecimento é 

possível inferir que há deficiência por parte das mulheres no que diz respeito à 

ciência sobre o câncer do colo de útero. Também é possível ter esse entendimento 

através da constatação do desconhecimento delas sobre os fatores que podem 

auxiliar na prevenção primária e secundária da doença que tem como exemplo, 

respectivamente, o uso de preservativo e a realização do exame preventivo 

(SANTOS, M.C.L; FERNANDES; CAVALCANTE, 2004; SANTOS, M.S; MACÊDO; 

LEITE, 2010).  

O conhecimento deficiente das mulheres acerca do exame preventivo é 

abordado por Oliveira e Almeida (2009), os autores mostram que as mulheres não 

sabem o real motivo para realizar a colpocitopatologia e a associam à detecção de 

DST. A falta de conhecimento é evidenciada pelo relato de que a realização do 

exame é pouco necessária, pela a afirmação de não saber o que é o papanicolaou e 

também por nunca ter ouvido falar sobre ele (ARAÚJO; LUZ; RIBEIRO, 2011; 

FLORIANO; ARAÚJO; RIBEIRO, 2007). O desconhecimento fica igualmente claro na 

descrição feita por Valente et al. (2009), na qual as entrevistadas não sabem como é 

realizado o exame ou acreditam que ele é feito por meio da coleta de sangue ou por 

amostra de urina. 

O conhecimento que as mulheres detêm sobre o preventivo é insuficiente 

podendo assim dificultar a sua realização, isso é demonstrado pela associação feita 

por elas entre a realização do papanicolaou e o aspecto reprodutivo da mulher 

(BEGHINI et al., 2006; PELLOSO; CARVALHO; HIGARASHI, 2004; SILVA A.A; 

LEAL, 2010), para muitas o exame deve ser realizado apenas quando se faz o pré-

natal, o planejamento familiar ou quando se vai ao Centro de Saúde solicitar ao 

profissional médico um contraceptivo para evitar uma gravidez indesejada 

(ALBUQUERQUE et al., 2009; SANTOS, M.C.L; FERNANDES; CAVALCANTE, 

2004). Esse tipo de associação cria a ideia de que existem períodos para realização 

do exame, afastando as mulheres que já passaram por essas fases ou que ainda 

irão passar, por isso é importante esclarecer que nesses períodos o papanicolaou 

deve ser sim realizado, mas não apenas neles. 
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O distanciamento entre a mulher e o exame preventivo está, na maioria das 

vezes, associado ao baixo grau de escolaridade (ALBUQUERQUE et al., 2009; 

GAMARRA; PAZ; GRIEP, 2005; GARCIA et al., 2010; GASPERINI; BOING; KUPEK, 

2011; JORGE et al., 2011; OLIVEIRA, M.M.H.N et al., 2006; SANTOS, M.C.L; 

FERNANDES; CAVALCANTE, 2004; SANTOS M.S; MACÊDO; LEITE, 2010), à 

mulheres pardas ou negras (GASPERINI; BOING; KUPEK, 2011), ao baixo nível 

socioeconômico (CIRINO; NICHIATA; BORGES, 2010; GARCIA et al., 2010; 

GASPERINI; BOING; KUPEK, 2011; JORGE et al., 2011; MARTINS, L.F.L; 

THULER; VALENTE, 2005b; RODRIGUES NETO; FIGUEIREDO; SIQUEIRA, 2008; 

SANTOS, M.C.L; FERNANDES; CAVALCANTE, 2004) e ao estado civil – solteira 

(GASPERINI; BOING; KUPEK, 2011; OLIVEIRA, M.M.H.N et al., 2006; MARTINS, 

L.F.L; THULER; VALENTE, 2005b; RODRIGUES NETO; FIGUEIREDO; SIQUEIRA, 

2008). Pode-se inferir que esses fatores estão diretamente associados à falta de 

conhecimento, pois o assunto é passível de ser abordado no âmbito escolar. Sabe-

se que historicamente há exclusão social dos negros, dessa forma o acesso à 

educação é restrito e consequentemente a renda é menor, assim pode-se deduzir 

que os fatores associados a não realização do exame estão atrelados às condições 

sociais.   

Contrapondo a associação entre o nível socioeconômico e o déficit de 

conhecimento sobre o exame preventivo o estudo de Rodrigues Neto, Figueiredo e 

Siqueira (2008) demonstram que 71,4% das mulheres que não conhecem a 

finalidade do exame são brancas e 83,9% das que conhecem tem renda de até R$ 

600,00, já Martiniano (2006) afirma que na população pesquisada por ele prevalecia 

a baixa escolaridade e a baixa renda, entretanto a procura pela citologia oncótica era 

ativa e o motivo para sua realização conhecido pelas mulheres, Silva, N.C.B, Franco 

e Marques (2005) evidenciam que apesar de a população investigada ter alto nível 

de escolaridade e de ter 80% de acertos no que se refere aos métodos diagnósticos 

ainda há conhecimento insatisfatório no que se refere à prevenção do câncer de colo 

uterino. 

Embora vários estudos abordem a existência de um considerável quantitativo 

de mulheres que não compreendem a importância da colpocitologia, há outros que 

contrapõem esses dados demonstrando o conhecimento das mulheres sobre a 
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finalidade do exame preventivo e os seus benefícios independente do contexto 

social que vivenciam (SILVA, S.E.D. et al., 2008; SILVA, M.R.B; SILVA, L.G.P, 2012; 

FERNANDES, R.A.Q; NARCHI, 2002). Esse fato pode estar associado ao diálogo 

entre profissionais de saúde e mulheres, ao acesso da usuária à saúde e ao 

envolvimento dos profissionais de saúde com o trabalho que realizam, pois dessa 

maneira é possível criar vínculos, atrair a usuária para o sistema de saúde, fazer 

trocas sobre o conhecimento adquirido a respeito do exame, além de esclarecer 

dúvidas e eventuais preocupações a respeito da citopatologia (FERREIRA, M.L.M; 

OLIVEIRA, 2006; THUM et al., 2008). 

