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O inimigo invencível 

Negar 

Quando a regra é vender 

Sofrer 

A tortura implacável 

Romper 

A incabível prisão 

Voar 

Num limite improvável 

Tocar 

O inacessível chão 

É minha lei, é minha questão 

Virar esse mundo 

Cravar esse chão 

Não me importa saber 

Se é terrível demais 

Quantas guerras terei que vencer 

Por um pouco de paz 

E amanhã, se esse chão que eu beijei 

For meu leito e perdão 

Vou saber que valeu delirar 

E morrer de paixão 

E assim, seja lá como for 

Vai ter fim a infinita aflição 

E o mundo vai ver uma flor 

Brotar do impossível chão.” 

(Chico Buarque) 

 

 

 

http://letras.mus.br/chico-buarque/


Resumo 

Costa, D. A. R. S. Estratégias de intervenção utilizadas por enfermeiros da ESF 
do município de Natal/RN no controle do câncer do colo de útero. Natal, 2013. 
97f. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós- Graduação em Enfermagem, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2013. 

O câncer do colo do útero (CCU) é a segunda neoplasia mais prevalente entre as 

mulheres brasileiras. Os elevados índices de CCU no Brasil justificam a 

implementação de estratégias efetivas para o controle deste, que incluem ações de 

promoção à saúde; prevenção primária; detecção precoce; rastreamento; tratamento 

e cuidados paliativos. Apesar da existência do Programa Nacional de Controle do 

CCU não houve redução na incidência e mortalidade dessa doença no Brasil. A 

Estratégia Saúde da Família (ESF) apresenta potencialidades para promover esse 

controle e, neste contexto, deve-se considerar que os enfermeiros têm papel central. 

O estudo teve por objetivo geral conhecer as estratégias de intervenção utilizadas 

por enfermeiros da ESF do município de Natal/RN no controle do CCU, e como 

específicos: analisar o conhecimento desses enfermeiros sobre o CCU, descrever as 

ações desenvolvidas na ESF para o controle do CCU e identificar as dificuldades 

enfrentadas pelos mesmos para realizá-la. Trata-se de um estudo descritivo 

exploratório, quantitativo desenvolvido por meio de um roteiro de entrevista 

estruturada com 106 enfermeiros que têm experiência no controle do CCU nas 

equipes de ESF de Natal/RN. A análise dos dados foi realizada por meio da 

estatística descritiva. Os resultados apontaram como ações desenvolvidas na ESF 

para o controle do CCU, coleta do exame citopatológico, atividades de educação em 

saúde, consulta de enfermagem, encaminhamento de casos suspeitos para o 

acompanhamento médico e busca ativa de mulheres com o resultado do exame 

alterado. As ações que não foram citadas pelos enfermeiros constam de: formação 

de grupos de prevenção e promoção à saúde; ampliação da cobertura dos exames e 

do horário de atendimento das consultas; estabelecimento de alternativas para 

acabar com a demanda reprimida nas Unidades de Saúde; participação no 

tratamento ou processo de reabilitação de usuárias com o CCU; intervenções para o 

manejo da dor; alianças e parcerias com escolas, indústrias e utilização de 

protocolos de atendimento. Com este estudo pode-se perceber que os enfermeiros 

praticam parcialmente ações para o CCU no município de Natal/RN. Os participantes 

deste estudo, quando questionados sobre o CCU, especificamente quanto aos sinais 

e sintomas da doença e os fatores de risco, de forma geral apresentaram lacunas 

importantes. Dificuldades, como falta de material para coleta do exame preventivo; 

espaço físico inadequado nas Unidades de Saúde; demanda reprimida no serviço; 

atraso na chegada do resultado dos exames; entraves nas ações de referência e 

contra-referência e fatores culturais fazem com que o controle do CCU seja 

comprometido. Acredita-se com esta investigação contribuiu para uma reflexão 

sobre a importância do papel dos enfermeiros da ESF no desenvolvimento das 

ações de controle do CCU, apontando os fatores que interferem nestas. É 

importante o envolvimento de todos os enfermeiros que compõem a ESF como 

conhecedores dos fatores de risco, sinais e sintomas e dos instrumentos existentes 



para a detecção precoce do CCU na busca da melhoria da qualidade das ações de 

promoção à saúde da mulher, contribuindo no planejamento de intervenções futuras 

que possam reduzir a mortalidade causada por esta doença no município de 

Natal/RN.   

 

Palavras-chave: Enfermagem; Saúde da mulher; Promoção da saúde; Prevenção 

primária; Saúde da Família; Neoplasias Uterinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ABSTRACT 

Costa, D. A. R. S. Intervention strategies used by nurses FHS of Natal / RN in 

the control of cervical cancer. Natal, 2013. 97f. Dissertation (Master Degree) 

Programme Postgraduate Nursing, Federal University of Rio Grande of Norte, Natal, 

RN, 2013. 

Cancer of the cervix (cervical cancer) is the second most prevalent cancer among 

Brazilian women. The high rates of cervical cancer in Brazil justify the implementation 

of effective strategies to control this, which include actions to promote health, primary 

prevention, early detection, screening, treatment and palliative care. Despite the 

existence of the National Programme for Control of the CCU there was no reduction 

in the incidence and mortality of this disease in Brazil. The Family Health Strategy 

(FHS) has the potential to facilitate such control and, in this context, one should 

consider that nurses play a central role. The study aimed to know the general 

intervention strategies used by nurses FHS of Natal / RN in CCU control, and how 

specific: analyzing the knowledge of these nurses on the CCU, the actions developed 

in the ESF for the control of CCU and identify the difficulties faced by them to perform 

it. This is a descriptive exploratory quantitative developed through a structured 

interview guide with 106 nurses who have experience in controlling the CCU in FHS 

teams of Natal / RN. Data analysis was performed using descriptive statistics. The 

results pointed to actions taken in the FHS to control the CCU, collection of cervical 

cancer screening, health education activities, nursing consultation, referral of 

suspected cases for medical monitoring and active women with abnormal test result. 

The actions that were not mentioned by the nurses included: forming groups of 

prevention and health promotion; expand coverage of exams and office hours of 

consultations, establishment of alternatives to end the pent-up demand in the health 

units, participation in treatment or rehabilitation process users with the CCU; 

interventions for pain management, alliances and partnerships with schools, industry 

and the use of protocols. This study can be seen that the practice nurses partially 

shares to the CCU in Natal / RN. The participants of this study, when asked about 

the CCU, specifically for signs and symptoms of disease and risk factors in general 

showed important gaps. Difficulties such as lack of materials for collection of Pap 

smear; inadequate physical space in the Health Units; pent-up demand in the 

service, delay in arrival of the test results; obstacles in the actions of referral and 

counter-referral and cultural factors make the CCU control is compromised. It is 

believed in this research contributed to a reflection on the importance of the role of 

nurses in the development of the ESF control actions CCU, pointing out the factors 

that affect these. It is important to involve all nurses who comprise the ESF as 

knowledgeable of the risk factors, signs and symptoms, and existing tools for the 

early detection of cervical cancer in the pursuit of quality improvement actions to 

promote women's health, contributing in planning future interventions that may 

reduce mortality from this disease in Natal / RN. 

Keywords: Nursing, Women's Health, Health Promotion, Primary Prevention, Family 

Health Uterine Neoplasms. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização  

O câncer do colo do útero (CCU) é caracterizado pela replicação 

desordenada do epitélio de revestimento do órgão comprometendo o tecido 

subjacente (estroma), 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 epidermóide tipo 

mais incidente e que acomete o epitélio escamoso (representa cerca de 80% dos 

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

glandular. (BRASIL, 2006). 

 O CCU é uma doença de desenvolvimento lento, que pode cursar sem 

sintomas em fase inicial e evoluir para quadros de sangramento vaginal intermitente 

ou após relação sexual, secreção vaginal anormal e dor abdominal associada com 

queixas urinárias ou intestinais nos casos mais avançados. (BRASIL, 2009). 

Aproximadamente 500.000 novos casos de CCU são detectados todos os anos, 

sendo este o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres em todo o 

mundo, causando em torno de 270.000 mortes por ano. (WU; DEYRIEUX; WILSON, 

2007). 

O CCU ainda é considerado um problema de saúde pública em países em 

desenvolvimento, apresentando altas taxas de incidência e mortalidade em mulheres 

de nível socioeconômico baixo e em fase produtiva de suas vidas. (MELO et al., 

2009). 

As maiores incidências são observadas na América Latina e Caribe, África 

Subsaariana e sul e sudeste da Ásia. Antes da introdução dos programas de 

controle do CCU nos anos de 1960 e 1970, as taxas de incidência em países da 

Europa, América do Norte e Japão eram similares às que têm sido observadas nos 

países em desenvolvimento. (GUSTAFSSON et al, 1997;  IARC, 2008; ANTTILA, 

2009). 

A análise de tendências da mortalidade por câncer nas capitais dos estados do 

Brasil demonstrou que, em relação aos cânceres especificamente femininos, o de 

mama mostrou estabilidade de taxas, enquanto o de colo do útero apresentou 

comportamento ascendente. (FONSECA; ELUF-NETO; VICTO FILHO, 2010). 



  Conforme dados estimados pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), a 

incidência no Brasil ultrapassou 18.680 em 2008, com um risco estimado de 19 

casos a cada 100 mil mulheres. A Organização Mundial de Saúde (OMS) prevê um 

aumento para aproximadamente 36.800 novos casos no ano de 2030 no Brasil. 

(GOLDIE et al, 2007).  No Brasil existe grande variação regional em relação à 

incidência dos casos de CCU o que reflete os vários graus de desenvolvimento das 

regiões. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o CCU é o mais 

incidente na região Norte (23/100.000), ocupa a segunda posição nas regiões 

Centro-Oeste (20/100.000) e Nordeste (18/100.000), e a terceira posição nas 

regiões Sul (21/100.000) e Sudeste (16/100.000). O estado do Rio Grande do Norte 

tem uma taxa estimada de 28 casos por 100.000 mulheres. (BRASIL, 2010). 

Diante dessa realidade, o governo brasileiro tem se empenhado para reduzir 

o quadro de morbi-mortalidade do CCU com a implantação de programas de 

assistência à saúde da mulher. Como resultado destes, pode-se citar o Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), com processo de implantação e 

implementação na década de 90. (BRITO et al., 2007). 

Atualmente consolidado como Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

da Mulher (PNAISM) e o Programa “Viva Mulher”- Programa Nacional de Controle do 

Câncer do Colo do Útero e Mama com abrangência nacional, implantado em 1996 

por meio de uma parceria entre o Ministério da Saúde (MS) e INCA. (PINHO et al., 

2003).  

Em 2004, um processo de avaliação identificou a necessidade de revisão da 

estrutura e das estratégias do Programa Viva Mulher de forma a se construir novos 

meios que permitissem alcançar os objetivos preconizados descritos anteriormente. 

Tais constatações motivaram a construção de um Plano de Ação para o Controle do 

Câncer de Mama e do Colo do Útero no Brasil 2005 – 2007. O Plano de Ação 

apresenta seis Diretrizes Estratégicas: Aumento da Cobertura da População-Alvo; 

Garantia da Qualidade; Fortalecimento do Sistema de Informação; Desenvolvimento 

de Capacitações; Desenvolvimento de Pesquisas; Mobilização Social, compostas 

por ações a serem desenvolvidas, a partir do ano de 2005, nos distintos níveis de 

atenção à saúde. (BRASIL, 2007). 

Esse Plano de Ação é um dos componentes fundamentais da Política 

Nacional de Atenção Oncológica (PT n° 2439/ GM de 08 de dezembro de 2005), que 

institui ações de Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação e 



Cuidados Paliativos, que está sendo implantadas em todas as unidades federadas, 

respeitadas as competências das três esferas de gestão, devendo ser organizada de 

forma articulada com o MS e com as Secretarias de Saúde dos estados e 

municípios. Em 2008, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) 

da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 843/07, que permite às 

trabalhadoras ausentarem-se do serviço sem corte no trabalho, nos dias em que 

estiver comprovadamente realizando exames preventivos do CCU ou de câncer da 

mama. (BRASIL, 2007).  

Também em 2008 foi publicada no Diário Oficial da União a Lei 11.664 

determinando que o Sistema Único de Saúde (SUS), por meio dos seus serviços, 

próprios, conveniados ou contratados, deve assegurar a assistência integral à saúde 

da mulher, incluindo amplo trabalho informativo e educativo sobre prevenção, 

detecção, tratamento e controle, ou seguimento pós-tratamento do CCU e de câncer 

da mama. A lei também garante realização de exame de prevenção do CCU a todas 

as mulheres que já tenham iniciado sua vida sexual, independente da idade. 

(BRASIL, 2008).  

A perspectiva atual do programa nacional de controle do CCU é consolidar o 

monitoramento das ações nos três níveis de gestão, ampliar a cobertura da 

população-alvo até o patamar mínimo de 80%, aprimorar a qualidade das ações na 

atenção básica e na atenção secundária à saúde e assegurar o adequado 

seguimento da mulher, com o tratamento efetivo das lesões precursoras. No plano 

da atenção terciária, a perspectiva é dar continuidade às ações de expansão do 

acesso ao tratamento do câncer com qualidade. O programa estabelece como ações 

de controle do CCU no Brasil: promoção da saúde; prevenção primária; detecção 

precoce e rastreamento; tratamento; cuidados paliativos. (BRASIL, 2010). 

A promoção da saúde se refere às ações que atuem sobre os determinantes 

sociais do processo saúde-doença e promovam qualidade de vida como direito à 

informação e redução das barreiras de acesso aos serviços de saúde. O amplo 

acesso da população a informações claras, consistentes e culturalmente apropriadas 

a cada território deve ser uma iniciativa dos serviços de saúde em todos os níveis. 

Dessa forma, deve-se incentivar à mulher adotar hábitos saudáveis de vida, ou seja, 

estimular à exposição aos fatores de proteção como alimentação saudável, atividade 

física regular, evitar o uso de álcool e fumo. O controle do tabagismo, fator de risco 



para o CCU é uma das prioridades da Política Nacional de Promoção da Saúde. 

(BRASIL, 2006b).  

A prevenção primária do CCU está relacionada à diminuição do risco de 

contágio pelo papiloma vírus humano (HPV), o qual ocorre por via sexual. Dessa 

forma deve-se orientar o uso de preservativos (camisinha) durante a relação sexual. 

Outra estratégia possível na prevenção primária seria o uso da vacina contra o HPV. 

Atualmente há duas vacinas aprovadas e comercialmente disponíveis no Brasil que 

protegem contra os subtipos 16 e 18 do HPV. Ambas são eficientes contra as lesões 

precursoras do CCU, principalmente se utilizadas antes do contato com o vírus, ou 

seja, antes do início da vida sexual. No entanto, o MS não disponibiliza na rede 

pública de saúde, visto que acompanha os estudos em curso e avalia o custo-

efetividade da inclusão da vacinação no contexto das ações de controle. (BRASIL, 

2006b). 

As estratégias para a detecção precoce são o diagnóstico precoce 

(abordagem de pessoas com sinais e/ou sintomas da doença) e o rastreamento 

(aplicação de um teste ou exame numa população assintomática, aparentemente 

saudável, com objetivo de identificar lesões sugestivas de câncer e encaminhá-la 

para investigação e tratamento). O teste utilizado em rastreamento deve ser seguro, 

relativamente barato e de fácil aceitação pela população, ter sensibilidade e 

especificidade comprovadas, além de relação custo-efetividade favorável (WHO, 

2007). O método de rastreamento do CCU no Brasil é o exame citopatológico 

(exame de Papanicolaou), que deve ser oferecido às mulheres na faixa etária de 25 

a 64 anos e que já tiveram atividade sexual. (INCA, 2011). A priorização desta faixa 

etária como a população-alvo do Programa justifica-se por ser a de maior ocorrência 

das lesões de alto grau, passíveis de serem tratadas efetivamente para não 

evoluírem para o câncer. As mulheres diagnosticadas com lesões intraepiteliais do 

colo do útero no rastreamento devem ser encaminhadas à unidade secundária para 

confirmação diagnóstica e tratamento, segundo as diretrizes clínicas estabelecidas. 

(INCA, 2006). 