 

5.2 - Percepções das mulheres acerca do exame preventivo do colo de útero  

 

A percepção das mulheres foi organizada em dois quadros de acordo com a 

menção feita pelos autores em seus estudos, o quadro 2 trata da percepção 

negativa, aquela que contrapõe a realização do exame; o quadro 3 aborda a 

percepção positiva, ou seja, aquela que estimula a realização do exame mesmo que 

as mulheres as associem incorretamente ao exame preventivo. 

 

Quadro 2 – Distribuição das referências relacionada às percepções negativos das 
mulheres sobre o exame preventivo. 

PERCEPÇÃO 
NEGATIVA 

N° REFERÊNCIA 

 
 
 

Dor 

 
 
 

8 

ARAÚJO; LUZ; RIBEIRO, 2011; BRITO; NERY; TORRES, 
2007;FELICIANO; CHRISTEN; VELHO, 2010; OLIVEIRA, 
M.M; PINTO, 2007; PAULA; MADEIRA, 2003; SILVA, 
S.E.D. et al., 2008;SOUSA, I.G.S. et al., 2008. 

 
 
 
 
 

Medo 

 
 
 
 
 

17 

ARAÚJO; LUZ; RIBEIRO, 2011; BEGHINI, et al., 2006; 
BRITO; NERY; TORRES, 2007; CIRINO; NICHIATA; 
BORGES, 2010;DUAVY, et al., 2007;FERREIRA, M.L.M; 
OLIVEIRA, 2006; FERREIRA, M.L.S.M., 2009; GARCIA, 
et al., 2010; JORGE, et al., 2011; MARTINIANO, 2006; 
MARTINS, L.F.L; THULER; VALENTE, 2005b; OLIVEIRA, 
M.M; PINTO, 2007; PAULA; MADEIRA, 2003; PELLOSO; 
CARVALHO; HIGARASHI, 2004; SILVA, S.E.D. et al., 
2008; SILVA, S.E.D. et al., 2010; SOUSA, I.G.S. et al., 
2008. 

 
 

 
 

ARAÚJO; LUZ; RIBEIRO, 2011; BARBEIRO, et al., 2009; 
BRITO; NERY; TORRES, 2007; CHUBACI; MERIGHI, 
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Vergonha 
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2005; CIRINO; NICHIATA; BORGES, 2010; DAVIM, et al., 
2005; DUAVY, et al., 2007; FELICIANO; CHRISTEN; 
VELHO, 2010; FERNANDES, J.V., et al., 2009; 
FERREIRA, M.L.M; OLIVEIRA, 2006; FERREIRA, 
M.L.S.M., 2009; GARCIA, et al., 2010; JORGE, et al., 
2011; MARTINIANO, 2006; MARTINS, L.F.L; THULER; 
VALENTE, 2005b; MERIGHI; HAMANO; CAVALCANTE, 
2002; PAULA; MADEIRA, 2003; PELLOSO; CARVALHO; 
HIGARASHI, 2004; RODRIGUES NETO, 2008; SILVA, 
D.W. et al., 2006; SILVA, S.E.D. et al., 2008; SOUSA, 
I.G.S. et al., 2008; THUM, et al., 2008. 

 
 

Constrangimento 

 
 

7 

ARAÚJO; LUZ; RIBEIRO, 2011; MARTINIANO, 2006; 
MERIGHI; HAMANO; CAVALCANTE, 2002; PAULA; 
MADEIRA, 2003; RODRIGUES NETO, 2008; SILVA, 
S.E.D. et al., 2008; THUM, et al., 2008. 

 
 

Desconforto 

 
 

7 

ARAÚJO; LUZ; RIBEIRO, 2011; FERREIRA, M.L.M; 
OLIVEIRA, 2006; GARCIA et al., 2010; MARTINIANO, 
2006; OLIVEIRA, I.R. et al., 2009; SOUSA, I.G.S. et al., 
2008;THUM, et al., 2008. 

 
Relação com a 

sexualidade 

 
5 

ALBUQUERQUE, et al., 2009; ARAÚJO; LUZ; RIBEIRO, 
2011; DUAVY, L.M. et al., 2007; PELLOSO; CARVALHO; 
HIGARASHI, 2004;THUM, et al., 2008. 

 
Resultado que 

gera medo 

 
6 

BRITO; NERY; TORRES, 2007; FERREIRA, M.L.S.M., 
2009; JORGE, et al., 2011; MERIGHI; HAMANO; 
CAVALCANTE, 2002; SILVA, S.E.D. et al., 2010; 
VASCONCELOS; MARTINS, 2005. 

Ansiedade 2 JORGE, et al., 2011; PAULA; MADEIRA, 2003. 

 

Segundo Abreu (2003) a percepção significa ação específica da faculdade de 

perceber, sendo ela uma ação essencial de forma que toda a percepção da alma 

responde ao sentimento no corpo e todo sentimento no corpo gera uma percepção 

na alma. São objetos da percepção os seres materiais, as ideias que estão na 

memória e as ideias inatas. Muitas mulheres definem suas percepções sobre o 

papanicolaou com sentimentos, dentre eles estão medo, vergonha, constrangimento, 

dor, desconforto, resultado que gera medo e ansiedade (Quadro 2). 

Esses sentimentos negativos podem diminuir a adesão correta à realização 

do exame, entretanto eles não são os únicos fatores responsáveis por isso, a 

dificuldade de acesso aos serviços de saúde (BARBEIRO, et al., 2009; DAVIM, et 

al., 2005; DUAVY, et al., 2007; JORGE, et al., 2011; LUCARINI; CAMPOS, 2007; 

SILVA, M.R.B; SILVA, L.G.B, 2012; SILVA, D.W, et al., 2006) - como por exemplo, a 

falta de transporte, a burocracia para marcação de consultas, o tempo de espera 
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para realização do exame, o fato de ter que faltar o trabalho ou mesmo de não ter 

com quem deixar os filhos - também contribui para que algumas mulheres não 

compareçam ao serviço afim de fazer a colpocitologia.  

Dentre outros inúmeros motivos que dificultam essa adesão está o medo do 

resultado (BRITO; NERY; TORRES, 2007; JORGE, et al., 2011; FERREIRA, 

M.L.S.M, 2009; MERIGHI; HAMANO; CAVALVANTE, 2002; SILVA, S.E.D. et al., 

2010; VASCONCELOS; MARTINS, L.F.L; THULER; VALENTE, 2005b;), o 

desinteresse e a acomodação da mulher (BRUSAMERELLO, et al., 2007; 

FERNANDES, et al., 2009; MERIGHI; HAMANO; CAVALVANTE, 2002; OLIVEIRA, 

I.R. et al., 2009; SILVA, M.R.B; SILVA, L.G.B, 2012), o sexo do profissional que 

realiza o exame (ARAÚJO; LUZ; RIBEIRO, 2011; GARCIA et al., 2010; LUCARINI; 

CAMPOS, 2007;), a percepção dos amigos e familiares (GARCIA et al., 2010), a 

proibição do marido (GARCIA et al., 2010; SILVA, S.E.D. et al., 2008) e o 

preconceito (SILVA, S.E.D. et al., 2008). 

 

Quadro 3 – Distribuição das referências relacionada às percepções positivas das 
mulheres sobre o exame preventivo. 

PERCEPÇÃO 
POSITIVA 

N° REFERÊNCIA 

Cuidado com o 
corpo 

 
3 

FERREIRA, M.L.M; OLIVEIRA, 2006; JORGE, et 
al., 2011; SILVA, S.E.D. et al., 2008. 

Relação com pré-
natal 

 
2 

ALBUQUERQUE, et al., 2009; SANTOS, M.C.L; 
FERNANDES; CAVALCANTE, 2004. 

Relação com 
planejamento 
reprodutivo 

 
2 

ALBUQUERQUE, et al., 2009; SANTOS, M.C.L; 
FERNANDES; CAVALCANTE, 2004. 

 
Relação com a 

sexualidade 

 
5 

ALBUQUERQUE, et al., 2009; ARAÚJO; LUZ; 
RIBEIRO, 2011; DUAVY, et al., 2007; PELLOSO; 
CARVALHO; HIGARASHI, 2004; THUM, et al., 
2008. 

 
 
 

Detecção DST 

 
 
 

10 

BERTOLIN, et al., 2010; DUAVY, et al., 2007; 
GAMARRA; PAZ; GRIEP, 2005; JORGE, et al., 
2011; NOVAES, H.M.D; BRAGA; SCHOUT, 2006; 
OLIVEIRA, M.M.H.N. et al., 2006; PINHO, A.A. et 
al., 2003; RODRIGUES NETO, FIGUEIREDO; 
SIQUEIRA, 2008; SANTOS, M.C.L; FERNANDES; 
CAVALCANTE, 2004; SILVA, M.R.B; SILVA, 
L.G.P., 2012. 

Medo do câncer 6 
 

BARBEIRO, et al., 2009; FERREIRA, M.L.M; 
OLIVEIRA, 2006; GARCIA, et al., 2010; JORGE, et 
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al., 2011; LUCARINI; CAMPOS, 2007; 
MARTINIANO, et al., 2006. 

Sentimento de 
tranquilidade 

2 FERREIRA, M.L.M; OLIVEIRA, 2006; JORGE, et 
al., 2011. 

 

Por haver várias razões pelas quais as mulheres não realizam o papanicolaou 

chama a atenção àquelas que as estimulam a realizarem o colpocitopatológico, pois 

são elas que devem ser enfatizadas para aumentar a adesão ao exame. Dentre os 

motivos percebidos pelas mulheres para submeterem ao preventivo destaca-se o 

medo do câncer, o medo de ter doenças sexualmente transmissíveis ou de 

apresentarem alterações ginecológicas, a relação com a sexualidade – que pode ser 

uma percepção positiva para as mulheres que já iniciaram a vida sexual ou uma 

percepção negativa para as que ainda não iniciaram -, a realização do pré-natal, a 

realização do planejamento reprodutivo, o cuidado delas com o corpo e o sentimento 

de tranquilidade criado pela realização do exame (Quadro 3). Além disso, os 

estímulos vindos dos membros da família e das relações afetivas também incita a 

realização do exame segundo Garcia: 

 

[...] os motivos para a realização do exame foram pautados pelo 

estímulo de um membro da família, pela história familiar da doença e 

o medo do acometimento, e pela desconfiança quanto à fidelidade do 

parceiro sexual (2010, p. 123). 

 

A importância do exame para as mulheres é comprovada nos textos de 

Merighi; Hamano e Cavalcante (2002); Paula e Madeira (2003); Pelloso; Carvalho e 

Higarashi (2004); Silva, S.E.D et al. (2008). Isso demonstra que de alguma forma 

elas entendem que o exame propicia qualidade de vida e que é possível atraí-las 

para realizá-lo por meio da difusão do quão indispensável é o preventivo, entretanto 

é preciso que a informação seja dada onde quer que a mulher faça o 

colpocitopatológico. Amorim V.M.S.L. et al. (2006) afirma que os serviços privados 

realizam mais de 50% dos exames de papanicolaou; o SUS dispõe de políticas que 

norteiam o atendimento, entretanto os serviços privados possibilitam que o 

profissional decida como irá realizar a assistência, se seguindo a política ou não, 
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podendo, assim, haver algumas divergências entre o que é preconizado pelo 

Ministério da Saúde. 

O modo como o profissional atua diante do exame citopatológio também 

interfere na percepção que as mulheres têm sobre o exame, o diálogo deve ser 

estimulado por ele para que a mulher compreenda a importância e adote a prática 

da prevenção (ARAÚJO; LUZ; RIBEIRO, 2011; SILVA, N.C.B; FRANCO; 

MARQUES, 2005). O modelo biomédico, ainda utilizado, dificulta a assistência de 

forma integral (PAULA; MADEIRA, 2003; SILVA, S.E.D. et al., 2010), pois aumenta o 

distanciamento entre profissional e paciente impedindo que a comunicação seja 

estabelecida, sendo esse um importante instrumento para o profissional, devido seu 

poder de construir relações de confiança com a paciente de forma a garantir a 

qualidade do exame e tranquilidade durante a realização do mesmo (CHUBACI, 

R.Y.S; MERIGHI, M.A.B, 2005; GREENWOOD; MACHADO; SAMPAIO, 2006; 

MERIGHI; HAMANO; CAVALCANTE, 2002). 