O tratamento apropriado das lesões precursoras (lesões intraepiteliais 

escamosas de alto grau na citologia, neoplasias intraepiteliais cervicais 2 e 3 na 

histologia e adenocarcinoma in situ) é meta prioritária para a redução da incidência e 

mortalidade pelo CCU. As diretrizes brasileiras recomendam, após confirmação 

colposcópica ou histológica, o tratamento excisional das lesões intraepiteliais 



escamosas de alto grau, por meio de exérese da zona de transformação (EZT) por 

eletrocirurgia. (INCA, 2006). O tratamento do CCU, conforme prevê a Política 

Nacional de Atenção Oncológica, deve ser feito nas Unidades de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia (UNACON) e nos Centros de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia (CACON), que fazem parte de hospitais de nível 

terciário. Este nível de atenção deve estar capacitado para determinar a extensão da 

neoplasia (estadiamento), tratar, cuidar e assegurar a qualidade da assistência 

oncológica. Entre os tratamentos mais comuns para o CCU estão a cirurgia e a 

radioterapia. O tipo de tratamento dependerá do estadiamento da doença, tamanho 

do tumor e fatores pessoais, como idade e desejo de preservação da fertilidade. 

(INCA, 2000).  

Os cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe 

multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida da usuária e seus 

familiares diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio 

do sofrimento e tratamento de sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. 

(WHO, 2002).  

Os cuidados paliativos devem incluir investigações necessárias para o melhor 

entendimento e manejo de complicações e sintomas estressantes tanto relacionados 

ao tratamento quanto à evolução da doença. Apesar da conotação negativa ou 

passiva do termo, a abordagem e o tratamento paliativo devem ser eminentemente 

ativos, principalmente em mulheres portadoras de câncer em fase avançada, visto 

que determinadas modalidades de tratamento cirúrgico e radioterápico são 

essenciais para alcance do controle de sintomas. Considerando a carga devastadora 

de sintomas físicos, emocionais e psicológicos que se avolumam com a doença 

terminal, faz-se necessária a adoção precoce de condutas terapêuticas dinâmicas e 

ativas, respeitando-se os limites da usuária frente à sua situação de incurabilidade. 

(WHO, 2002).  

Os cuidados paliativos podem ser realizados também por meio da atenção 

domiciliar, integrando equipes multiprofissionais da Unidade de Atendimento de Alta 

Complexidade em Oncologia (UNACON) com os profissionais de saúde da Atenção 

Básica por meio de planos de cuidados.  

 

 

 



1.2 Problema e problematização 

 

A despeito de todos os esforços do MS para efetivação do controle do CCU 

no Brasil, não houve redução na taxa de mortalidade. Dessa forma, é apropriado 

que outras estratégias sejam testadas. Neste contexto, deve-se considerar o 

potencial da Estratégia Saúde da Família (ESF) na reorganização do controle do 

CCU. (CHUBACI; MERIGHI, 2005; BRASIL, 2006a; BRASIL, 2011).  

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é organizativa na Unidade de Atenção 

Básica à Saúde da Família (UABSF) no SUS. Sendo assim, caracteriza-se como 

prática assistencial integral exercida por meio da responsabilidade clínica e 

territorial, isto é, uma prática integral na atenção às necessidades em saúde dos 

indivíduos e na co-responsabilidade pela saúde da população no seu território. 

(TOMAZ, 2002; COSTA; CARBONE, 2004; BRASIL, 2007). Foi iniciada em junho de 

1991 com a implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), 

e em janeiro de 1994 foram formadas as primeiras equipes de saúde da família 

(COSTA; CARBONE, 2004).  

A ESF é estabelecida em UABSF. Cada equipe é responsável por uma 

população de 3,5 mil a 4 mil habitantes, ou mil famílias, com as quais desenvolvem 

ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e 

agravos mais frequentes. A composição mínima de cada equipe é de um médico, 

um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS) 

suficientes para cobrir a população adscrita, respeitando o teto máximo de 1 ACS 

para cada 750 pessoas ou 12 ACS por equipe. (BRASIL, 2007).  

Segundo dados do Departamento de Atenção Básica, em 2009 o Brasil 

possuía mais de 30 mil Equipes de Saúde da Família credenciadas pelo MS e mais 

de 230 mil ACS. (BRASIL, 2011). De acordo com o princípio da integralidade, a ESF 

oferta prioritariamente assistência promocional e preventiva, sem, contudo, 

descuidar da atenção curativa e reabilitadora e tem as atividades de educação em 

saúde incluídas entre as responsabilidades dos profissionais que compõem suas 

equipes. (ALVES, 2005).  

Nas regiões onde a ESF foi implantada existe um cenário favorável à 

reorganização do rastreamento do CCU. O cadastramento das famílias, identificação 

das mulheres sob risco e a possibilidade de serem referenciadas para o exame de 

rastreamento são ferramentas para o controle. Por meio das equipes de saúde da 



família, têm-se a possibilidade de alterar o modo de rastreamento daquelas 

comunidades, de oportunístico, para um programa organizado. (DANTAS 2008; 

VALE, 2010). Apesar do cenário favorável, o impacto da ESF no rastreamento do 

CCU ainda não foi demonstrado. (ALBUQUERQUE, 2009; VALE, 2010).  

A ESF tem o enfermeiro como importante membro da equipe multidisciplinar, 

o que representa um campo de crescimento e reconhecimento social deste 

profissional, por ser o mesmo componente ativo no processo de consolidação da 

Estratégia como política integrativa e humanizadora da saúde. Os enfermeiros da 

ESF devem desenvolver seu processo de trabalho na unidade de saúde e na 

comunidade junto com a equipe, supervisionando e ampliando o trabalho dos ACS e 

auxiliares de enfermagem, realizando ações que promovam saúde, bem como 

assistindo às pessoas que necessitem de assistência de enfermagem, ampliando a 

atenção e o cuidado às famílias. (WEIRICH, TAVARES e SILVA; 2004). 

A Portaria 648 do MS referente à Política Nacional da Atenção Básica 

determina uma gama de atribuições mínimas dos enfermeiros da ESF. São 

atribuições de suma importância para a implementação desta estratégia como tática 

de reorganização do primeiro nível de atenção à saúde. (BRASIL, 2006).  

O MS definiu como atribuições do enfermeiro da ESF no controle do CCU as 

seguintes ações: a) Conhecer as ações de controle do CCU e realizar atenção 

integral às mulheres; b) Realizar consulta de enfermagem, coleta de exame 

preventivo, solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme 

protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, 

observadas as disposições legais da profissão; c) Realizar atenção domiciliar, 

quando necessário; d) Supervisionar e coordenar o trabalho dos ACS e da equipe de 

enfermagem; e) Manter a disponibilidade de suprimentos dos insumos e materiais 

necessários para as ações de controle do câncer; f) Realizar atividades de educação 

permanente junto aos demais profissionais da equipe; g) Realizar práticas 

educativas voltadas à população feminina; h) Alimentar e analisar dados dos 

Sistemas de Informação em Saúde (Sistema de Informação da Atenção Básica - 

SIAB, SISCOLO e outros), para planejar, programar e avaliar as ações de controle 

do CCU. (BRASIL, 2006).  

Diante do exposto, destaca-se a necessidade de uma atuação efetiva do 

enfermeiro da ESF na atenção as mulheres no sentido de instrumentalizá-las 

adequadamente para o controle do CCU. Neste sentido, esse enfermeiro constitui 



importante instrumento dessa atuação, necessitando estar capacitado e devendo 

adquirir competência para desenvolver ações sistematizadas e resolutivas, 

contribuindo assim para a redução da incidência do CCU.  

O pressuposto desse estudo é de que o conhecimento técnico-científico e a 

forma de atuação do enfermeiro da ESF influenciam na atenção à saúde das 

mulheres, fatores esses que implicam em atendimento adequado visando reduzir a 

incidência, diminuir complicações e mortes por esse tipo de câncer, contribuindo 

assim pra o controle do CCU.  

Dessa forma é necessário um seguimento adequado das mulheres na ESF 

com identificação das faltosas ao exame Papanicolaou e ao retorno, acesso 

facilitado aos serviços, encaminhamentos para os diversos níveis de complexidade, 

informação acerca do exame preventivo e, também, conscientização das mulheres 

sobre a importância de hábitos de vida saudável e proteção de seu próprio corpo, 

contribuindo para a melhoria das ações primárias a fim de prevenir e detectar 

precocemente o CCU. 

Considerando a importância da atuação do enfermeiro da ESF enquanto 

agente de transformação do processo saúde doença, surgiu o interesse em 

conhecer as estratégias de intervenção utilizadas por este profissional no controle do 

CCU em decorrência dos seguintes questionamentos: 

 Qual o perfil dos enfermeiros da ESF do Município de Natal/RN, que atuam no 

controle do CCU? 

 O que os enfermeiros da ESF conhecem sobre o CCU? 

 Quais as ações empregadas pelos enfermeiros da ESF no controle do CCU? 

 Quais as dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros da ESF no que se refere 

ao desenvolvimento das ações de controle do CCU? 

 

1.3 Justificativa  

 

A experiência da pesquisadora na ESF do Município de Macaíba no Estado do 

Rio Grande do Norte (RN), local de atuação até o ano de 2009, possibilitou a 

oportunidade de desenvolver ações para promover o controle do CCU no referido 

município. Nesta prática, situações foram vivenciadas em que o papel do enfermeiro 

foi fundamental para a promoção à saúde, prevenção primária, detecção precoce do 



CCU e realização de cuidados paliativos durante a visita domiciliar as mulheres com 

essa doença. 

Observou-se que os enfermeiros têm grandes potencialidades no 

desenvolvimento dessas ações na ESF. Estes profissionais podem incentivar a 

procura para realização do exame citopatológico do colo do útero (Papanicolaou) e 

conscientizar sobre sua importância; ampliar o acesso das mulheres a realização do 

exame em caso de demanda reprimida, aumentando os dias de coleta no 

cronograma de atendimento semanal na Unidade de Saúde da Família (USF); 

orientar as mulheres com resultados positivos para lesões precursoras dando 

suporte de seguimento; contribuir para diminuir o número de novos casos e o 

número de mortes causadas pela doença; colaborar com o levantamento de dados 

sobre a cobertura do exame; podem ainda empregar meios como estabelecimento 

de parcerias com Organizações Não Governamentais (ONGS), fábricas, instituições 

de ensino, bem como utilizar unidades móveis de coleta em áreas de difícil acesso à 

USF.  

Atualmente, no Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte (IFRN) 

desenvolvendo ações de promoção a saúde da mulher, sobretudo de prevenção 

primária e detecção precoce do CCU, motivou uma busca mais detalhada deste 

tema, tendo em vista que, embora esteja estabelecido pelo MS as ações para o 

controle do CCU no Brasil, a incidência dos casos no Rio Grande do Norte e, 

sobretudo em Natal, aumenta a cada ano. 

Considerando que a ESF constitui porta de entrada da mulher para o 

programa de controle do CCU e que o enfermeiro deve estar engajado na atenção 

integral à saúde dessa população, surgiu assim este trabalho, o qual se espera que 

contribua para uma reflexão sobre a importância dos enfermeiros da ESF no 

planejamento e execução de ações relacionadas ao controle do CCU.  

Sua relevância também se estende na produção de subsídios para discussão 

de estratégias com vista a aprimorar as ações do programa de controle do CCU, 

sinalizando os fatores que estejam interferindo nesse processo, visando à melhoria 

da qualidade das ações de promoção à saúde da mulher e auxiliando no 

planejamento de intervenção futuras que possam reduzir a mortalidade causada por 

esta doença no município de Natal/RN. 

Ajudará também na discussão para o estabelecimento de um protocolo dentro 

da ESF do município estudado direcionando ações, apoiando decisões e norteando 



a organização do processo de trabalho do enfermeiro no controle do CCU, uma vez 

que definirá as responsabilidades desse profissional, proporcionando atendimento 

sistemático e individual de melhor qualidade para as mulheres. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Conhecer as estratégias de intervenção utilizadas por enfermeiros da ESF do 

município de Natal/RN no controle do câncer do colo de útero. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Caracterizar o perfil sociodemográfico dos enfermeiros que atuam no controle 

do câncer do colo de útero na ESF do Município de Natal/RN. 

Identificar o conhecimento de enfermeiros da ESF do município de Natal/RN 

sobre o câncer do colo de útero. 

Descrever as ações desenvolvidas pelos enfermeiros na ESF do município de 

Natal/RN para o controle do câncer do colo de útero. 

Identificar as dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros da ESF do município 

de Natal/RN no que se refere ao controle do câncer do colo de útero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 O Câncer de Colo do Útero 

 

O câncer cérvico uterino inicia-se com transformações progressivas nos 

tecidos intra-epiteliais, podendo evoluir em 10 a 20 anos em um processo invasor. O 

revestimento do colo uterino é formado por camadas de células epiteliais 

pavimentosas e quando ocorre uma desordem nessas camadas, esse processo é 

acompanhado por alterações a nível celular, podendo ser identificados núcleos mais 

corados e até mesmo figuras atípicas de divisão celular. (INCA, 2013). 

Dependendo do nível da lesão em relação à camada atingida, classifica-se o 

seguinte: Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC) grau I, grau II ou grau III. Se a 

desordem ocorre nas camadas mais basais, trata-se de uma lesão de baixo grau ou 

grau I, onde as anormalidades acometem o epitélio no 1/3 proximal da membrana, 

ou seja, NIC I. Se a desordem acomete 2/3 proximais da membrana, fato diante de 

uma lesão de alto grau ou Neoplasia Intraepitelial Cervical grau II, ou seja, NIC II. Se 

a desordem alcançar todas as camadas, sem romper a membrana basal, Neoplasia 

Cervical Grau III, ou seja, NIC III. (INCA, 2013).  

As lesões precursoras do câncer do colo do útero são assintomáticas, 

podendo ser detectadas por meio da realização periódica do exame citopatológico e 

confirmadas pela colposcopia e exame histopatológico. No estágio invasor da 

doença os principais sintomas são sangramento vaginal (espontâneo, após o coito 

ou esforço), leucorréia e dor pélvica, que podem estar associados com queixas 

urinárias ou intestinais nos casos mais avançados. Ao exame especular podem ser 

evidenciados sangramento, tumoração, ulceração e necrose no colo do útero. O 

toque vaginal pode mostrar alterações na forma, tamanho, consistência e mobilidade 

do colo do útero e estruturas subjacentes. (BRASIL, 2013). 

Sabendo-se que o CCU na fase inicial raramente produz sintomas, quando 

aparecem os sintomas verifica-se secreção que aumenta gradualmente, torna-se de 

aspecto aquosa e escurecida e devido à necrose e infecção do tumor, apresenta 

odor fétido; sangramento leve e irregular fora do período menstrual ou após a 

menopausa ou pode acontecer sangramento após a relação sexual devido à 

pressão ou trauma brando causado pelo ato sexual. Nesses casos a doença pode 



estar em uma fase avançada e o sangramento pode continuar e aumentar. 

(SMELTZER; BARE, 2002). 

O sangramento anormal pode surgir até mesmo após um esforço físico, como 

por exemplo, o ato de defecar e os corrimentos podem ser de tonalidade branca e 

excessiva, com ou sem presença de sangue.  Outros sintomas associados ao 

estágio avançado são a dor pélvica, dor na bexiga ou durante a miccção. 

(MEDCURSO, 2004). 

O câncer tem duas formas de progressão, a exofítica, quando o carcinoma 

cresce para o exterior do colo e a endofítica quando o crescimento é para o interior 

do colo, propagando-se mais frequentemente por contiguidade com os tecidos 

vizinhos, envolvendo os fórnices vaginais até atingir o restante da vagina. O CCU 

pode ainda se propagar em direção à parede óssea da bacia, obstruindo os 

ureteres, levando a uropatia obstrutiva e hidronefrose, podendo acontecer também à 

disseminação por via hematogênica acometendo o fígado, pulmão, coração, pele e 

cérebro em 5% dos casos. (MEDCURSO, 2004). 

Outra classificação trata os estágios da neoplasia cérvico uterina definindo de 

acordo com a infiltração e invasão das camadas do tecido intraepitelial.  

No estágio 0 ou Carcinoma In Situ o câncer encontra-se nas camadas mais 

superficiais do colo uterino.  

No Estágio I o carcinoma atinge tecidos mais profundos, mas ainda não 

atingiu órgãos ou vísceras vizinhas. Essa fase é dividida em estágio IA e IB.  

No estágio IA, as dimensões do câncer são pequenas e pode ser 

diagnosticado através do exame preventivo, enquanto que no estágio IB o volume 

do carcinoma é maior, apresentando massa palpável no colo uterino.  

O Estágio II é caracterizado pelo acometimento de áreas vizinhas ao colo do 

útero, encontrando-se, todavia na área pélvica. Essa fase é dividida em Estágios IIA 

e IIB, no primeiro o câncer encontra-se espalhado e acomete 2/3 superiores do 

órgão genital feminino, no segundo estágio o carcinoma, o câncer já se encontra 

espalhado nos tecidos circunvizinhos ao colo do útero.  

No estágio III, o câncer encontra-se espalhado pela região da pelve, podendo 

acometer a porção mais inferior do órgão genital e parede pélvica, nesta fase pode 

ocorrer o bloqueio dos ureteres.  

No Estágio IV, o câncer atinge outros órgãos, essa fase se divide em estágio 

IVA e IVB, no primeiro, o câncer encontra-se em órgãos próximos, como bexiga ou 



reto e no segundo estágio o câncer se espalha para órgãos distantes, como 

pulmões. Nas fases mais avançadas, o câncer resulta em anemia, perda de apetite 

e peso, dor no abdômen, saída de urina e fezes pela vagina. (UNIFESP, 2013).  

A literatura enfatiza que a neoplasia cérvico uterina pode evoluir para óbito ao 

comprimir os ureteres de forma bilateral, contribuindo para um quadro de uremia. O 

CCU se dissemina principalmente pela via linfática para os linfonodos paracervicais, 

obturadores, ilíacos e paraaórticos, fenômeno que explica o edema nos membros 

inferiores, podendo levar a uma metástase para o pulmão, ossos e fígados. 

(PERTZBORN; BUEKERS; SOOD, 2000).  

Em pacientes com manifestação metastática da doença, o local mais 

frequente de metástase cutânea é a pele da parede anterior do tórax e abdômen 

devido à disseminação retrógrada do tumor, secundário a obstrução linfática 

(MAHESHWARI et al,  2001). 

 

3.2 Atribuições do Enfermeiro no controle do Câncer do Colo de Útero   

 

No Brasil ações são executadas na prevenção e controle do CCU desde 

aquelas voltadas para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST), 

até as dirigidas na detecção precoce do câncer como a prática da coleta da citologia.  

O PAISM contribuiu para introduzir e estimular a coleta de material para o 

exame citopatológico como procedimento de rotina na consulta ginecológica, visto 

que o programa objetivou oferecer às mulheres atividades de prevenção do CCU 

nos serviços básicos de saúde. (BRASIL, 2002, 2011).  

Os enfermeiros são importantes multiplicadores das ações de prevenção nos 

locais de trabalho, os quais têm contato mais prolongado com o usuário, 

contribuindo, portanto, em aspectos importantes para as ações de prevenção e 

diagnóstico precoce do CCU de forma que os mesmos devem orientar sobre os 

fatores de risco, inclusive das DST e buscar aumentar o número de mulheres que se 

submetem ao exame de Papanicolaou. Além disso, devem participar da organização 

de um sistema de registro de casos capaz de garantir que as mulheres com 

resultados colpocitológicos normais sejam examinadas em intervalos regulares, 

segundo as normas do Programa, de forma que se proceda uma ação imediata 

diante da detecção de um exame anormal. Também podem contribuir para que o 

tratamento seja adequado e assegure o seguimento de longo prazo dos casos 



tratados; buscar reduzir o índice de perda das mulheres com colpocitologias 

alteradas; apoiar o encaminhamento das mulheres cuja colpocitologia tem resultado 

irregular, garantindo os procedimentos do diagnóstico e tratamento subsequentes 

realizáveis ao nível secundário ou terciário do sistema. (BRASIL, 2008).  

Na Atenção Básica as atribuições do enfermeiro na prevenção e controle do 

CCU são: desenvolver atenção integral às mulheres; consulta de enfermagem; 

coleta de exame preventivo e exame clínico das mamas; solicitar exames 

complementares e prescrever medicações conforme protocolos ou outras normativas 

técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da 

profissão; desenvolver atenção domiciliar quando necessário; supervisionar e 

coordenar o trabalho dos ACS e da equipe de enfermagem; manter a disponibilidade 

de suprimentos dos insumos e materiais necessários; promover atividades de 

educação permanente junto aos demais profissionais da equipe. (BRASIL, 2006)  

O enfermeiro tem como finalidade garantir a toda mulher acesso a exames 

preventivos de diagnóstico e tratamento nos serviços especializados trabalhando na 

promoção do ajustamento da saúde da mesma, orientando sobre tabus e 

principalmente o medo da prática do exame, tornado-o rotina, tendo em vista que o 

CCU é uma doença com alto potencial de cura desde que diagnosticado 

precocemente.  

 A prática de sexo seguro com o uso de preservativo pode ser considerado 

como forma primária de prevenção que o enfermeiro enfatiza na educação para 

saúde da usuária e seus eventuais parceiros, entretanto, a principal forma 

prevenção se dá por meio do exame citológico do colo de útero. (FIGUEIREDO, 

2001).  

A equipe de saúde deve valorizar as queixas da mulher, estar disposta a ouvi-

la, não desvalorizar ou minimizar seus problemas, reconhecer seus direitos a 

esclarecimentos e informações. As decisões devem ser compartilhadas e caso a 

mulher deseje procurar alívio para seus sintomas em outras abordagens 

terapêuticas, a equipe deve respeitar sua opção. É importante lembrar que a equipe 

da atenção básica não necessita se eximir da responsabilidade do acompanhamento 

da mulher ao longo do tempo, independente do tipo de tratamento e do nível de 

complexidade do sistema no qual a mesma esteja sendo atendida. (BRASIL, 2006). 

Por desconhecerem os procedimentos do exame, determinadas mulheres, 

principalmente as atendidas pela primeira vez, carecem de atenção especial, 



incumbência esta de responsabilidade ao profissional que fará a coleta, 

esclarecendo dúvidas e enfatizando que o exame preventivo não se limita apenas ao 

procedimento de coleta do material a ser estudado, haja vista que o mesmo somente 

se conclui com o retorno da usuária em receber o resultado e fazer o tratamento 

adequado, se for o caso. Neste sentido, o enfermeiro coloca a mulher como foco 

central do atendimento, para se estabelecer relacionamento de confiança a fim de 

melhorar a qualidade e satisfação no acolhimento. (EDUARDO, 2007). Desse modo, 

uma experiência positiva nas consultas, principalmente na primeira, poderá 

influenciar em seu retorno na busca do resultado e na prática de exames 

posteriores. (VICTOR; MOREIRA; ARAÚJO, 2004). 

Dessa forma, a atuação do profissional enfermeiro é fundamental para a 

qualidade da assistência às mulheres que buscam o Papanicolaou, bem como é 

fator primordial para a informação das usuárias acerca do CCU, prevenção, 

educação sexual e orientação aos cuidados, exercendo papel voltado para a 

promoção da saúde da mulher.  

Ademais, propiciará mudança de comportamento da população em relação ao 

câncer, cumprindo assim seu papel de educador; é de responsabilidade do 

enfermeiro enquanto profissional que atua na assistência à mulher, promover 

mudanças no perfil epidemiológico do CCU no Brasil. (SANTOS; MORENO; 

PEREIRA, 2009). 

 

3.3 A Unidade Básica de Saúde enquanto ambiente de prevenção primária e 

secundária contra o Câncer de Colo de Útero 

 

 A Atenção Primária à Saúde (APS) representava marco referencial para a 

organização dos serviços de saúde no Brasil numa lógica que tinha como proposta 

ser uma das principais alternativas de mudança do modelo assistencial. Após sua 

criação, desenvolvimento de mecanismos financeiros e operacionais, cada vez tem 

sido mais frequente o uso do conceito Atenção Básica (AB) como referência aos 

serviços municipais. (GIL, 2006).  

Atualmente no Brasil no nível de complexidade da AB do SUS conta-se com 

duas modalidades assistenciais, a USF e UBS tradicional. As USFs contam com as 

ESF em conformidade com as normas do MS e também obedecem ao preceito da 

delimitação da área de abrangência com adstrição de usuários. Já as UBS contam 



em suas equipes com médicos (clínicos, pediatras e ginecologista-obstetras), 

enfermeiros, dentistas, auxiliares de enfermagem e pessoal de apoio técnico. Há 

também presença de médicos de outras especialidades dentre as quais 

oftalmologistas, dermatologistas, cardiologistas e pneumologistas, distribuídos 

irregularmente pelas unidades. A demanda atendida se apresenta como espontânea 

e/ou encaminhada por outros serviços. (ELIAS, et al., 2006).  

Na ESF são desenvolvidos os programas de saúde que buscam, com base em 

prioridades, eleitas segundo critérios como magnitude, vulnerabilidade e 

transcendência, combinar tecnologias e intervenções de caráter clínico-

epidemiológicas calcadas em medidas de impacto, eficácia, efetividade e eficiência 

comprovadas. Essas ações são a parte mais visível do trabalho das unidades 

básicas. É inegável terem alcançado progressos que se reflete em melhorias de 

determinados indicadores sanitários e, que, em setores sociais, existe apoio 

necessário à sua continuidade. (CAMPOS, 2003).  

Dessa forma, todos os procedimentos que necessitam de pequeno aporte 

tecnológico, no entanto de elevado grau de complexidade e conhecimento, são 

desenvolvidos nas UBS como à prevenção do CCU, merecendo destaque a 

cobertura do exame Papanicolaou, seu desempenho e o estadiamento no qual os 

casos são diagnosticados. (THULER, 2008). 

A prática periódica do exame citopatológico continua sendo a estratégia mais 

adotada para o rastreamento do CCU. (WHO, 2011). Atingir alta cobertura da 

população definida como alvo é o componente importante no âmbito da atenção 

primária para que se obtenha significativa redução da incidência e da mortalidade 

por essa doença. Países com cobertura superior a 50% do exame citopatológico 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 ano. (ANTILLA et al, 2009; 

ARBYN et al, 2009). 

 Assim, o exame de Papanicolaou em unidades básicas proporciona 

importante fator de prevenção e promoção à saúde da mulher. No entanto observa-

se elevado grau de evasão por parte das mesmas que o fazem e não retornam para 

sua continuidade à prevenção, ou não comparecem ao exame. 

 Diante disso, observa-se que, nas UBS o acolhimento às mulheres que 

buscam o serviço para prevenir o CCU é de relevante importância. O interesse na 



busca de um serviço de saúde implica que o usuário encontra-se em situação de 

fragilidade mais ou menos explícita, exigindo da equipe sensibilidade para o 

acolhimento de suas necessidades. Nesse contexto, a exclusão de barreiras 

clássicas de acesso aos serviços como obrigatoriedade da identificação dos 

usuários, tem sido reportada como requisito importante para estimular o diagnóstico 

precoce e a procura das unidades de saúde. (MERHY et al, 2007). 

 É necessário que nas UBS se desenvolvam projetos de educação em saúde 

no intuito de esclarecer dúvidas e instruir os modos de prevenção. Um programa 

rastreador do CCU e de incentivo na adesão as consultas pode ser feito por parte 

dos ACS que também são profissionais importantes para a melhoria do atendimento 

e organização da unidade. 

 Para que ocorra o comportamento preventivo, ou seja, adoção de 

determinada prática de saúde é necessária à aquisição anterior de conhecimento 

cientificamente correto, a fim de que o indivíduo possa, após avaliação da situação, 

decidir quanto à adequação da prática. Para tanto, faz-se necessário um programa 

de educação em saúde bastante amplo contemplando os aspectos de prevenção do 

CCU e preservação da saúde. O enfermeiro pode e deve estar envolvido nesse 

processo de mudança de comportamento atuando diretamente com a mulher, família 

e comunidade em que a mesma se encontra inserida, com vistas à obtenção e 

manutenção da saúde. 

 O vínculo dos profissionais com os usuários dos serviços amplia a efetividade 

das ações de saúde, favorecendo participação desse usuário durante a prestação do 

serviço. Esse espaço deve ser utilizado para a construção de sujeitos autônomos, 

tanto profissionais quanto usuários, visto que não há construção de vínculo sem que 

o mesmo seja reconhecido na condição de sujeito, que fala, julga e deseja. (CILLO; 

BARNABÉ; FERRAZ, 2009). 

É importante ressaltar que para o controle do CCU, o direito à informação e a 

redução das barreiras de acesso aos serviços de saúde são questões centrais a 

serem garantidas mediante ações intersetoriais que elevem o nível de escolaridade 

e a renda da população, bem como qualifiquem o SUS. Nesse contexto, os rígidos e 

limitados horários de funcionamento nas UBS e as formas quase sempre presenciais 

de marcação de consultas funcionam como constrangimento ao efetivo acesso à AB 

especialmente em metrópoles, nas quais parcelas importantes da população 

passam o dia distante de seu local de moradia. 



Quanto ao acesso à consulta para o exame de Papanicolaou, essa dificuldade 

pode ser minimizada com ampliação deste exame em todas as USFs dos 

Municípios, reduzindo a demanda em determinadas Unidades, atendendo assim a 

todas as áreas de abrangência, evitando o deslocamento ou o não comparecimento 

dessas mulheres para a prática do seu preventivo. (DAVIM et al, 2005). 

Ainda nesse contexto, um estudo realizado em Cajamar, Brasil, ao investigar o 

acesso de mulheres de Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra a 

prevenção do CCU evidenciou que a base territorial e a distância geográfica 

constituíam barreiras de acesso, condicionando-as a lançarem mão de endereços 

fictícios para obterem o atendimento. A prática do exame de Papanicolaou esteve 

restrita à gestação. O atendimento à saúde mostrou-se fragmentado sendo 

atendidas somente por sua condição reprodutiva. A concepção do acesso encerra 

múltiplas facetas e o serviço deve abranger as diversas fases da vida da mulher, 

constituindo desafio a oferecer cobertura às mulheres da população rural. Melhorar o 

acesso à informação e à educação corresponde à possibilidade do exercício do 

direito ao acesso universal à saúde baseado no princípio da equidade. (MAEDA et 

al, 2007). 

Nesse sentido, as barreiras de acesso, falta de informação e práticas de saúde 

fragamentadas contribuem como obstáculos para um comportamento preventivo em 

relação ao CCU, podendo se perpetuar dentro dos núcleos familiares e sociais, 

impedindo o estabelecimento de ações eficientes no sentido da prevenção, 

tornando-se condição multifacetada com influências socioeconômicas, políticas e 

culturais para prevenção nos casos de CCU. (CHAVES; ENRIQUEZ; FIGUEROA, 

2009). 

 

3.4 Crenças e tabus sobre o Exame Papanicolaou 

 

Cada pessoa leva consigo valores, cultura, raça, experiências vividas, crenças, 

expectativas de vida, idéias pré-concebidas construídas ao longo de sua vida, que 

irão influenciar em suas percepções. Este modo de ser, viver, sentir e perceber o 

mundo se traduz nos comportamentos observáveis de um indivíduo ou de uma 

coletividade frente às diversas situações cotidianas, entre elas, as que envolvem o 

processo saúde-doença. (PELLOSO; CARVALHO; HIGARAHI, 2004).  



Autores apontam que a falta de conhecimento científico, aliado ao 

conhecimento cultural e social, crenças e tabus acerca do exame Papanicolaou, são 

grandes influenciadores a não adesão à prática do exame. (PINHO; FRANÇA 

JÚNIOR, 2003).  

Em relação ao que a mulher sente no momento do exame, a maioria revela o 

medo de descobrir que está com câncer e, ainda, vergonha devido sua exposição. 

Para essas mulheres, o sentimento de vergonha está diretamente relacionado com a 

impessoalidade desse procedimento tão invasivo, com exposição do corpo, questão 

da sexualidade e dos tabus relacionados a este tema e ao fato de perceber que seu 

corpo vai ser visto e compreendido como objeto, desvinculado de sua condição 

humana. (PELLOSO; CARVALHO; HIGARAHI, 2004).  

Um estudo realizado com o propósito de identificar fatores que interferem na 

prática do exame preventivo identificou que a maioria dos comportamentos de 

mulheres participantes foi influenciado pelo grupo social ao qual pertenciam no que 

diz respeito à questão da vergonha e medo do exame, sendo que essas mulheres já 

tinham idéia prévia de que seria um procedimento que causaria dor e 

constrangimento. Esta realidade se fez presente devido à priorização do ato de se 

fazer o exame de Papanicolaou, ficando a informação da usuária sobre a finalidade 

do mesmo em segundo plano. (SILVA et al, 2008).  