 Através do diálogo é possível conhecer e esclarecer as queixas 

apresentadas pelas mulheres (BRITO; NERY; TORRES, 2007; FELICIANO; 

CHRISTEN; VELHO, 2010), além disso, ele propicia a educação em saúde que deve 

ser feita pelo profissional por se tratar de uma ferramenta indispensável no processo 

de promoção à saúde e de transformação da qualidade assistencial, tornando-a algo 

prazeroso, também, para o profissional (SOUSA, I.G.S. et al., 2008).  

  Apesar da importância da relação entre profissional e paciente, a realização 

do exame envolve fatores que vão além desse vínculo, estes também interferem na 

decisão de fazê-lo ou não: a condição social, a família, a distância entre a casa e o 

centro de saúde, a disponibilidade para ir ao centro de saúde - pelo menos três 

vezes (uma para marcar o exame, uma para realizar o exame e outra para pegar o 

resultado do exame) - a dificuldade de ter com quem deixar os filhos, o ambiente de 

espera para realização do exame, o ambiente que o exame é realizado, o modo 

como os profissionais envolvidos nesse processo atuam, além da percepção e do 

saber que a mulher adquiriu a cerca do exame durante toda sua vida (BARBEIRO, et 

al., 2009; DUAVY, et al., 2007; FERNANDES, 2009; GREENWOOD; MACHADO; 

SAMPAIO, 2006; JORGE, et al., 2011; MARTINIANO, et al., 2006; PELLOSO; 
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CARVALHO; HIGARASHI, 2004; PINHO A.A., et al., 2003; SANTOS, M.S; 

MACÊDO; LEITE, 2010; THUM, et al., 2008). 

Apesar de todas as dificuldades, é possível estimular a adesão ao exame, 

uma forma é promover ambientes confortáveis que resguardem a privacidade da 

mulher, incluindo o local que ela aguarda para ser atendida e o local que é atendida, 

dessa maneira há o incentivo para que mais mulheres busquem atendimento visto 

que se sentirão seguras a respeito de sua intimidade (BARBEIRO, et al., 2009; 

SANTOS, M.S; MACÊDO; LEITE, 2010), principalmente as mais jovens que 

iniciaram a vida sexual sem o conhecimento dos pais e as que se sentem 

constrangidas por terem que se submeter ao exame. 

Ações voltadas ao ambiente, ao acesso e aos sentimentos das mulheres 

devem ser consideradas pelos profissionais de saúde que estão envolvidos na 

realização do exame. Entretanto, deve-se frisar que para atingir efetivamente o 

objetivo de aumentar a adesão das mulheres ao papanicolaou é preciso investir no 

conhecimento que elas detêm sobre o colpocitopalogico por meio da promoção da 

saúde e da promoção da educação em saúde (MARTINIANO, 2006; SANTOS, M.S; 

MACÊDO; LEITE, 2010) seja nos serviços de saúde, no âmbito escolar ou mesmo 

nas residências através do programa de saúde da família. 
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao decorrer da discussão é possível perceber que muitas mulheres têm uma 

noção ou conhecem um pouco sobre o que é o exame preventivo, entretanto a 

maioria não detém conhecimento suficiente sobre ele de forma a não serem 

estimuladas a submissão do papanicolaou. Associado a isto, percepções 

desenvolvidas por elas durante a vida as afastam, na maioria das vezes, do 

colpocitopatológico. Diante desses dados torna-se necessário trabalhar os aspectos 

positivos que foram encontrados nos estudos analisados para tentar aumentar a 

adesão ao exame, dentre eles podemos destacar o conhecimento das mulheres, 

mesmo que incompletos, em relação ao papanicolaou e as percepções positivas 

para a realização do exame. 

A educação é a maneira mais simples de transmitir conhecimento para os 

indivíduos. Sendo assim, os cuidados com a saúde e o corpo da mulher devem 

começar em casa por meio da família e na escola, que é o local onde a informação 

deve ser difundida. É importante que tabus, como por exemplo, o de que a mulher 

não pode conhecer o seu corpo, sejam quebrados para que a prevenção do câncer 

do colo de útero seja mais efetiva, independente da idade, a mulher, deve ser 

estimulada a conhecer seu corpo e manter os cuidados com as genitálias. Por isso é 

necessário ensiná-las desde a infância, afinal só conhecendo o corpo é possível 

distinguir se há alterações ou não. 

Posterior à família e à escola, a saúde é quem tem responsabilidade de 

transmitir o conhecimento para população, a atenção primária é a base da 

assistência de saúde e a ação do cuidado deve se iniciar independente da procura 

dos pacientes pelos Centros de Saúde, por meio do Programa de Saúde da Família 

(PSF).  

A atenção despendida pelo PSF envolve os ambientes de saúde e vão além 

dele através das visitas domiciliares que são realizadas pelos profissionais, dentre 

eles o enfermeiro.  Para auxiliar na prevenção do desenvolvimento do câncer, o PSF 

tem o poder e o dever de promover a saúde e a educação em saúde por meio do 

acesso ao serviço, do diálogo e da informação. 
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O exame preventivo, como o próprio nome já diz, tem a função de prevenir o 

câncer, ou seja, ele tem o objetivo de prestar os cuidados antes que se desenvolvam 

novos casos da doença de forma a diminuir a demanda na atenção secundária e 

terciária, assim, é dever, principalmente, da atenção primária promover acesso às 

usuárias para que ocorra prevenção, sem que haja danos físicos, psicológicos ou 

sociais para a paciente. 

O Programa de Saúde na Escola (PSE) faz parte do PSF e se entrelaça com 

sistema educacional através das escolas, por meio dele é possível orientar os jovens 

quanto aos cuidados com a saúde desde a infância e adolescência, dentre esses 

destacam-se os cuidados com as relações sexuais, as DST, o planejamento 

reprodutivo e a prevenção do câncer cervical. 

Os recursos profissionais também são de extremo valor para o processo de 

prevenção, eles devem ser preparados para receber, prestar assistência e 

orientação às mulheres que procuram o serviço de saúde a fim de realizar o exame 

preventivo, a atenção deve ser prestada com qualidade, cuidado e escuta ativa, pois 

gera maior satisfação para àquele que foi acolhido. Os enfermeiros têm autonomia 

para realizar o papanicolaou, orientar quanto aos cuidados e identificar a presença 

de sinais que indicam risco para o câncer. Desse modo é crucial que esses 

profissionais incorporem ao seu trabalho o embasamento científico, que realizem a 

assistência de forma integral e efetiva e que estejam abertos a novas ideias tanto no 

que diz respeito à reciclagem de conhecimento quanto no que diz respeito ao 

acolhimento das usuárias que se submetem ao exame, além disso, a postura 

profissional promove o resguardo da autonomia. 

Para realizar de maneira satisfatória a vigilância contra o câncer é preciso que 

haja participação integrada dos serviços de saúde, facilitação do acesso 

(transportes, acolhimento, condição social, condições de trabalho), recursos 

profissionais e qualidade da assistência, porém é necessário que haja, também, o 

desejo da mulher de conhecer o cuidado com seu corpo e de mudar a percepção 

negativa que tem sobre o papanicolaou, isso pode ser promovido por meio da 

educação - seja através da família, da escola ou da saúde - de forma que esse 

processo se torna um ciclo, onde um ator depende do outro para atingir o potencial 

da prevenção.  
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Acrescento que falar sobre o exame preventivo relacionando com a 

enfermagem foi uma ideia construída durante os estágios obrigatórios do meu curso, 

neles pude perceber a necessidade de atrair as mulheres para a realização do 

exame, contudo ao mesmo tempo havia carência no atendimento. No serviço de 

saúde que essa experiência foi vivenciada as pacientes relatavam preferir realizar o 

exame com a enfermeira, pois ela era atenta às necessidades das mulheres. Assim, 

pude concluir que o enfermeiro deve buscar realizar as atividades que são divididas 

com outros profissionais porque ele conquista respeito profissional, além disso, é 

papel do enfermeiro realizar o exame, prestar assistência de qualidade e promover a 

saúde da mulher, ou seja, o surgimento de novos casos de câncer uterino tem 

relação com o déficit de assistência, também, por parte do enfermeiro, seja por não 

promover acesso, não realizar o cuidado integral ou por se omitir diante do cuidado 

com a mulher. Quando o enfermeiro assume seu papel na assistência ele 

desenvolve o poder de, juntamente com a mulher, controlar o desenvolvimento do 

câncer do colo de útero, transformando o cuidado em algo agradável para as 

pacientes e promovendo a saúde, que é o preconizado, ao invés de cuidar da 

doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

7- REFERÊNCIA 

 

1- ABREU, M.P. As percepções inconscientes no pensamento de Gottfried W. 

Leibniz. 2003. 130f. Dissertação de mestrado – Departamento de filosofia, 

Pontifícia Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003. 

2- AFONSO, V.W. et al. Conhecimentos, atitudes e práticas acerca de exames 

ginecológicos preventivos por trabalhadoras do terceiro setor. HU Revista, Juiz 

de Fora, v.37, n.4, p.431-439, out./dez. 2011. 

3- AIDÉ, S. et al. Neoplasia Intraepitelial Cervical. J bras Doenças Sex Transm, 

[S.l.], v. 21, n.4, p. 166-170, 2009. 

4- ALAM, S. et al. The cigarette smoke carcinogen benzo[a]pyrene enhances 

human papillomavirus synthesis. J Virol, v. 82, n. 2, p. 1053-1058, 2007. 

5- ALBRING, L; BRENTANO, J.E; VARGAS, V.R.A. O câncer do colo de útero, o 

Papilomavírus Humano (HPV) e seus fatores de risco e as mulheres indígenas 

Guarani: estudo de revisão. RBAC, v.38, n.2, p.87-90, 2006. 

6- ALBUQUERQUE, K.M. et al. Cobertura do teste de Papanicolaou e fatores 

associados à não-realização: um olhar sobre o Programa de Prevenção do 

Câncer do Colo do Útero em Pernambuco, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de 

Janeiro, v.25, n. Sup 2, p.5301-5309, 2009.  

7- ALDRIGHI, J.M; ALDRIGHI, A.P.S; PETTA, C.A. Contracepção hormonal oral, 

HPV e risco de câncer cérvico-uterino. Rev Assoc Med Bras, v. 48, n. 2, p. 93-

117, 2002. 

8- AMORIM, V.M.S.L. et al. Fatores associados à não realização do exame de 

Papanicolaou: um estudo de base populacional no Município de Campinas, São 

Paulo, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.22, n.11, p.2329-2338, nov. 

2006. 

9- ANDRADE, J.M. Rastreamento, diagnóstico e tratamento do carcinoma do colo 

de útero. [S.l.]: Associação médica brasileira e conselho federal de medicina, 

maio, 2001. Disponível em: < 

http://www.febrasgo.org.br/arquivos/diretrizes/030.pdf>. Acesso em: 30 janeiro 

2013. 



35 

 

10-  ARAÚJO, C.S; LUZ, H.A; RIBEIRO, G.T.F. Exame preventivo de papanicolaou: 

percepção das acadêmicas de enfermagem de um centro universitário do interior 

de Goiás. Rev. Min. Enferm. v.15, n.3, p.378-385, jul./set. 2011. 