Outro estudo com o mesmo objetivo identificou que o medo foi um sentimento 

expressado por todas as mulheres entrevistadas, e se revelou em relação ao exame 

como procedimento e, também, em relação a um possível diagnóstico de câncer. Há 

uma ambiguidade presente nessa situação, na qual as mulheres sabem que é 

necessário o exame, reconhecem sua importância e ao mesmo tempo não quer se 

submeter por temer os resultados, de forma que sua prática fica prejudicada em 

função do medo, insegurança e tensão. Além disso, percebe-se, nas falas das 

mulheres, a condição de submissão assumida em relação à postura do profissional. 

(PELLOSO; CARVALHO; HIGARAHI, 2004).    

O comportamento preventivo em saúde é decorrente da presença de quatro 

tipos diferentes de crenças dos indivíduos: percepção da severidade da doença, sua 

susceptibilidade, benefícios/eficácia da ação preventiva e barreiras a essa ação.  

No caso específico do CCU e do teste de Papanicolaou, esses quatro tipos de 

crenças têm sido investigadas a partir de uma escala de concordância afirmativa 

como: o câncer é uma doença séria que pode afetar qualquer pessoa; a concepção 



do câncer como uma doença fatal e incurável (severidade da doença); preocupação 

em adquirir a doença; percepção de estar sob-risco ou de que o câncer atinge 

somente um grupo específico de mulheres (susceptibilidade à doença); crença de 

que o câncer não pode ser curado mesmo sendo detectado precocemente; que não 

há muito que fazer para preveni-lo e que o teste de Papanicolaou não é efetivo em 

detectá-lo (benefícios percebidos da ação); preferência por não saber que tem a 

doença; custo do teste; desconforto e vergonha associados ao procedimento 

(barreiras percebidas à ação).  

Essas características e comportamentos individuais agiriam segundo os 

modelos explicativos presentes, como facilitadores ou como barreiras de acesso aos 

serviços de saúde. (SILVA et al, 2008).  

O modelo de crenças em saúde, por exemplo, poderia ser reformulado sob 

este conceito de vulnerabilidade imposta aos indivíduos ou criada e percebida por 

esta população a partir de um conjunto de fatores cognitivos relacionados a real falta 

de conhecimento científico sobre a doença e o teste de Papanicolaou.  

Na realidade, o sentimento de medo pertinente ao câncer em geral e ao CCU, 

em particular, é criado e perpetuado pelo próprio discurso de risco presente nas 

campanhas em saúde pública, bem como na esfera individualizada de assistência 

médica. Nesse sentido, os sentimentos de medo em relação ao teste, à doença, à 

dor do exame ginecológico e ao recebimento de um resultado positivo são motivos 

comuns para não se submeterem ao teste de Papanicolaou. (PINHO; FRANÇA 

JÚNIOR, 2003).  

A prevenção do CCU transporta em seu bojo valores e crenças sobre a 

doença, formas de prevenção e detecção precoce para a saúde feminina. A atitude 

de prevenção é determinada pelas crenças e percepções da mulher sobre o que é 

saúde, doença, o exame, experiências vivenciadas para prevenção, manutenção ou 

tratamento de sua saúde como também desconhecimento do CCU, da técnica e 

importância do exame preventivo.  

Nessa unidade de significados, os fatores da não realização do exame de 

Papanicolaou anteriormente aparecem associados à idade mais avançada e à 

promiscuidade, revelando desconhecimento da relação do início da atividade sexual 

e prática do exame preventivo, o qual causa ameaça e medo, provocando reações 

na mulher, que na maioria das vezes pode não ser expresso na fala, mas ser 

evidente pela fuga do exame. 



 Observa-se que a adesão feminina aos programas de prevenção não está 

diretamente associada à oferta dos serviços de saúde que disponibilizam tal 

atendimento. Para garantir uma assistência integral e preventiva, é importante olhar 

o outro sem pré-julgamentos de suas atitudes e concepções, acolhendo e propondo 

a prevenção na perspectiva do outro por meio de orientações que não visem 

somente o procedimento técnico. (FERREIRA, 2009).  

A percepção do corpo feminino como vergonhoso e a idéia da “inferioridade 

feminina” apareceram com destaque em estudo sobre as questões de gênero nos 

comportamentos de prevenção do câncer nas mulheres. Estas se sentem 

inferiorizadas, demonstrando medo e vergonha de se expor, principalmente para um 

médico. A forma de como essas mulheres se manifesta ao terem que expor seu 

corpo, ao ser manipulado e examinado por um profissional revela o quanto à 

sexualidade tem influência na vida das mesmas; afinal, trata-se de tocar, manusear 

órgãos e zonas erógenas. Daí talvez o fato de as mulheres associarem sempre a 

exposição das genitálias à sexualidade, produzindo sentimento de vergonha em 

relação às suas partes. (FERREIRA, 2009).  

O gênero do profissional que irá praticar o exame é visto como fator de 

importante influência na aceitação da mulher, determinando a periodicidade com que 

o exame é feito. O medo e vergonha que as mulheres normalmente já apresentam 

para se submeterem ao exame costumam aumentar quando é atendida por homens, 

fato que constitui barreira para o preventivo e continuidade da assistência. Com isso 

as mulheres procuram o profissional apenas quando há manifestação de sintomas 

ou alguma doença. A usuária no momento do exame, ao ficar sob o olhar do 

profissional, tem a sensação de expor suas intimidades e segredos que, para a 

mulher, precisam ser resguardados.  

Geralmente, o exame de Papanicolaou é indolor desde que a mulher não 

esteja tensa, não apresente enfermidades que lesem o epitélio vaginal e o 

profissional de saúde utilize o espéculo do tamanho e técnica adequada. Quando 

estes princípios não são respeitados, a usuária apresenta a consequência destes 

atos como motivo para o não retorno, tendo em vista que sentimentos de medo em 

relação ao teste, à doença, à dor do exame ginecológico e ao recebimento de um 

resultado positivo são motivos comuns para não se submeterem periodicamente ao 

exame. (SAMPAIO et al, 2010).  



Mediante tudo isso, qualquer ação de prevenção e/ou promoção deve 

considerar os valores, atitudes e crenças dos grupos sociais a quem a ação se 

dirige. O profissional enfermeiro deve atentar para os tabus e crenças que cercam o 

exame de Papanicolaou, bem como a influência que tais crenças apresentam na 

vida das usuárias, atentando-se sempre para a individualidade e particularidade de 

cada mulher com atendimento interpessoal, enfatizando a importância do 

esclarecimento acerca desses tabus e crenças. 

 

3.5 Política de controle do Câncer do Colo de Útero no Brasil 

 

O PAISM, criado em 1984, sugeria a ampliação do cuidado à mulher, 

descentralizando o foco apenas na gravidez e puerpério. Neste programa, a 

prevenção do CCU e mama já são enfatizadas, sendo o precursor da abordagem do 

tema. (FIGUEIREDO, 2001). 

A partir de 1988, o MS adotou a norma da OMS, a qual sugere o controle do 

CCU em mulheres com idade entre 25 e 60 anos, obedecendo ao intervalo de três 

anos após dois resultados negativos, sendo estes com intervalo anual. Porém, 

somente na década de 1990, o controle do CCU passou a ser firmemente 

incentivado, partindo da coordenação do INCA, tendo, em relação ao colo do útero a 

criação do PNCCU.  

No ano de 1996 foi criado o Programa Viva Mulher, garantido como prioridade 

na Política Nacional de Atenção Oncológica e no Pacto pela Saúde. (INCA, 2005). 

Este programa culminou na 1ª Campanha Nacional de Rastreamento, firmado por 

meio do exame de Papanicolaou. (BRASIL, 2002). 

O Sistema de Informações do Controle do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO) 

foi desenvolvido pelo INCA em parceria com o Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS) em 2002 a fim de realizar o acompanhamento dos indicadores de todo 

o processo do programa. Todavia, o SISCOLO apresenta limitações que impedem a 

implantação de um sistema de rastreamento organizado, inibindo a informação 

precisa do percentual de captação e cobertura, dados fundamentais para 

acompanhamento das ações esquematizadas. (BRASIL, 2002). 

O Viva Mulher – Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero e 

de Mama – foi instituído em conformidade com as estratégias e diretrizes da 

democratização institucional estabelecidas na esfera da construção do SUS, com o 



intuito de promover a descentralização e valorização da co-responsabilidade entre a 

rede de serviços e as equipes de profissionais, tendo em vista a integralidade da 

atenção em oncologia. (FIGUEIREDO, 2001).  

No ano de 2004, uma avaliação realizada pelo MS observou a necessidade de 

revisar a estrutura e estratégias do Programa Viva Mulher com o intuito de elencar 

novos meios que possibilitassem viabilização dos objetivos preconizados pelo 

programa. Isso determinou a criação de um Plano de Ação para o Controle do 

Câncer de Mama e do Colo do Útero no Brasil 2005 – 2007, constituindo como um 

dos componentes principais do PNCCU. (BRASIL, 2002). 

As estratégias e diretrizes criadas para controlar o câncer abrangem todas as 

faces de atenção à saúde, guiando todos os serviços dos estados e municípios. 

Neste ínterim, as políticas públicas instituídas exercem papel principal em garantir o 

direito à mulher quanto à assistência e ações de prevenção que estão modeladas 

pelo princípio da integralidade. (BRASIL, 2002; VILLA; PEREIRA, 2009). 

As políticas de atenção ao câncer estão deliberadas tendo como subsídio a 

integralidade das ações. Assim, a coordenação e a prática do cotidiano no ambiente 

de assistência à saúde dão-se como obrigação dos profissionais dessa área, 

partindo das ações eficientes de cidadania. Para tanto, profissionais e usuários 

devem conhecer as leis que os amparam. (BRASIL, 2011).     

A inclusão progressiva de tecnologias recentes de diagnósticos derivou uma 

extensão da expectativa do uso de procedimentos e de programa de rastreamento. 

A qualidade da coleta do exame citopatológico é essencial para garantir o programa 

de rastreamento. O indicador de percentual de amostras insatisfatórias é empregado 

para verificar a qualidade da coleta e do preparo das lâminas, sendo avaliadas tanto 

as condições de coleta na unidade quanto no laboratório. (BRASIL, 2006; 2011). 

No Brasil, desde 2002, existem diretrizes de padrões para abordagem dos 

exames citopatológicos alterados. Tais diretrizes foram modificadas em 2006, e 

indica o tratamento ambulatorial das lesões de grau elevado em ambientes de saúde 

de nível secundário, o que proporciona o tratamento imediato de supostas lesões 

após afirmação por colposcopia. Essa estratégia objetiva promover o acesso das 

mulheres ao tratamento em curto prazo e, desse modo, minimizar as possibilidades 

de desistências do tratamento. (BRASIL, 2002; 2011).    

Para alcançar os objetivos preconizados pelo PNCCU (redução da taxa de 

incidência e mortalidade por CCU), o INCA organizou sugestões para o 



aperfeiçoamento técnico e operacional do Programa sistematizada em cinco eixos: 

fortalecimento do rastreamento e da gestão; garantia de qualidade do exame; 

garantia de tratamento adequado das lesões; intensificação das ações de controle e 

avaliação de alternativas de ações para o controle. (BRASIL, 2011).      

Com o intuito de causar impacto nos diversos fatores que intervém nas ações 

de controle dos CCU, a assistência prestada às mulheres deve ter como alicerce a 

atuação de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Este último conceito 

permite que a prática de um profissional se fundamente na do outro, proporcionando 

visão holística da mulher e a diminuição de viés. (BRASIL, 2002). 

Porém, no cenário atual da atenção primária á saúde, o enfermeiro emerge 

como profissional indispensável no processo de prevenção e detecção do CCU. 

Entre suas atribuições está a de proporcionar atenção integral ás mulheres praticar a 

coleta de exame preventivo, sendo este o método principal e mais utilizado para o 

rastreamento do CCU. (BRASIL, 2006). 

Compreender a integralidade perpassa a idéia limitada voltada apenas para as 

articulações entre instituições de saúde, mas fundamenta-se no reconhecimento do 

conceito ampliado de saúde e no horizonte holístico do sujeito. Neste ínterim, nota-

se que identificar as políticas públicas referentes à oncologia infere-se às prioridades 

adotadas pelo SUS. Nota-se uma estreita relação às questões de oncologia nas 

atividades de doenças crônico-degenerativas ou de grupos específicos, como 

criança, mulher e idoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de pesquisa 

 

Trata-se de um estudo do tipo exploratório descritivo, com abordagem 

quantitativa. 

Os estudos exploratórios buscam familiarizar-se com o fenômeno ou obter nova 

percepção do mesmo e descobrir novas ideias. (CERVO; BERVIAN, 2005). Permite 

também ao investigador aumentar sua experiência em torno do problema, ajudando-

o a encontrar elementos necessários que lhe possibilite contato com determinada 

população para obter os resultados esperados. (TRIVIÑOS, 1987). 

De acordo com Cervo e Bervian (2005), na pesquisa descritiva o investigador 

observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los. Para 

Polit, Beck e Hungler (2004), é uma pesquisa não-experimental, que visa 

principalmente descrever e documentar aspectos da situação, além de retratar os 

relacionamentos entre variáveis, não se preocupando com relações de causa e 

efeito.  

A pesquisa quantitativa, dentre outras utilizações, deve ser usada em estudos 

que analisam o desempenho (correlação do desempenho dos procedimentos 

técnicos e qualidade do trabalho). (SANTOS; CLOS, 1998). 

Com base nos autores acima mencionados considera-se que o tipo de estudo 

escolhido e a abordagem adotada são apropriadas para identificar elementos da 

participação do enfermeiro da ESF no controle do CCU. 

 

4.2 Local do Estudo 

 

A pesquisa teve como local de coleta a Rede Básica de Saúde das equipes da 

ESF de 37 USF localizadas na região metropolitana de Natal, capital do Estado do 

Rio Grande do Norte, pertencentes aos Distritos Sanitário Leste, Oeste, Sul, Norte I 

e II, de acordo com a Figura 1.  



 

Figura 1 – Distritos Sanitários Norte I e II, Sul, Leste, Sul e Oeste do município 

de Natal/RN – Natal/RN – 2013. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Natal/RN-2007. 

 

O Distrito Sanitário Leste é composto por 11 equipes de ESF distribuídas em 

quatro Unidades, a saber: Unidade de Saúde da Família da Guarita, Unidade de 

Saúde da Família Passo da Pátria, Unidade Saúde da Família de Aparecida e 

Unidade de Saúde da Família das Rocas. 

O Distrito Sanitário Oeste conta com 40 equipes de ESF, divididas entre 11 

unidades como segue: Unidade de Saúde da Família de Bom Pastor, Unidade de 

Saúde da Família Cidade Nova, Unidade de Saúde da Família de Nova Cidade, 

Unidade de Saúde da Família Nazaré, Unidade de Saúde da Família Felipe 

Camarão II, Unidade de Saúde da Família Felipe Camarão III, Ambulatório da 

Unidade Mista de Felipe Camarão, Unidade de Saúde da Família do Guarapes, 

Unidade de Saúde da Família do Bairro Nordeste, Unidade de Saúde da Família do 

Km6, Unidade de Saúde de Monte Líbano. 



O Distrito Sanitário Norte I concentra 29 equipes de ESF distribuídas entre 11 

unidades, a saber: Unidade de Saúde da Família Parque das Dunas, Unidade de 

Saúde da Família Pompéia, Unidade Saúde da Família José Sarnei, Unidade Saúde 

da Família Norderlância, Unidade Saúde da Família Nova Natal I, Unidade Saúde da 

Família Nova Natal II, Unidade Saúde da Família Gramoré, Unidade Saúde da 

Família Cidade Praia, Unidade Saúde da Família Redinha, Unidade Saúde da 

Família da África e Unidade Saúde da Família de Vista Verde.  

O Distrito Sanitário Norte II alberga 34 equipes de ESF divididas entre 10 

unidades, a saber: Unidade de Saúde da Família de Santa Catarina, Unidade de 

Saúde da Família do Potengi, Unidade de Saúde da Família do Panatis, Unidade de 

Saúde da Família Parque dos Coqueiros, Unidade de Saúde da Família Planícies 

das Mangueiras, Unidade de Saúde da Família de Igapó, Unidade de Saúde da 

Família Soledade I, Unidade de Saúde da Família Soledade II, Unidade de Saúde da 

Família do Santarém e Unidade de Saúde da Família Vale Dourado. 

O Distrito Sanitário Sul possui apenas uma equipe de ESF situada na Unidade 

de Saúde do Planalto.  

 Assim, existe no município de Natal 115 equipes de ESF, as quais prestam 

serviços de atenção básica à saúde como pré-natal, acompanhamento crescimento 

e desenvolvimento (CD) da criança, vacinação, prevenção do CCU (citologia 

oncótica), consultas médicas, de enfermagem, curativos a população local e 

usuárias do SUS, de acordo com a Figura 2. 



 

Figura 2 – Unidades de Saúde dos Distritos Sanitários Norte I e II, Leste, Oeste 

e Sul do município de Natal/RN – Natal/RN – 2013. 

Fonte: Prefeitura Municipal do Natal/RN-2007. 

 

4.3 Sujeitos do estudo 

 

Da população de 115 enfermeiros (as) que atuam nas equipes da ESF dos 

cinco Distritos Sanitários de Natal/RN, participaram do estudo 106, de forma 

voluntária após assinatura do TCLE (Anexo 1) nos termos da Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. (BRASIL, 2000).  

Nesse sentido, foram incluídos na pesquisa os enfermeiros (as) da ESF que 

prestavam assistência à população feminina nas UBS dos Distritos Sanitário de 

Natal/RN que estivessem em plena atividade de suas funções e com experiência no 

controle do CCU; excluídos aqueles afastados para licença médica, licença 

maternidade, aposentados, viajando, que não estivessem presentes nas unidades 

ou que não aceitaram participar da pesquisa. 



 

4.4 Aspectos éticos 

 

 Para a viabilização técnica desta pesquisa, inicialmente foi solicitada 

autorização para o desenvolvimento da coleta de informações com ofício 

encaminhado a Secretária Municipal de Saúde do Município de Natal/RN (Apêndice 

1).  

Posteriormente, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN) e aprovado sob 

protocolo nº. 309/2011 e C.A.A.E nº. 0337.0.051.00011. Em seguida, foi realizado 

um estudo piloto para validação do instrumento de coleta de dados com análise das 

questões propostas por profissionais enfermeiros que reconhecidamente 

trabalhavam com a temática e que não fizeram parte da amostra. 

Para garantir o anonimato dos participantes e seus nomes foram substituídos 

por números. 

 

4.5 Instrumentos para coleta de dados 

 

Para a coleta de dados foi utilizado um formulário com um roteiro de entrevista 

estruturada com perguntas abertas e fechadas, dividido em duas partes: a primeira 

constou da caracterização dos participantes enquanto na segunda foram abordadas 

questões relacionadas ao objeto de pesquisa, ou seja, controle do CCU. 

Para a caracterização sócio-demográfica foram incluídas informações como 

idade, sexo, status marital, dados relacionados à profissão (pós-graduação, 

treinamento/capacitação, local de trabalho, tempo de atuação na ESF).  

A segunda parte do instrumento foi elaborada com base nos objetivos do 

estudo e no plano de ação para redução da incidência e mortalidade por CCU 

recomendado pelo INCA em parceria com o MS (INCA, 2010). Dessa forma constou 

de informações sobre a política de controle do CCU, ações de promoção à saúde, 

prevenção primária, detecção precoce, acompanhamento do tratamento às usuárias 

com câncer, realização de cuidados paliativos, meios empregados para o 

desenvolvimento de tais ações, bem como as dificuldades vivenciados pelos 

enfermeiros na ESF nos Distritos Sanitários selecionados para o estudo.  

 



4.6 Procedimentos para coleta de dados 

 

Após o recebimento do parecer favorável da Secretária Municipal de Saúde de 

Natal/RN e do CEP/UFRN foi requisitado os contatos telefônicos das USF dos 

Distritos Sanitários do Município de Natal/RN. Por meio desse contato foi possível 

explicar o objetivo do estudo aos Diretores destas localidades e, em seguida, obter 

conhecimento dos dias e horários dos profissionais enfermeiros (as) das ESF no 

Município e seus telefones. Dessa forma facilitou o contato prévio com os 

profissionais para apresentação dos objetivos deste projeto e solicitação da 

colaboração para participação da pesquisa.  

Ressalta-se que os mesmos foram esclarecidos que as respostas tinham fins 

estritamente científicos e que seria preservado o anonimato dos participantes, 

respeitando-se os aspectos éticos constantes na Resolução nº 196/96 do CNS. 

(BRASIL, 1996). 

A coleta de dados ocorreu no período de fevereiro à agosto de 2012, sendo 

que, observados os critérios já descritos, as entrevistas foram realizadas 

individualmente com marcação prévia em local apropriado livre de interrupções, 

indicado pelos enfermeiros das ESF.  

 

4.7 Procedimento para análise dos resultados 

 

Os dados obtidos das entrevistas foram digitados em banco de dados do 

programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 17.0 e 

posteriormente, submetidos a análise por meio da estatística descritiva, com 

frequências absolutas e percentuais. As informações das questões abertas foram 

categorizadas segundo similaridade do seu conteúdo e quantificados. 

As variáveis relativas à caracterização dos sujeitos da pesquisa foram 

submetidas às técnicas descritivas, tais como frequência e percentual, e 

apresentados sob a forma de tabelas e quadros. As relacionadas a conhecimento, 

condutas, ações e dificuldades no controle do CCU na ESF, foram analisadas por 

frequência relativa e apresentadas em quadro e gráficos.  

 

 

 



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  O conjunto de resultados do estudo apresenta– se em resposta ao objetivo 

geral proposto, de conhecer as estratégias de intervenção utilizadas por enfermeiros 

da ESF do município de Natal/RN no controle do câncer do colo de útero, e aos 

objetivos específicos, iniciando–se pelo perfil sociodemográfico dos enfermeiros que 

atuam no controle do câncer do colo de útero na ESF do Município de Natal/RN. Em 

seguida apresenta– se o conhecimento dos enfermeiros sobre o câncer do colo de 

útero, as ações desenvolvidas e as dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros no 

que se refere ao controle dessa doença. 

 

5.1 Caracterização sociodemográfica dos enfermeiros que atuam na ESF do 

Município de Natal/RN 

 

  Da população de 115 enfermeiros (as) que atuam nas equipes da ESF dos 

Distritos Sanitário Leste, Oeste, Sul, Norte I e II de Natal/RN, 106 participaram do 

estudo. Entre os convidados, quatro recusaram–se a participar, três encontravam–se 

de férias, um de licença médica e uma unidade estava sem o profissional desta 

categoria.  

  Com o objetivo de conhecer o perfil sociodemográfico dos enfermeiros que 

atuam no controle do câncer do colo de útero na ESF do Município de Natal/RN, 

solicitou– se informações demográficas de faixa etária, sexo, renda familiar, religião, 

status marital, bem como variáveis relacionadas à profissão. Os resultados podem 

ser visualizados na tabela 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 – Características sociodemográficas dos 106 enfermeiros que atuam 
na ESF do Município de Natal. Natal/RN – 2012. 
 

VARIÁVEIS CATEGORIAS n % 

Faixa Etária 30 a 39 anos 
40 a 49 anos 
50 a 59 anos 
60 a 69 anos 
 

10 
53 
38 
5 
 

9,43 
50,00 
35,85 
4,72 

 
Sexo Masculino 

Feminino 
04 

102 
3,77 

96,23 
 

Renda familiar Até  05 SM 
Acima de 05 SM 

08 
98 

7,55 
92,45 

 
Religião Católica 

Evangélica 
Espírita 
Ateu 

74 
22 
08 
02 

 

69,81 
20,75 
7,55 
1,89 

 

Status Marital Casado(a) 
Solteiro(a) 
Divorciado(a) 
Viúvo(a) 

61 
28 
13 
04 

57,55 
26,41 
12,27 
3,77 

 
Conclusão da 
graduação 

Entre 1970 a 1979 
Entre 1980 a 1989 
Entre 1990 a 1999 
Entre 2000 a 2009 

02 
52 
38 
14 

1,89 
49,06 
35,85 
13,20 

Tempo de atuação na 
ESF 

Menos de 1 ano 
Entre 1 e 5 anos 
Entre 6 e 10 anos 
Entre 11 e 15 anos 

02 
08 
89 
07 

1,89 
7,55 

83,96 
6,60 

Presença de outro 
vínculo Empregatício 

Sim 
Não 

74 
32 

69,81 
30,19 

Áreas da 
Especialização 

Saúde Pública 
Saúde da Família 
Educação Profissional 
Obstetrícia 
Não possui 

52 
30 
07 
04 
13 

49,06 
28,30 
6,60 
3,78 

12,26 

TOTAL  106 100,00 

       Fonte: Pesquisa de campo/2012. 

 



De acordo com a Tabela 1, a maioria (50,0%) da população pesquisada se 

encontrava na faixa etária entre 40 a 49 anos de idade, do sexo feminino (96,23%); 

com renda familiar predominante (92,45%) acima de cinco salários mínimos. A 

religião católica foi a mais citada com 69,81% dos entrevistados. Quanto ao status 

marital preponderou o casado com 57,55%. Quanto ao tempo de conclusão da 

graduação destacou-se que 49,06% concluíram entre 1980 a 1989. Em relação à 

qualificação profissional, observou-se que 55,9% dos entrevistados eram 

especialistas em Saúde Pública. No que concerne ao tempo de atuação na ESF, 

83,96% informou está nesta prática entre seis a dez anos, sendo que 69,81% 

possuíam outro vínculo empregatício.  

Ao se comparar os dados referentes ao perfil sócio demográfico dos 

enfermeiros desta pesquisa com os trabalhos de Fernandes, Miranzi, Remiko, et al., 

(2009),  desenvolvido em  27 municípios  da microrregião triângulo do sul de Minas 

Gerais, bem como o de Ferrari, Melchior e Thomson (2005) também em seus 

estudos sobre o perfil enfermeiros em Londrina (PR), encontraram resultados 

semelhantes, visto que a população feminina também predominou com idade em 

torno dos 40 anos e tempo de atuação acima de nove anos no campo da ESF.  

Outros estudos sobre o Perfil dos trabalhadores de enfermagem no Programa 

de Saúde da Família também encontraram resultados semelhantes quanto à 

qualificação profissional e tempo de atuação na ESF. (TEIXEIRA; MISHIMA, 2000; 

TAVARES; SANTOS, 2006; ROCHA; ZEITOUNE, 2007; CEOLIN et al, 2009). 

Nesse sentido, o maior tempo de atuação na ESF favorece as possibilidades de 

vivenciar diversas experiências na profissão e auxilia na formação de vínculo entre a 

equipe e o usuário, o qual é um dos princípios da Atenção Básica. (AMORIM; 

ANDRADE, 2009). 

Esses dados não fogem à caracterização da força de trabalho em enfermagem, 

composta, em sua expressiva maioria por mulheres. Segundo Spinola (2005), a 

enfermagem é exercida dominantemente pelo sexo feminino, sendo o trabalho 

desse profissional constituído por atividades relativas ao cuidado e administração no 

espaço assistencial, organizado sob a égide da divisão parcelar do trabalho em 

saúde.  

Para Lopes (2005), a enfermagem se originou de serviços organizados pelas 

instituições de ordens sacras, coexistindo com o cuidado doméstico, às crianças, 

doentes e idosos. Essa profissão sempre esteve associada à figura da mulher-mãe, 



curandeira e detentora de um saber informal de práticas da saúde, sendo transmitido 

de mulher para mulher. No entanto, mesmo que se admitam as construções das 

identidades masculinas e femininas nesse trabalho são móveis e variam no tempo e 

no espaço. É fato analisado por diferentes estudiosos a indução do processo de 

institucionalização capitalista do trabalho na saúde à seletividade de um tipo ideal de 

cuidadora. 

Nesta pesquisa, a proporção de católicos foi de 85% e 15% de evangélicos. 

Segundo o IBGE (2007), os brasileiros são majoritariamente cristãos. Segundo a 

literatura o catolicismo tem sido a principal religião (62%) das mulheres brasileiras, 

enquanto as evangélicas constituem a segunda opção com 13,1%. (TURIANI, 2009).  

É importante ressaltar neste estudo que 55,9% já cursaram especialização em 

Saúde Pública; índice maior que o encontrado em estudo anterior referente à região 

Nordeste (40,2%), (MACHADO; 2000). Esse fato permite inferir o interesse desses 

profissionais em qualificar-se, o qual pode ter sido beneficiado pelo fato dos cursos 

de pós-graduação Lato Sensu no Rio Grande do Norte, estar concentrados na 

Capital Natal, o que poderia ser um fator facilitador.  

Analisar a realidade de cursos de especialização não significa que se considera 

toda a competência neste fato, mas esta formação tem se mostrado importante 

como uma oportunidade de qualificação e reciclagem, quando não se adquire 

conhecimentos não obtidos na graduação e que contribuem de forma positiva na 

prática profissional. 

Nessa perspectiva, corroborando com Nascimento, Leitão e Vargens (2006), o 

sistema organizacional de saúde deve oferecer condições na qualificação 

profissional para que os profissionais possam melhor desenvolver suas atividades e, 

por conseguinte, beneficiar a organização, aos usuários e a sociedade. 

Mais um aspecto observado no perfil, foi à participação dos enfermeiros com 

outros vínculos empregatícios além do PSF, que ainda é bastante presente no 

município de Natal (69,81%). Autores também evidenciam a necessidade dos 

profissionais trabalharem em outros locais para complementar a renda familiar 

através dos plantões (CAMELO; ANGERAMI, 2004; OMS, 2006; OLIVEIRA; 

CHAVES-MAIA, 2008). Constata-se que o excesso de trabalho pode gerar 

insatisfação, desestímulo e cansaço, visto que os horários alternados de plantões 

impossibilitam espaço para o descanso, em face da demanda imprevisível e do fluxo 

constante de solicitações dos pacientes (OLIVEIRA; LCB; CHAVES-MAIA, 2008). 



Resultado, contudo, diferente do encontrado em estudo realizado na região 

Nordeste (24,2%) por Oliveira e Chaves-Maia (2008). Acredita-se que esse 

profissional presencie essa realidade por não ser remunerado de forma compatível 

com sua formação e competência, e por falta de profissionais para atender às 

necessidades do sistema de saúde e educacional do município. Nesse sentido, não 

se trabalha em mais de um local por vontade própria ou por prazer, mas são as 

baixas condições salariais da categoria que determinam o duplo vínculo. 

(GELBCKE, 2003). 

Pode-se perceber que a remuneração encontrada na ESF não condiz com a 

profissão do enfermeiro, visto que o cargo requer grande responsabilidade, devido 

ao vínculo crescente criado com a comunidade, e das diversas atribuições 

específicas determinadas pelo MS, sendo que na prática, além dessas, surgem 

outras demandas imprevistas relativas à realidade local, tornando o trabalho com 

densidade e volume maior do que o esperado. (FERNANDES et al,  2012). 

 A respeito da capacitação sobre o controle do câncer de colo de útero, 

somente 61 (57,5%) enfermeiros, responderam ter participado de algum 

treinamento. A tabela abaixo apresenta os dados relativos a essas capacitações.  

Tabela 2 – Distribuição dos 106 enfermeiros que atuam na ESF do Município de 
Natal, segundo o número e tempo de realização de capacitações sobre o 
controle do câncer de colo do útero. Natal/RN – 2012. 
 

VARIÁVEIS CATEGORIAS n % 

Número de 
participação em 
treinamentos 

Uma vez 
Duas vezes  
Três a quatro vezes 

45 
13 

   03 

73,77 
21,31 
4,92 

Tempo de realização 

do último treinamento 

01 a 02 anos 

03 a 04 anos 

Acima de 05 anos  

04 

09 

48 

6,56 

14,75 

78,69 

TOTAL  61 100,00 

       Fonte: Pesquisa de campo/2012 

  



Observou-se que o número de treinamentos variou de uma a quatro vezes, 

sendo que a maioria (73,77%) somente participou uma única vez, o qual ocorreu há 

mais de cinco anos (78,69%).  

Este fato é preocupante, tendo em vista que os profissionais de saúde para 

realizarem ações efetivas de prevenção e promoção à saúde no controle do câncer 

de colo de útero necessitam de educação permanente. Ainda é importante ressaltar 

que a dinâmica atual de informação se processa num volume cada vez maior e num 

curto intervalo de tempo, por diversos meios demandando dos profissionais 

atualizações frequentes.  