11-  BARBEIRO, F.M.S. et al. Conhecimentos e práticas das mulheres acerca do 

exame papanicolau e prevenção do câncer cérvico-uterino. Rev. de Pesq.: 

cuidado é o fundamental, v.1, n.2, p.414-422, set./dez. 2009. 

12-  BEGHINI, A.B. et al. Adesão das acadêmicas de enfermagem à prevenção do 

câncer ginecológico: da teoria à prática. Texto Contexto Enfem, Florianópolis, 

v.15, n.4, p.637-644, out./dez. 2006. 

13-  BERTOLIN, D.C. et al. Conhecimento de mulheres que fazem sexo com 

mulheres sobre o papilomavírus humano. Cogitare Enferm., v.15, n.4, p.730-

735, out.-dez. 2010. 

14-  BRASIL. Ministério da Saúde. Controle dos cânceres do colo de útero e da 

mama. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2006.  

15-  BRASIL. Ministério da Saúde. Estimativa 2012: incidência de câncer no Brasil. 

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). Rio de 

Janeiro: Ministério da Saúde, 2012. 

16-  BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de controle das doenças sexualmente 

transmissíveis DST. 4° edição. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 

17-  BRASIL. Ministério da Saúde. Manual técnico: prevenção do câncer do colo de 

útero. Brasília: Ministério da Saúde, 2002a. 

18-  BRASIL. Ministério da Saúde. Viva Mulher. Câncer do colo de útero: 

informações técnico-gerenciais e ações desenvolvidas. Rio de Janeiro: INCA, 

2002b. 

19-  BRISCHILIARI, S.C.R. et al. Papanicolaou na pós-menopausa: fatores 

associados a sua não realização. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.28, 

n.10, p.1976-1984, out. 2012. 

20-  BRITO, C.M.S;  NERY, I.S; TORRES, L.C. Sentimentos e expectativas das 

mulheres acerca da Citologia Oncótica. Rev Bras Enferm, Brasília, v.60, n.4, 

p.387-390, jul./ago. 2007. 



36 

 

21-  BRUSSAMARELLO, T. et al. Mulheres residentes em uma casa de estudantes: o 

verso e o reverso do autocuidado. Online Brazilian Journal of Nursing, v.6, n.3, 

p.1-5, 2007. 

22-  CESAR, J.A. et al. Fatores associados à não realização de exame citopatológico 

de colo uterino no extremo Sul do Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 

v.19, n.5, p.1365-1372, set./out. 2003. 

23-  CESTARI, M.E.W. A influência da cultura no comportamento de prevenção 

do câncer. 2005. 167f. Dissertação de mestrado (Mestrado em enfermagem) – 

Departamento de Enfermagem Geral e Especializada, Universidade Estadual de 

Londrina/Universidade do Norte do Paraná, Londrina, 2005. 

24-  CHUBACI, R.Y.S; MERIGHI, M.A.B. Exame para detecção precoce do câncer 

cérvico-uterino: vivência de mulheres das cidades de Kobe e Kawasaki, Japão e 

São Paulo, Brasil. Rev. Bras. Saúde Matern. Infant., Recife, v.5, n.4, p.471-481, 

out./dez. 2005. 

25-  CIRINO, F.M.S.B; NICHIATA, L.Y.I; BORGES, A.L.V. Conhecimento, atitude e 

práticas na prevenção do câncer de colo uterino e hpv em adolescentes. Esc 

Anna Nery Rev Enferm, v.14, n.1, p.126-134, jan./mar. 2010. 

26-  CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Normatiza a execução, pelo 

Enfermeiro, da coleta de material para colpocitologia oncótica pelo método de 

Papanicolau n. 381, 2011. 

27-  DAVIM, R.M.B. et al. Conhecimento de mulheres de uma Unidade Básica de 

Saúde da cidade de Natal/RN sobre o exame de Papanicolau. Rev Esc Enferm 

USP, v.39, n.3, p.296-302, 2005. 

28-  DERCHAIN, S.F.M; LONGATTO FILHO, A; SYRJANEN, K.J. Neoplasia intra-

epitelial cervical: diagnóstico e tratamento. Rev Bras Ginecol Obstet, v.27, n.7, 

p.425-433, 2005. 

29-  DINIZ, Carmen Simone Grilo, et al. Saúde das mulheres: experiência e prática 

do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. São Paulo: Coletivo Feminista 

Sexualidade Saúde, 2000.  

30-  DUAVY, L.M. et al. A percepção da mulher sobre o exame preventivo do câncer 

cérvico-uterino: estudo de caso. Ciência & Saúde Coletiva, v.12, n.3, p.733-742, 

2007. 



37 

 

31-  ENCINA, G.M.A; ALVES, C.S.R. Papiloma vírus humano (HPV): sua relação 

com câncer de colo uterino. [S.l.]: Faculdades Integradas de Ourinhos [S.n.; 

S.d].. Disponível 

em:<http://www.corenpr.org.br/artigos/papiloma_v%C3%ADrus_humano_hpv.pdf

>. Acesso em: 09 janeiro 2013. 

32-  FELICIANO, C; CHRISTEN, K; VELHO, M.B. Câncer de colo uterino: realização 

do exame colpocitológico e mecanismos que ampliam sua adesão. Rev. enferm., 

Rio de Janeiro, v.18, n.1, p.75-79, jan./mar. 2010. 

33-  FERNANDES, J.V. et al. Conhecimentos, atitudes e prática do exame de 

Papanicolaou por mulheres, Nordeste do Brasil. Rev Saúde Pública, v.43, n.5, 

p.851-858, 2009. 

34-  FERNANDES, R.A.Q; NARCHI, N.Z. Conhecimento de gestantes de uma 

comunidade carente sobre os exames de detecção precoce do câncer cérvico-

uterino e de mama. Revista Brasileira de Cancerologia, v.48, n.2, p.223-230, 

2002. 

35-  FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio Século XXI Escolar: O 

minidicionário da língua portuguesa. 4. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.  

36-  FERREIRA, M.L.M; OLIVEIRA, C. Conhecimento e significado para funcionárias 

de indústrias têxteis sobre prevenção do câncer do colo-uterino e detecção 

precoce do câncer da mama. Revista Brasileira de Cancerologia, v.52, n.1, 

p.5-15, 2006. 