Dessa forma, percebe-se uma deficiência no que se refere as capacitações, 

no tocante ao controle do câncer de colo de útero, dado ao número insuficiente e do 

longo espaço de tempo entre os treinamentos realizados no intuito de atualizar o 

conhecimento dos enfermeiros participantes deste estudo.   

Nesse sentido, considerando que 42,5% dos enfermeiros nunca participaram 

de treinamento sobre o controle do câncer de colo de útero, se faz necessário 

urgente capacitação desses profissionais para que os mesmos sejam estimulados a 

fomentarem as medidas de promoção à saúde, prevenção e detecção precoce do 

CCU no seu cotidiano de trabalho, a qual deve ser uma atribuição rotineira desses 

profissionais da ESF.  

Estudo realizado no Rio Grande do Sul detectou que a grande maioria dos 

enfermeiros apontaram que necessitavam de capacitações permanentes em saúde 

para poderem realizar de forma efetiva suas atribuições. (MALH; TOMASI, 2007). 

Outro estudo realizado em Unidade Básica de Saúde em Natal/RN identificou a 

dificuldade de acesso a treinamentos como um entrave para o desenvolvimento das 

ações na atenção básica, destacando que em muitas situações os mesmos se 

intitulam de autodidatas. (GUIMARÃES, 2006). 

 A definição de uma política de formação e desenvolvimento para o Sistema 

Único de Saúde, de uma Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, 

articulando necessidades e possibilidades de desenvolver a educação dos 

profissionais e a capacidade resolutiva dos serviços de saúde, assim como o 

desenvolvimento da educação popular com a ampliação da gestão social sobre as 

políticas públicas, foram desafios assumidos pelo governo federal. (BRASIL, 2009b). 

A educação permanente pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, ou 

seja, ela acontece no cotidiano das pessoas e das organizações. Ela é feita a partir 



dos problemas enfrentados na realidade e leva em consideração os conhecimentos 

e as experiências que as pessoas já têm. Propõe que os processos de educação 

dos trabalhadores da saúde se façam a partir da problematização do processo de 

trabalho, e considera que as necessidades de formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores sejam pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas e 

populações. Os processos de educação permanente em saúde têm como objetivos 

a transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho. 

(BRASIL, 2009b). 

Nesse sentido, a educação permanente no serviço se converte em uma 

ferramenta dinamizadora da transformação institucional, facilitando a compreensão, 

a valoração e a apropriação do modelo de atenção propostos pelos novos 

programas, priorizando a busca de alternativas contextualizadas e integradas para a 

atenção da população. 

 Assim, é imprescindível a qualificação dos enfermeiros da ESF como 

estratégia para melhoria os indicadores do programa de controle do CCU no 

município de Natal/RN. Dessa forma esses profissionais poderiam conscientizar a 

população feminina sobre a atenção especial que deve ser dada à realização do 

exame papanicolau, mesmo sabendo que outros fatores também estão relacionados 

a baixa adesão das mulheres a prevenção do CCU. 

 

5.2 Conhecimento dos Enfermeiros sobre o Câncer de Colo de Útero  

 

Nesse tópico buscou-se investigar o conhecimento dos enfermeiros sobre 

aspectos ligados a detecção precoce do CCU tais como: sinais e sintomas e os 

fatores de risco. Os participantes deste estudo, quando questionados sobre esses 

aspectos, de forma geral apresentam lacunas, como o discutido a seguir.  

 

5.2.1 Sinais e sintomas do CCU 

 

Considerando que o processo de detecção precoce envolve a anamnese, 

exame físico, o julgamento clínico executado pelos profissionais de saúde e a 

solicitação de exames, abordou-se nesse item, o conhecimento dos enfermeiros da 

ESF sobre os sinais e sintomas que consideravam importantes para a detecção 



precoce do câncer de colo de útero. Os resultados podem ser melhor visualizados 

no quadro abaixo:  

 

Sinais e Sintoma n % 

Sangramento vaginal  94 88,7 

Corrimento vaginal com 
mau cheiro 

50 47,2 

Corrimento vaginal de cor 
escura                                           

46 43,4 

Dor  38 35,8 

Não lembrava 3 2,8 

 

Quadro 1. Conhecimento dos 106 enfermeiros que atuam na ESF do Município 
de Natal, sobre os Sinais e sintoma do câncer de colo do útero. Natal/RN – 
2012. 
 

Durante as entrevistas não foi mencionado em nenhum momento entre os 

enfermeiros que na fase inicial, o câncer de colo de útero é assintomático. Além 

disso, também não souberam diferenciar entre os sintomas iniciais e os estágios 

mais avançado da doença. Torna-se importante ressaltar que, os seguintes sinais e 

sintomas não foram citados: 1) massa palpável no colo de útero; 2) hemorragias; 3) 

obstrução das vias urinárias e intestinos; 4) dores lombares e abdominais; 5) perda 

de apetite e de peso. 

Dessa forma, na promoção à saúde da mulher faz-se necessário que o 

enfermeiro conheça quais são os sinais e sintomas característicos, haja vista que, 

apesar do tratamento ser mais efetivo quando a doença é descoberta nas fases 

iniciais, a identificação dos sinais e sintomas pode antecipar esse tratamento, 

melhorando o prognóstico da usuária.   

Na fala dos entrevistados também evidenciou-se casos em que o profissional 

não lembrava quais seriam esses sinais e sintomas, fato que dificulta as ações de 

prevenção do CCU, tendo em vista que o enfermeiro deve ter habilidade técnica e 

científica para gerenciar uma equipe de ESF.  

O enfermeiro é essencial para a prevenção desse tipo de câncer, não 

somente ao desenvolver atividades educativas, mas também realizando a coleta do 

exame de Papanicolaou, tendo capacidade para interpretação e conduta frente ao 

resultado, assim como orientação adequada aos sintomas do referido câncer. 

(PRIMO; BOM; SILVA, 2008). 



É importante ressaltar que não se faz o diagnóstico de um câncer apenas por 

meio de sinais e sintomas, porém é importante que as mulheres sejam informadas 

sobre os mesmos por seus cuidadores, as quais podem ficar atentas às 

modificações que acontecem seu corpo e, diante de qualquer sinal ou sintoma, a 

procura por um serviço de saúde poderá ser agilizada, com repercussões 

importantes no prognóstico da doença. 

Nesse sentido, a importância dos sinais e sintomas da doença se traduz ainda 

em determinados estudos de prevalência demonstrando que mulheres com 

DST’s/Aids apresentam lesões precursoras para o CCU, cinco vezes maior que 

aquelas sem algum tipo de DST, sendo importante que o profissional de saúde 

investigue a presença destas durante o preventivo. Assim, o exame de Papanicolaou 

ao identificar a presença de DST, poderá também contribuir para diagnosticar e 

detectar precocemente o CCU. (BRASIL, 2004).  

Para que haja um controle efetivo da neoplasia cérvico uterina são 

necessárias ações voltadas para garantir atenção integral da usuária nos níveis de 

prevenção, diagnóstico, tratamento e cuidados paliativos. É importante que ações 

visem à detecção precoce do CCU, uma vez que o tratamento tem maior efetividade 

nos estágios iniciais. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010). 

Além do exame preventivo, para alcançar a prevenção do CCU deve-se 

elaborar medidas tais como educação sexual e orientações sobre o desenvolver da 

doença, incluindo sinais e sintomas, quanto ao uso do preservativo e importância no 

autocuidado e valorização do próprio corpo. (BRASIL, 2006a).  

No contexto da ESF, a educação em saúde é uma prática prevista e que 

compete a todos os profissionais da saúde da equipe multiprofissional, em especial, 

o enfermeiro, o qual é capacitado para desenvolver ações com vista a assistência 

integral e contínua das famílias, identificando situações de risco à saúde e 

desenvolvendo ações educativas voltadas para à melhoria do indivíduo. (BRASIL, 

1997).  

 

5.2.2 Conhecimento dos Enfermeiros sobre os fatores de risco para o CCU 

 

 O presente estudo observou que os enfermeiros entrevistados relataram ter 

como conhecimento sobre os fatores de risco para o CCU: infecção pelo HPV; início 



precoce da atividade sexual; hereditariedade, multiplicidade de parceiros sexuais, 

sangramento vaginal, idade avançada, nuliparidade e parentesco de primeiro grau. 

 No entanto outros fatores importantes agregados à neoplasia não foram 

mencionados como: correlação do câncer as DSTs, baixa condição socioeconômica, 

imunossupressão, tabagismo, uso prolongado de contraceptivos orais e higiene 

íntima inadequada. Além disso, identificou-se que alguns entrevistados se 

equivocaram ao citar a hereditariedade como fator de risco, como também os 

confundiram com sinais e sintomas da doença. Observou- se também que 

confundiram os fatores de risco do CCU, com os de outros tipos de câncer, como o 

de mama, quando citam a nuliparidade, parentesco de primeiro grau e idade 

avançada. Os dados podem ser melhor visualizados no quadro abaixo: 

 

Fatores de risco N % 

Infecção pelo HPV 98 92,4 

Parentesco de primeiro 
grau 

61 57,5 

Hereditariedade 59 55,6 

Multiplicidade de 
parceiros sexuais 

47 44,3 

Idade avançada 43 40,5 

Nuliparidade 33 31,1 

Início precoce da 
atividade sexual 

30 28,3 

Sangramento vaginal 18 16,9 

 

Quadro 2. Conhecimento dos 106 enfermeiros que atuam na ESF do Município 
de Natal, sobre os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de colo 
do útero. Natal/RN – 2012. 
 

Essas respostas reforçam a necessidade de capacitação e atividades de 

educação permanente para esses profissionais em caráter de urgência, pois o 

domínio do conhecimento sobre os fatores de risco para o CCU é essencial para o 

desenvolverem ações educativas junto à população feminina de forma efetiva, 

visando à redução de casos desse tipo de câncer. Ressalta-se que equívocos como 

este podem prejudicar o atendimento, orientações e cuidado adequado às mulheres 

no contexto da ESF.  

A respeito disso, Thum et al. (2008) afirmam que a medida que o 

conhecimento acerca dos fatores de risco que envolvem a doença aumenta entre os 

profissionais, consequentemente melhora a prevenção primária do CCU. Assim, a 



informação sobre os fatores de risco é fundamental e a participação da equipe da 

ESF é indispensável nesse contexto, já que atuam como agentes esclarecedores 

desses fatores às usuárias dos serviços de saúde.   

O INCA (2008) enfatiza que os profissionais de saúde, quando conscientes da 

importância na identificação dos fatores de risco, participam ativamente das ações 

de prevenção e detecção, não focando assim somente no tratamento de doenças.  

O principal fator de risco para o CCU é a infecção pelo HPV (BRASIL, 2006 

b). Segundo a OMS os subtipos oncogênicos do HPV, principalmente o HPV-16 e o 

HPV-18, estão associados ao CCU. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013). 

Entretanto, apesar da infecção pelo HPV ser necessária para a carcinogênese 

cervical, não é fator suficiente para o desenvolvimento das lesões pré-neoplásicas, 

sendo imprescindíveis fatores secundários que possam colaborar para a tenacidade 

e integração do HPV no DNA das células infectadas. (BURD, 2003; ZUR, 2009). 

Outros autores consideram que apesar do seu potencial oncogênico, a 

infecção causada pelo HPV pode ser revertida espontaneamente ou permanecer em 

estado latente em 80% dos casos, por isso não é considerado um fator suficiente 

para o desenvolvimento do CCU (MUÑOZ et al, 2003; RAMA et al, 2008). Segundo 

a literatura, a infecção pelo HPV é transitória e regride entre seis meses a dois anos 

após sua exposição (INTERNATIONAL AGENCY OF RESEARCH ON CANCER, 

2007). 

A infecção pelo HPV é comum e cerca de 80% das mulheres com vida sexual 

ativa irá adquiri-la. Desta maneira as facetas do próprio HPV como infecção única ou 

persistente e o subtipo viral associado a outros fatores considerados de risco estão 

relacionados às lesões percussoras ou mesmo ao CCU como a atividade sexual, 

tabagismo, início precoce da atividade sexual /múltiplos parceiros, multiparidade e 

uso de contraceptivos orais. Estes parecem influenciar a regressão ou a progressão 

da doença. (INCA, 2008). 

O MS reforça que o alto risco oncogênico das neoplasias  intra-epiteliais  está 

relacionado ao vírus junto aos co-fatores como baixa condição socioeconômica, 

higiene íntima inadequada, tabagismo, imunidade, comportamento sexual, início da 

atividade sexual precoce e infecção pelo HPV (principal fator de risco). (BRASIL, 

2006). 

 Os múltiplos parceiros sexuais e promiscuidade sexual são fatores de risco 

que apresenta relevância quanto à infecção ao HPV considerando que tais práticas 



condicionam as mulheres a uma maior facilidade de contaminação as DSTs, fato 

este que contribui ao desenvolvimento do CCU. (BRITO; GALVÃO, 2012). 

Em estudo realizado para determinar fatores ambientais que estariam 

associados ao desenvolvimento do CCU, destacaram-se as DSTs, entre elas, a 

Candidíase Vaginal e o Condiloma Acuminado (TORRES; ABREU; BENCOMO, 

2009).  

A literatura aponta que a alimentação pobre em determinados 

micronutrientes, como Vitamina C e o beta-caroteno associados a outros fatores 

também estaria envolvida com o CCU. (MEDEIROS et al, 2005; INCA, 2002).  

Em outro estudo apontou-se como co-fatores do CCU além do uso de 

anticoncepcional oral, nutrientes antioxidantes, co-infecções e imunossupressão. 

(HILDESHEIM, WANG; 2002).  Em relação ao uso de anticoncepcional oral, estudos 

“in vitro” demonstraram sinergismo entre um longo tempo de exposição ao 

estrogênio e carcinogênese cervical pelo subtipo HPV-16 (INTERNATIONAL 

COLLABORATION OF EPIDEMIOLOGICAL STUDIES OF CERVICAL CANCER, 

2007; INTERNATIONAL COLLABORATION OF EPIDEMIOLOGICAL STUDIES OF 

CERVICAL CANCER, 2009).  

O estado nutricional e hormonal assim como traumatismos imunológicos 

seriam as causas para associar a paridade e o câncer cervical, pois as alterações 

hormonais durante a gestação poderiam estar associadas à persistência ou 

progressão do HPV como também a redução da resposta imune-humoral contra o 

HPV durante a gestação (MUÑOZ, et al 2002; INTERNATIONAL COLLABORATION 

OF EPIDEMIOLOGICAL STUDIES OF CERVICAL CANCER, 2006). 

 Entre os fatores de risco vale ressaltar que o tabagismo aumenta o risco de 

câncer em diferentes órgãos entre eles está o colo do útero. A participação da 

mulher no mercado de trabalho e seu papel social fez com que a mesma 

aumentasse o poder de aquisição e de decisão, o que faz refletir sobre o tornar-se 

alvo da indústria do tabaco, aumentando o número de mulheres fumantes na 

sociedade e elevando o número de CCU, consequentemente. (BRASIL, 2006).  

Fumar está entre os fatores de risco importantes para o CCU devido às 

causas e danos ao funcionamento do organismo, aumentando o risco de 

desenvolvimento de tumorações não podendo ser esquecido pelos profissionais 

durante orientações às mulheres. (BRITO; GALVÃO, 2012). 



 Um estudo realizado em duas unidades da ESF no estado de Minas Gerais 

com toda equipe de saúde, verificaram que os ACS e técnicos de enfermagem 

informam às mulheres apenas alguns fatores de risco. Na mesma pesquisa, os 

médicos mencionam que na consulta é o momento ideal para as orientações quanto 

aos fatores de risco e atenção especial àquelas usuárias que têm predisposição 

aumentada à neoplasia. Diante disto o estudo evidencia que não existe 

padronização sobre as orientações que devem ser dadas às mulheres quando se 

trata de fatores de risco. (OLIVEIRA et al, 2010). 

 O estudo desenvolvido em uma unidade sanitária no Rio Grande do Sul 

mostrou que as mulheres desconhecem os fatores de risco relacionados ao CCU 

além da educação em saúde (THUM et al 2008). O aumento do conhecimento 

acerca dos fatores de risco entre profissionais da saúde relacionados ao CCU fez 

com que a prevenção primária e secundária tenha aumentado nos últimos anos. 

(DAVIM, 2006). Dessa forma é necessário que os fatores de risco sejam informados 

e que o enfermeiro atue como um agente esclarecedor neste contexto às usuárias 

desses serviços. (THUM et al, 2008). 

 Uma pesquisa ao verificar em uma população feminina o conhecimento de 

doenças oncológicas mostrou que 70,6 % das mulheres desconhecem os fatores de 

risco predisposto ao câncer de uma forma geral e isto faz refletir que as ações de 

educação em saúde são pouco abordadas junto a população estudada. (HERR, 

2012). 

 Considera-se que as UAB são a porta de entrada do usuário no sistema de 

saúde e é nesse espaço que o enfermeiro torna-se peça chave na equipe 

multiprofissional da ESF, sendo responsável pelas atividades educativas de 

assistência integral e contínua às família, identificando fatores de risco à saúde e 

desenvolvendo ações educativas voltadas para a melhoria do autocuidado dos 

indivíduos (BRASIL, 1997).  

Ainda no contexto da ESF, o enfermeiro pode e deve estar envolvido no 

processo de mudança de comportamento, atuando diretamente com a mulher, 

família e comunidade, com o objetivo de obtenção e manutenção da saúde. 

Encontrar meios que favoreçam a motivação e adoção de medidas de promoção e 

prevenção à saúde, tanto a nível individual como coletivo são objetivos do 

enfermeiro. (MARCON, 1990).  



O enfermeiro desempenha papel na prevenção do CCU atuando com ações 

voltadas para garantir à mulher acesso ao exame preventivo (RAMA, et al, 2008). 

Também faz parte do trabalho do enfermeiro desenvolver palestras educativas, 

orientações e prevenção. Todos os cuidados de enfermagem têm por objetivo 

promover, manter e restaurar a saúde. (SMELTZER; BARE, 2011).  

O enfermeiro atua como orientador e educador na prevenção do CCU. 

(BRASIL; 2008). Autores enfatizam que a enfermagem é uma profissão que está 

direcionada à educação, com capacidade para inferir quais os tipos de estratégias 

devem ser utilizadas junto à população. (BARROS; MARIN; ABRÂO, 2009). As 

atividades direcionadas para a prevenção contribuirão para o diagnóstico precoce de 

doenças benignas e malignas, tratamento e recuperação da saúde da mulher, 

resultando assim em uma melhoria da saúde e qualidade de vida. (PINELLI, 2009). 

Dessa forma, conhecer os fatores de risco do CCU contribuirá para o 

enfermeiro elaborar propostas de prevenção de educação em saúde e promover 

melhor assistência à saúde da mulher em todas as fases de sua vida.  

 

5.3 Ações utilizadas por Enfermeiros da ESF para a fomentação do controle do 

CCU  

 

Os resultados apontaram como ações desenvolvidas por enfermeiros na ESF 

para o controle do CCU, a coleta do exame citopatológico, atividades de educação 

em saúde, consulta de enfermagem, busca ativa de mulheres com o resultado do 

exame alterado e encaminhamento de casos suspeitos para o acompanhamento 

médico, conforme demonstrado no quadro 3. 

 

Sinais e Sintoma n % 

Coleta do exame 
citopatológico 

106 100 

Consulta de 
enfermagem 

92 86,8 

Encaminhamento de 
casos suspeitos 

84 79,2 

Atividades de educação 
em saúde 

58 54,7 

Busca ativa 41 38,6 

 

Quadro 3 – Ações utilizadas pelos 106 enfermeiros da ESF para a fomentação 
do controle do CCU. Natal/RN – 2012. 



5.3.1 Coleta do Exame Citopatológico 

 

 A prática da coleta do exame citopatológico por parte dos enfermeiros é de 

fundamental importância para a fomentação do controle do CCU, pois é uma das 

patologias com maior possibilidade de diagnóstico precoce, o qual é fornecido pela 

citologia do esfregaço cérvico-vaginal ou exame de Papanicolaou, considerado o 

método de rastreamento universal para câncer de colo uterino (FERNANDES; 

NARCHI, 2002) . 

O exame preventivo ou Papanicolau foi descoberto em 1917, através de 

estudos iniciados pelo Dr. George Nicolau que havia encontrado alterações a nível 

celular de regiões da cérvix e da vagina, além de alterações em nível do ciclo 

menstrual. O exame passou a ser utilizado na década de 40 sendo realizada a 

coleta de material celular por meio de raspagem em diferentes regiões do trato 

genital feminino: fundo do saco vaginal, cervical e endocervical (SILVA et al, 2010).   

O exame de Papanicolaou deve ser oferecido às mulheres que estejam na 

faixa etária compreendida entre 25 e 64 anos de idade e que iniciaram a vida sexual. 

O motivo da escolha dessa faixa etária é decorrente a verificação de maior 

ocorrência de lesões de alto grau, que podem ser tratadas antes da evolução do 

câncer. Estudos mostram que, na ausência de tratamento, o tempo médio entre a 

detecção de HPV, NIC I e o desenvolvimento de carcinoma in situ é de 58 meses, 

enquanto para NIC II esse tempo diminui para 38 meses, e para NIC III, de apenas 

12 meses. (INCA, 2010). 

A incidência do CCU aumenta nas mulheres entre 30 e 39 anos de idade e 

atinge seu ápice na quinta ou sexta décadas de vida. Na segunda década de vida 

das mulheres prevalecem às infecções pelo HPV e lesões de baixo grau, que 

regredirão espontaneamente na maioria dos casos e que podem ser acompanhadas 

conforme recomendações clínicas. Entretanto, após os 65 anos de idade, caso a 

mulher tenha realizado o exame preventivo de maneira regular, sem alterações nos 

resultados, o risco para que haja o desenvolvimento do câncer de colo é reduzido 

devido à lenta progressão do mesmo. O Instituto Nacional de Câncer reforça a 

efetividade do exame, pelo fato deste apresentar redução das taxas de incidência de 

câncer invasor em até 90% quando o rastreamento apresenta boa cobertura e é 

realizado dentro dos padrões de qualidade. (BRASIL, 2006). 



Segundo a OMS, com uma abrangência de 80% da população-alvo e a 

garantia de diagnóstico e tratamento aos casos alterados, é possível reduzir em até 

90% a incidência do carcinoma. É visível a redução de até 80% de casos de CCU 

nos países desenvolvidos dada a qualidade do rastreamento citológico, cobertura, 

tratamento e seguimento. (BRASIL, 2010).  

Para o rastreamento no Brasil, recomenda-se a repetição do exame 

citopatológico a cada três anos, após dois exames normais realizados de forma 

consecutiva em um intervalo de um ano. A repetição em um ano após o primeiro 

teste tem como objetivo reduzir a possibilidade de um falso-negativo no primeiro 

exame (INCA, 2010). Não há evidências científicas de que o rastreamento anual 

seja mais efetivo do que se for realizado a cada três anos, por esse motivo a OMS 

recomenda a periodicidade de três anos. (WHO, 2008).  

O quadro de mulheres no Brasil entre 35 e 49 anos de idade que nunca 

realizaram o exame de Papanicolaou é preocupante. Na faixa etária em que o 

número de casos positivos é maior aos daquelas que nunca o fizeram é de seis 

milhões, acarretando no aumento de novas vítimas a cada ano. Esse quadro decorre 

na maioria das vezes da falta de informação sobre a importância do exame 

preventivo, medo ou vergonha e exposição da parte mais íntima do seu corpo. 

(BELO HORIZONTE, 2008).  

A coleta citológica ou exame de Papanicolaou é realizado no Brasil na RBS 

por médicos ou enfermeiros devidamente capacitados. A coleta por enfermeiros é 

respaldada pela Portaria Técnica da SAS/MS no.1230 de 14/10/1999 que estabelece 

as categorias profissionais habilitadas para essa prática. (BRASIL, 2002). 

No cotidiano das equipes do Programa Saúde da Família (PSF), o enfermeiro 

está engajado em todas as atividades de controle do CCU, sendo relevante seu 

papel nas mesmas. Tem-se, inclusive, que o maior número de coletas citológicas na 

atenção primária é realizado por enfermeiros. (NOGUEIRA, MOURA, 2004). 

Ressalta-se que como se trata de um procedimento que gera sentimentos de 

desconforto, ansiedade e repulsa é importante que seja realizado de maneira 

técnica, com postura ética e respeitando sempre a privacidade da usuária. Encontrar 

uma posição confortável para a mesma, explicar pausadamente o procedimento 

antes de realizá-lo e verificar o grau de compreensão da mulher são peças 

fundamentais para um procedimento de qualidade e assistência humanizada. 

(EDUARDO et al, 2007; CRUZ; LOUREIRO, 2008). 



5.3.2 Consulta de Enfermagem 

 

Como segunda ação mais citada pelos enfermeiros no controle do CCU, a 

consulta de enfermagem é um momento de contato prévio entre o enfermeiro e a 

mulher, sendo esse um espaço importante para intensificar as ações de controle do 

CCU.  

A consulta de enfermagem também foi referida por 92 (86,8%) dos 

enfermeiros entrevistados, com a consideração de ser este um importante momento 

para se realizar o exame, além de ser uma oportunidade propícia para fortalecer o 

vínculo entre mulher e profissional, embora existam dificuldades para esse 

procedimento, especialmente na atenção primária. Sua implementação tem 

relevância em variados aspectos do cotidiano da assistência de enfermagem e ainda 

facilita as atividades educativas individuais. (CARVALHO et al, 2008; OLIVEIRA et 

al,  2010). 

A consulta de enfermagem é um dos processos que compõe a histórica 

atenção clínico-educativa em saúde, comumente realizada de forma individualizada 

como parte dos cuidados primários nos serviços de saúde. (MANDÚ, 2004).  

No denominado campo da ginecologia, a consulta de enfermagem, nos limites 

sociais das competências da enfermeira (o), tem se voltado, sobretudo, à prevenção 

e resolução de um conjunto de problemas da biodinâmica feminina, de comprovada 

relevância epidemiológica, afeitos ao sistema genital e desenvolvimento sexual. 

Assim é que questões como DSTs e Aids, transtornos genitais, câncer de mama e 

colo uterino, controle da fertilidade, dentre outras, ocupam um espaço privilegiado no 

seu encaminhamento. (MANDÚ, 2004).  

As informações dos participantes do presente estudo apontaram dificultadores 

desta ação baseada na integralidade, fato justificado principalmente pela falta de 

tempo. A consulta de enfermagem é composta por quatro fases: a coleta de dados; 

o estabelecimento dos diagnósticos de enfermagem; a implementação dos cuidados 

e a avaliação dos resultados do plano de cuidados. Para que esta atribuição do 

enfermeiro seja atingida de forma eficiente, um dos pré-requisitos mais importantes 

é a disponibilidade de tempo, apontado pelas entrevistadas como um empecilho. 

(CARVALHO et al, 2008; OLIVEIRA et al, 2010). 

Ainda no contexto da consulta de enfermagem, a entrevista é o momento em 

que as dúvidas podem ser esclarecidas, desde que a usuária seja encorajada a 



realizar as perguntas e tranquilizada no momento das respostas. Essa interatividade 

promoverá, na usuária, compreensão do assunto discutido e possibilitará uma 

aprendizagem sobre a temática questionada. Esse processo contínuo tem papel 

agregador no uso de informações para influenciar a população na sensibilização em 

busca da mudança de comportamento e consequente adoção de novos estilos de 

vida. (CARLA et al, 2009). 

O encaminhamento da consulta de enfermagem ginecológica, tendo como 

finalidade última à promoção da saúde sexual, deve desdobrar-se em objetivos 

amplos, que considerem pelo menos quatro aspectos essenciais: os direitos sexuais 

históricos; processos geradores de vulnerabilidades e potenciais de enfrentamento; 

perfis sócio-epidemiológicos específicos; necessidades e demandas dos sujeitos 

alvos de cuidados. (MANDÚ, 2004).  

Em uma perspectiva de cuidados integrais, contudo, a abordagem desses 

aspectos na prestação da atenção coletiva e individual é um diferencial, na medida 

em que resgata dimensões sociais e subjetivas da vida humana. De modo que a 

ação profissional da enfermeira (o) na consulta à saúde sexual deve contemplar, o 

mais amplamente possível, aspectos biológicos, sociais, subjetivos e de 

comunicação pertinentes às experiências eróticas, à autopercepção corporal, às 

trocas afetivas e relacionais humanas significativas, lidando com vulnerabilidades, 

potenciais, necessidades e/ou problemas relacionados. (MANDÚ, 2004).  

Por ocasião da consulta de enfermagem em ginecologia, o enfermeiro 

discutirá a importância da realização periódica do exame de prevenção do CCU, 

salientando que após duas coletas anuais negativas, a periodicidade poderá ser 

trienal, permitindo identificar os casos nos quais possa ter ocorrido um resultado 

falso-negativo. Outro aspecto que deve ser discutido é a presença de fatores de 

risco para o CCU, associado às baixas condições socioeconômicas, ao início 

precoce da atividade sexual, à multiplicidade de parceiros sexuais, ao tabagismo 

(diretamente relacionados à quantidade de cigarros fumados), à higiene íntima 

inadequada e ao uso prolongado de contraceptivos orais. (BRASIL, 2010). 

Pesquisa realizada com sete enfermeiras e quarenta usuárias em um serviço 

de atendimento a saúde da mulher evidenciou que a comunicação enfermeiro (a) 

usuária praticada durante a consulta de enfermagem atendeu, em parte, a uma 

comunicação eficaz, na visão tanto do enfermeiro (a) como da usuária. Neste 

cenário, observou-se a ação interativa, embora de forma parcial, e que o profissional 



procurava transmitir segurança durante o atendimento. Na compreensão das 

usuárias, o acolhimento aconteceu de forma satisfatória, mas observou-se que os 

profissionais ainda necessitam aperfeiçoar, na sua prática, os aspectos relacionados 

à ética e à estética do cuidar. (TEIXEIRA et al, 2009). 

A comunicação é relevante não apenas para conhecer as queixas da usuária, 

mas também para estabelecer uma forma de interação devendo, portanto, ser 

acessível e possibilitar o entendimento das informações fornecidas à mulher. 

Informação essa que deve chegar de forma clara e objetiva a fim de facilitar a 

apreensão do conhecimento em questão. Uma orientação devidamente 

contextualizada e embasada em uma relação de confiança irá repercutir na 

qualidade do cuidado de enfermagem e no processo de conscientização dessa 

população para o auto- cuidado. (LINARD; RODRIGUES; FERNANDES, 2009). 

A comunicação durante a consulta de enfermagem em ginecologia está 

diretamente ligada à qualidade do acolhimento prestado, já que esta configura a 

primeira etapa do atendimento.  

O acolhimento na consulta de enfermagem deve ser o ponto de partida para o 

cuidado integral e longitudinal, com vista a atender as complexas necessidades de 

saúde dos usuários que, muitas vezes, não se restringem ao plano biológico. Só é 

possível pensar na integralidade e longitudinalidade se o profissional estiver aberto a 

ouvir o outro, prestando atenção na comunicação verbal, validando a compreensão 

das mensagens, sendo capaz de eliminar as barreiras impostas pela comunicação e 

investindo no autoconhecimento. (CARLA et al,  2009). 

A partir dessa atitude é instituído o vínculo profissional-usuário, indispensável 

para dar início ao processo de estímulo à autonomia do usuário quanto ao 

autocuidado, auxiliando-o no desenvolvimento de uma consciência cidadã. Diante da 

concepção das entrevistadas, encontrou-se uma pesquisa realizada no Ceará que 

fortalece a importância do acolhimento como um dispositivo do processo intercessor 

de construção do vínculo enfermeira-usuária, que busca a corresponsabilidade 

sanitária e a intervenção resolutiva. (TEIXEIRA et al,  2009). 

Para isso, é fundamental tornar a consulta um momento de troca e 

crescimento de todos os envolvidos: homens, mulheres e enfermeira (o). A 

abordagem tradicional (centrada no profissional, interrogativa, informativa) deve ser 

substituída por uma relação favorável à construção conjunta de novos 

conhecimentos, valores, sentimentos e possibilidades práticas no campo da saúde 



sexual, tendo à enfermeira (o) o papel de facilitadora e aos sujeitos da atenção o de 

líderes de seu próprio processo. (MANDÚ, 2004). 