37-  FERREIRA, M.L.S.M. Motivos que influenciam a não-realização do exame de 

papanicolaou segundo a percepção de mulheres. Esc Anna Nery Rev Enferm, 

v.13, n.2, p.378-384, 2009. 

38-  FLORIANO, M.I; ARAÚJO, C.S.A; RIBEIRO, M.A. Conhecimento sobre fatores 

de risco associados ao câncer do colo uterino em idosas de Umuarama - PR. 

Arq. Ciênc. Saúde Unipar, Umuarama, v.11, n.3, p.199-203, set./dez. 2007. 

39-  FONSECA, R.M.G.S. Mulher, direito e saúde: repensando o nexo coesivo. 

Saúde e Sociedade, v.8, n.2, p. 3-32, 1999. 

40-  GAMARRA, C.J; PAZ, E.P.A; GRIEP, R.H. Conhecimentos, atitudes e prática do 

exame de Papanicolaou entre mulheres argentinas. Rev Saúde Pública, v.39, 

n.2, p.270-276, 2005. 



38 

 

41-  GARCIA, C.L. et al. Percepções das mulheres acerca do exame de prevenção 

do câncer cérvico-uterino. RBPS, Fortaleza, v.23, n.2, p.118-125, abr./jun. 2010. 

42-  GASPERIN, S.I; BOING, A.F; KUPEK, E. Cobertura e fatores associados à 

realização do exame de detecção do câncer de colo de útero em área urbana no 

Sul do Brasil: estudo de base populacional. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 

v.27, n.7, p.1312-1322, jul. 2011. 

43-  GIFFIN, K.M. Mulher e saúde. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.7, 

n.2, p. 133-134, abr/jun. 1991. 

44-  GREENWOOD, S.A; MACHADO, M.F.A.S; SAMPAIO, N.M.V. Motivos que 

levam mulheres a não retornarem para receber o resultado de exame 

papanicolau. Rev Latino-am Enfermagem, v.14, n.4, p.503-509, jul./ago. 2006. 

45-  INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. Diretrizes brasileiras para o rastreamento 

do câncer do colo do útero. Rio de Janeiro: INCA, 2011c. 

46-  INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. Exame preventivo do câncer do colo 

uterino (Papanicolau). Biblioteca virtual em saúde, [S.l.], [S.n.], Julho, 2011a. 

Disponível em:< http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/237_papanicolau.html>. 

Acesso em: 22 janeiro 2013. 

47-  INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. HPV – Perguntas e respostas mais 

frequentes, [S.d]. Disponível em: 

http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=327. Acesso em: 17 março 2013. 

48-  INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. Programa Nacional de Controle do 

Câncer do Colo do Útero. 2011b. Disponível em:  

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/b88bee004eb683d9878a97f11fae00ee

/pdf_pncc_coloutero.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b88bee004eb683d9878a9

7f11fae00ee. Acesso em: 14 junho 2013. 

49-  JORGE, R.J.B. et al. Exame papanicolaou: sentimentos relatados por 

profissionais de enfermagem ao se submeterem a esse exame. Ciência & Saúde 

Coletiva, v.16, n.5, p. 2443-2451, 2011. 

50-  LUCARINI, A.C.B.S; CAMPOS, C.J.G. A procura pela realização do exame 

preventivo de citologia oncótica: um estudo clínico-qualitativo. Online Brazilian 

Journal of Nursing, v.6, n.0, p.1-9, 2007. 



39 

 

51-  MARTINIANO, C.S. Expectativas frente ao exame preventivo do câncer do colo 

do útero. Revista Brasileira de Ciência da Saúde, v.10, n.2, p.159-170, 2006 

52-  MARTINS, L.F.L. Fatores associados à não realização do exame de 

papanicolaou: estudo transversal de base populacional em duas capitais 

brasileiras. 2005. 82f. Dissertação de mestrado – Instituto de Medicina Social, 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005. 

53-  MARTINS, L.F.L; THULER, L.S.C; VALENTE, J.G. Cobertura do exame de 

Papanicolaou no Brasil e seus fatores determinantes: uma revisão sistemática da 

literatura. Rev Bras Ginecol Obstet, v.27, n.8, p.485-492, 2005. 

54-  MERIGHI, M.A.B; HAMANO, L; CAVALCANTE, L.G. O exame preventivo do 

câncer cérvico-uterino: conhecimento e  significado para as funcionárias de uma 

escola de enfermagem de uma instituição pública. Rev Esc Enferm USP, v.36, 

n.3, p.289-296, 2002. 

55-  MURTA, E.F.C. et al. Câncer do colo uterino: correlação com inicio da atividade 

sexual e paridade. RBGO, [S.l.], v. 21, n. 9, 1999. 

56-  NOVAES, H.M.D; BRAGA, P.E; SCHOUT, D. Fatores associados à realização 

de exames preventivos para câncer nas mulheres brasileiras, PNAD 2003. 

Ciência & Saúde Coletiva, v.11, n.4, p.1023-1035, 2006. 

57-  NOVAES, Paulo Eduardo R. S., ABRANTES, Maria Armando Pinto, VIEGAS, 

Célia Maria Pais. Câncer de colo de útero. [s.l.; s.n.], [s.d.]. Disponível em: < 

http://www1.inca.gov.br/pqrt/download/tec_int/cap1_p1.pdf>. Acesso em: 30 

janeiro 2013. 

58-  OLIVEIRA, I.R. et al. Práticas preventivas e fatores de risco para câncer 

cervicouterino entre docentes universitárias. Rev. Min. Enferm. v.13, n.2, p.238-

243, abr./jun. 2009. 

59-  OLIVEIRA, M.M.H.N. et al. Cobertura e fatores associados à não realização do 

exame preventivo de Papanicolaou em São Luís, Maranhão. Rev Bras 

Epidemiol, v.9, n.3, p.325-334, 2006. 

60-  OLIVEIRA, M.M; PINTO, I.C. Percepção das usuárias sobre as ações de 

Prevenção do Câncer do Colo do Útero na Estratégia Saúde da Família em uma 

Distrital de Saúde do município de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Rev. Bras. 

Saúde Matern. Infant., Recife, v.7, n.1, p.31-38, jan./mar. 2007. 



40 

 

61-  OLIVEIRA, S.L; ALMEIDA, A.C.H. A percepção das mulheres frente ao exame 

de papanicolaou: da observação ao entendimento. Cogitare Enferm, v.14, n.3, 

p.518-526, jul./set. 2009. 

62-  PAULA, A.F; MADEIRA, A.M.F. O exame colpocitológico sob a ótica da mulher 

que o vivencia. Rev Esc Enferm USP, v.37, n.3, p.88-96, 2003. 

63-  PELLOSO, S.M; CARVALHO, M.D.B; HIGARASHI, I.H. Conhecimento das 

mulheres sobre o câncer cérvico-uterino. Acta Scientiarum. Health Sciences, 

Maringá, v.26, n.2, p.319-324, 2004. 

64-  PINHO, A.A. et al. Cobertura e motivos para a realização ou não do teste de 

Papanicolaou no Município de São Paulo. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 

v.19, n. Sup 2, p.5303-5313, 2003. 

65-   PINTO, A.P; TULIO, S; CRUZ, O.R. Co-fatores do HPV na oncogênese cervical. 

Rev Assoc Med Bras, v.48, n.1, p.73-78, 2002. 

66-  REGIS, M.F; SIMÕES, M.F.S. Diagnóstico de câncer de mama: sentimentos, 

comportamentos e expectativas de mulheres. Revista Eletrônica de 

Enfermagem, [S.l.], v.7, n.1, p. 81-86, 2005. 

67-  RODRIGUES NETO, J.F.; FIGUEIREDO, M.F.S; SIQUEIRA, L.G. Exame 

citopatológico do colo do útero: fatores associados a não realização em ESF. 

Rev. Eletr. Enf., v.10, n.3, p.610-621, 2008. 

68-  SANTOS, C.O. et al. Submissão X Autonomia: mulheres machadianas: vozes 

embargadas? Nem tanto. In: Seminário de pesquisa e extensão em letras, n. 3, 

Ilhéus, 2010. Anais... Ilhéus: UESC, 2012. Disponível em: 

<www.uesc.br/eventos/sepexle/anais/17.pdf>. Acesso em: 30 janeiro 2013.  

69-  SANTOS, M.C.L; FERNANDES, A.F.C; CAVALCANTE, P.P. Consulta 

ginecológica – motivação e conhecimento. Rev. RENE, Fortaleza, v.5, n.1, p.22-

26, jan./jun. 2004. 

70-  SANTOS, M.S; MACÊDO, A.P.N; LEITE, M.A.G. Percepção de usuárias de uma 

unidade de saúde da família. Rev APS, Juiz de Fora, v.13, n.3, p.310-319, 

jul./set. 2010. 

71-  SILVA, A.A; LEAL, C.C.G. Importância do exame preventivo – Papanicolau na 

visão de acadêmicas de enfermagem. CuidArte Enfermagem, v.4, n.1, p.12-19, 

jan./jun. 2010. 



41 

 

72-  SILVA, D.W. et al. Cobertura e fatores associados com a realização do exame 

Papanicolau em município do Sul do Brasil. Rev Bras Ginecol Obstet, v.28, n.1, 

p.24-31, 2006. 

73-  SILVA, M.R.B; SILVA, L.G.P. O conhecimento, atitudes e prática na prevenção 

do câncer uterino de uma unidade da zona oeste Rio de Janeiro. R. pesq.: cuid. 

fundam., v.4, n.3, p.2483-2492, jul./set. 2012. 

74-  SILVA, N.C.B; FRANCO, M.A.P; MARQUES, S.L. Conhecimento de mulheres 

sobre câncer de mama e de colo do útero. Paidéia, v.15, n.32, p.409-416, 2005. 

75-  SILVA, S.E.D. et al. Esse tal Nicolau: representações sociais de mulheres sobre 

o exame preventivo do câncer cérvico-uterino. Rev Esc Enferm USP, v.44, n.3, 

p.554-560, 2010. 

76-  SILVA, S.E.D. et al. Representações sociais de mulheres amazônidas sobre o 

exame papanicolau: implicações para a saúde da mulher. Esc Anna Nery Rev 

Enferm, v.12, n.4, p.685-692, dez. 2008. 

77-  SIMONS, A.M; PHILLIPIS, D.H; COLEMAN, D.V. Damage to DNA in cervical 

epithelium related to smoking tobacco.  BMJ, v.306, p. 1444-1448, may. 1993. 

78-  SOUSA, I.G.S. et al. Prevenção do câncer de colo uterino: percepções de 

mulheres ao primeiro exame e atitudes profissionais. Rev. RENE, Fortaleza, v.9, 

n.2, p.38-46, abr./jun. 2008. 

79-  THUM, M. et al. Câncer de colo uterino: percepção das mulheres sobre 

prevenção. Cienc Cuid Saúde, v.7, n.4, p.509-516, out./dez. 2008. 

80-  VALENTE, C.A. et al. Conhecimento de mulheres sobre o exame de 

papanicolaou. Rev Esc Enferm USP, v.43, n.Esp 2, p.1193-1198, 2009. 

81-  VASCONCELOS, S.A.M; MARTINS, L.A. Correlação entre as alterações 

microbiológicas e o conhecimento das alterações presentes no laudo do exame 

colpocitológico pelas mulheres do Município de Douradina em 2004. Arq. Ciênc. 

Saúde Unipar, Umuarama, v.9, n.3, p. 167-173, 2005. 

82-  XAVIER, S.P; TERRENGUI, L.C.S. Práticas, sentimentos e conhecimentos de 

mulheres sobre o Papanicolau. Rev Enferm UNISA, n.7, p. 53-6, 2006. 

 

 

 