Nesse sentido, são importantes o estabelecimento de vínculo e uma relação de 

confiança. A interação entre os envolvidos na consulta deve se basear na troca, no 

respeito à privacidade e ao modo de ser e se colocar das pessoas. As observações 

e posturas da enfermeira (o) devem traduzir respeito aos sentimentos, valores, 

conhecimentos e dilemas expresso-vividos. Devem ser evitados os juízos de valor, 

reprovações, imposições, práticas discriminatórias ou que gerem desigualdades. As 

mensagens precisam ser claras e objetivas e as informações sempre discutidas e 

fundamentadas. A base da relação deve ser o diálogo, fundamentado na escuta livre 

de pré-julgamentos, na atenção às diversas formas de expressão e no acolhimento 

do que se expressa. (MANDÚ, 2004). 

 

5.3.3 Encaminhamentos de casos suspeitos para o acompanhamento Médico 

 

No presente estudo 84 (79,2%) dos entrevistados referiram realizar o 

encaminhamento dos casos suspeitos para o médico da ESF ou serviço de 

referência.  

A importância do seguimento das mulheres examinadas é ressaltada por 

vários autores que consideram essa ação como elemento fundamental para 

avaliação da efetividade das ações de controle do CCU. 

Lagana (2012) ressalta que o rastreamento do CCU não se restringe à coleta 

do exame de Papanicolaou e este ainda é um imaginário dominante entre a 

população feminina e infelizmente entre parcela dos profissionais de saúde. O 

rastreamento se completa pelos exames colposcópico e histopatológico. Além disso, 

o enfermeiro tem que ter conhecimento da evolução e classificação das alterações 

citológicas e das respectivas condutas indicadas para cada caso, ou seja, é 

fundamental que o enfermeiro saiba não só executar a técnica de coleta adequada, 

mas, também, interpretar um resultado citológico reconhecendo a nomenclatura dos 

laudos cervicais e as condutas de seguimento pertinentes.  

A vigilância deve incluir processos de rastreamento permitindo a identificação 

das mulheres que se tornam casos positivos durante o seu “seguimento”. O 

importante é que a equipe de saúde seja capaz de fazer o seguimento, identificar as 

faltosas e ter acesso facilitado às informações que permitam avaliação das ações. 



As mulheres diagnosticadas com lesões intraepiteliais do colo do útero no 

rastreamento devem ser encaminhadas à unidade secundária para confirmação 

diagnóstica e tratamento, segundo as diretrizes clínicas estabelecidas. (BRASIL, 

2010). 

Os diversos procedimentos para o acompanhamento, tratamento e 

seguimento das mulheres deverão ser realizados de acordo com o grau de 

complexidade de cada UBS.  

Dessa forma, na UBS deve ser realizada a citologia de rastreamento e o 

controle citológico. Na Unidade Secundária, considerada de Referência, cabe o 

tratamento e o acompanhamento das condutas preconizadas de alterações pré-

malignas ou malignas no exame citopatológico. Na Atenção Terciária, são realizados 

os procedimentos de alta complexidade em oncologia, como cirurgia oncológica, 

radioterapia e quimioterapia. Essa divisão se baseia nas Portarias MS/GM nº 2439 

de 08 de dezembro de 2005 que institui a Política Nacional de Atenção Oncológica e 

a Portaria MS/SAS nº 741 de 19 de dezembro de 2005 que define as Unidades de 

Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON –, os Centros de 

Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – CACON – e os Centros de 

Referência de Alta Complexidade em Oncologia e suas aptidões e qualidades. 

Entende-se por UNACON o hospital que possua condições técnicas, instalações 

físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência 

especializada de alta complexidade para o diagnóstico definitivo e tratamento dos 

cânceres mais prevalentes no Brasil. (INCA, 2011). 

Apesar desta pesquisa não apresentar informações sobre a ficha de 

referência e contra-referência, utilizada no dia-a-dia, muitos participantes mostraram 

indignação a respeito desse impresso; visto que, além de todas as dificuldades de 

encaminhamento ao serviço especializado, os trabalhadores expressaram, na 

maioria dos casos, não terem conhecimento acerca dos desfechos das ações que 

foram realizadas no nível hospitalar. 

É notório que sem a contra-referência o profissional desconhece o diagnóstico 

e tratamento, como também se a usuária precisa voltar ou não ao serviço 

especializado. Sendo a mulher o único elo entre a UBS e o hospital, assim, muitas 

informações são perdidas, pelo fato desta não lembrar tudo o que foi discutido a 

respeito de seu problema durante a consulta. 



Na ESF ainda ocorre falta de mecanismos de referência e contra-referência; 

precariedade da rede ambulatorial e hospitalar principalmente em municípios de 

pequeno e médio porte e inadequação do formato rígido de composição dos 

profissionais das equipes tendo em vista a existência de especificidades nas 

demandas entre a população das diferentes áreas adstritas. (LAGANA, 2012). 

Como consequência, no Brasil, tanto a detecção quanto a confirmação do 

diagnóstico precoce, especialmente no contexto do SUS tendem a acontecer 

tardiamente, especialmente em virtude da existência de empecilhos que tornam 

diferenciando o acesso às estratégias voltadas a atenção precoce tais como: poucas 

referências para especialistas, insuficiência de exames específicos e longo espaço 

de tempo entre a descoberta da doença, confirmação do diagnóstico e realização do 

tratamento. Isso reflete a descontinuidade no acesso a serviços de alta 

complexidade.  

Todos esses obstáculos que perpassam o SUS acabam implicando em 

intervenções terapêuticas mais agressivas e impactos psicossociais na vida das 

mulheres, os quais poderiam ser evitados ou minimizados com o direcionamento das 

ações dos profissionais de saúde a sua atenção precoce, sobretudo sua descoberta 

em estádios iniciais. Portanto, garantir essa atenção, no contexto da saúde publica, 

se configura como grande desafio ao sistema de saúde como um todo. (CESTARI, 

2005). 

 De acordo com Traverso-Yépez (2007), toda essa situação reflete um 

profundo hiato entre os direitos constitucionalmente garantidos e a efetiva 

implementação dos serviços públicos associados aos mesmos, criando uma 

sensação de que os fatos são assim desde sempre, fora do controle das pessoas, 

insuperáveis, renegando-se o serviço que deveria ser empreendido à população que 

o necessita.  

Nesse sentido, a equipe da ESF deve estar organizada para acolher, além da 

demanda espontânea e programada, de um determinado segmento da população 

com perdas funcionais e dependentes para as atividades da vida diária que 

necessitam de atendimento no domicílio. Assim, a equipe deve se organizar por 

meio de um planejamento, considerando as atribuições de cada membro nesse 

processo. (BRASIL, 2006b). 

A enfermagem, inserida na ESF e especificamente no cuidado à mulher em 

sua atenção integral, abraça o seu objeto de trabalho, que é o cuidar. Esse cuidado, 



dispensado a cada usuária, necessita estar embasado em conhecimentos científicos 

e voltados para a realidade da mulher/família. 

Um acompanhamento cuidadoso às usuárias que têm ou tiveram alguma 

alteração no exame citopatológico do colo do útero é essencial, tendo em vista a 

conclusão do tratamento e a possível recidiva dessa doença, sendo importante que 

o enfermeiro da ESF execute suas atribuições na condição de membro da equipe. 

Ressalta-se que durante esse acompanhamento, o cuidado ofertado pelo enfermeiro 

deve ser concretizado, considerando a mulher como ser singular, cidadã, como 

pessoa responsável por sua saúde e seu autocuidado, conferindo-lhe uma postura 

ativa nesse processo. 

 Acredita-se que só uma dinâmica de reflexão permanente sobre as diferentes 

tarefas envolvidas no trabalho em saúde, possibilitaria a emergência de 

possibilidades de reorientação das práticas cotidianas. (TRAVERSO-YÉPEZ, 2001). 

 

5.3.4 Atividades de Educação em Saúde 

 

Como é previsto pela Lei nº 7498/86, é de competência do enfermeiro, entre 

outras, promover a educação visando à melhoria de saúde da população e esta não 

tem sido uma das ações mais frequentes neste grupo no fomento do controle do 

CCU, sendo descrita apenas por 58 (54,7%) dos entrevistados.  

Estudos têm avaliado o papel do enfermeiro na prevenção e controle do CCU 

como fundamental, devido às diversas áreas de atuação desse profissional junto às 

mulheres e à utilização de estratégias educativas, sendo esta ação, apontada pelos 

mesmos como a mais efetiva. (TEITELMAN et al, 2009). 

Nesse contexto, os enfermeiros são constantemente desafiados na busca de 

conhecimentos, a fim de promover a melhoria da assistência de enfermagem. 

(LOBIONDO-WOOD; HARBER, 2006). 

Mulheres que nunca se submeteram ao exame de Papanicolaou podem ter 

dificuldades de se adaptar ao ambiente de prestação de serviços de saúde 

tradicionais. Isso se torna evidente quando existe diferença cultural, o que requer 

estratégias de alcance extensivo. (YABROFF; MANGAN; MANDELBLATT, 2003). 

Nesse sentido, torna-se fundamental que as ações educativas em saúde 

sejam mais dialogadas e participativas, de forma que os profissionais de saúde, 

dentre eles o enfermeiro, consigam, em sua prática, promover o acolhimento e 



construir vínculos com os sujeitos assistidos, com vistas a compreender, reconhecer 

e se comprometerem em atender suas necessidades de saúde. (LEONELLO; 

OLIVEIRA, 2008). 

Estudo de intervenção no intuito de verificar os efeitos no nível de 

conhecimento e ansiedade das mulheres com colposcopia agendada, justificada 

pelo resultado anterior do citológico alterado, foi enviado pelo correio, panfleto 

educativo contendo informações sobre o exame colposcópico. Não foi encontrada 

diferença entre o grupo controle (50,8%) e o grupo de intervenção (47,9%) em 

relação ao nível de ansiedade (p>0,05). Por outro lado, após a intervenção 

educativa, evidenciou-se que 72% das mulheres do grupo de intervenção estiveram 

compreensão correta sobre a colposcopia, quando comparado aos 42% do GC 

(p<0,05). (TOMAINO-BRUNNER et al, 1998). 

Em outro estudo, no qual também foi empregada a mesma estratégia do 

panfleto educativo, as mulheres tiveram avaliação do conhecimento, relacionadas à 

realização do exame, estatisticamente significativa e superior quando comparadas 

às demais que não receberam os panfletos educativos (p=0,002). Dessa forma, o 

panfleto educativo motiva as mulheres com alterações citológicas no seguimento do 

exame de Papanicolaou. (AREVIAN; NOUREDDINE; KABAKIAN-KHASHOLIAN, 

2006). 

A estratégia do aconselhamento por telefone, realizado com o objetivo de 

identificar e eliminar barreiras educacionais, psicológicas e práticas em relação ao 

exame de Papanicolaou, demonstrou excelente estratégia para aprimorar a adesão 

em relação ao exame, mesmo quando comparada ao telefonema lembrete. 

(ABERCROMBIE, 2001). 

Estudos demonstraram que as atividades educativas realizadas por meio de 

discussões em grupo, evidenciaram melhorar o conhecimento das mulheres a 

respeito do exame preventivo, bem como influenciaram positivamente as mesmas 

em relação à intenção de realizá-lo. (PARK; CHANG; CHUNG, 2005; AREVIAN; 

NOUREDDINE; KABAKIAN-KHASHOLIAN, 2006).  

Estudo comprovou que intervenções educacionais com o intuito de promover 

informações sobre o exame preventivo e para trabalhar os aspectos emocionais 

como vergonha, timidez e ansiedade que permeiam a realização do mesmo, na 

decisão de mulheres coreanas em realizar o exame. Ao final, verificou-se que os 

escores de conhecimento foram significativamente maiores no grupo de intervenção 



(p=0,000) e que houve diferença na percepção das mulheres em relação aos 

benefícios da realização do exame (p=0,045). Esse grupo teve níveis mais altos de 

autoeficácia e intenção mais forte de realizar o exame em futuro próximo, em 

relação ao grupo controle. (PARK; CHANG; CHUNG, 2005). 

Em outro estudo, as mulheres que participaram de atividades educativas 

também obtiveram maiores percentuais de conhecimento em relação ao exame 

preventivo (p=0,000). (AREVIAN; NOUREDDINE; KABAKIAN-KHASHOLIAN, 2006). 

Assim, acredita-se que as atividades educativas são relevantes na ESF e 

poderiam ser mais utilizadas pelos enfermeiros entrevistados neste estudo, tendo 

em vista que muitas usuárias, por seus valores morais e aspectos culturais, não 

reconhecem a importância do exame preventivo ou têm resistência ao mesmo. É 

comum o medo do exame provocar dor, e por esse motivo não o realizam, ou têm 

ressalva do resultado final ser positivo e, assim, algumas delas até se submetem ao 

mesmo, porém não retornam para receber o resultado. Outras demonstram 

vergonha do exame citopatológico, ou até mesmo desconhecem a existência do 

onde realizá-lo. Além disso, há casos em que os parceiros não permitem que as 

mulheres o façam. 

Segundo Souza et al. (2008), vergonha, medo, nervosismo, dor e ansiedade 

são fatores determinantes para a não realização do exame preventivo, sendo 

justificados pela  falta de conhecimento das usuárias sobre o mesmo, despreparo 

dos profissionais no momento da coleta e deficiência na comunicação. Moura et al. 

(2010), reforça que a preocupação, constrangimento, medo e ansiedade com a 

realização do exame, são explicados pelo baixo nível de conhecimento sobre o 

Papanicolaou.  

No presente estudo, constatou-se que as ações educativas não eram 

praticadas por todos os enfermeiros da ESF, nesse sentido procurou-se identificar 

os reais motivos para tal, sendo justificados pela carência de espaço físico na USF; 

falta de tempo, por está realizando alguma intervenção; excesso de 

responsabilidades na equipe; dificuldade de apoio dos demais membros da ESF; 

ausência de recursos tecnológicos, material educativo para empregar nas palestras 

e desestímulo pela não adesão das usuárias as experiências anteriores. 

Entre os enfermeiros que desenvolvem atividades educativas, questionou-se 

acerca das estratégias utilizadas para a realização destas, sendo identificadas: 

palestras em sala de espera da USF no dia específico da coleta do citopatológico, 



enquanto as usuárias aguardam o atendimento; exibição de vídeos explicativos 

sobre a prevenção do CCU; orientações individuais; distribuição de folders e por 

meio das campanhas de rotina do MS.  

É importante frisar a importância da educação em saúde como um espaço de 

troca de experiências e saberes entre à comunidade e os profissionais no contexto 

da ESF, considerando que não basta apenas oferecer o exame preventivo, e sim 

utilizar a educação por meio de metodologias inovadoras de educação popular como 

estratégia para que as usuárias reconheçam a necessidade da prevenção do CCU. 

Neste sentido, Santos, Moreno e Pereira (2009) acrescentam que os profissionais de 

saúde necessitam além de realizarem a coleta de exame, devem cumprir seu papel 

educativo, para propiciar mudanças de comportamento das mulheres frente a esse 

tipo de câncer.  

Ainda no contexto da educação em saúde, Canido et al. (2007) afirma que o 

município necessita manter ações rotineiras que encorajem as mulheres à 

prevenção do CCU, devendo incluir discussões pela mídia, palestras e atividades 

em grupo, cabendo aos profissionais a busca ativa de mulheres para a realização do 

exame e não apenas se restringindo a atuar em campanhas promovidas pelo MS. 

 

5.3.5 Busca ativa de mulheres com o resultado do exame alterado 

 

Ainda buscando compreender as ações utilizadas por enfermeiros para o 

controle do CCU, foi citada a busca ativa, em apenas 41 (38,6%) dos entrevistados, 

direcionada as usuárias que faltam à coleta do exame de Papanicolaou agendado, 

ou mesmo para as que não retornam para a busca do resultado do exame.  

Os entrevistados foram questionados sobre a forma de realização da busca 

ativa, sendo descrito que as mesmas ocorriam por meio de visitas domiciliares. 

O atendimento domiciliar representa uma estratégia de atenção à saúde que 

engloba muito mais do que o simples fornecimento de um tratamento padronizado, é 

um método aplicado a população que enfatiza sua autonomia e esforça-se em 

realçar suas habilidades funcionais dentro de seu próprio ambiente. Nesse sentido, a 

visita domiciliar torna-se importante, pois é capaz de individualizar a assistência 

prestada, diminuindo as iatrogenias assistidas; desenvolver as ações cuidativas na 

privacidade e segurança da casa do indivíduo; possibilitar ao usuário/família manter 

maior controle sobre o processo de tomada de decisões relacionadas ao cuidado à 



saúde; desenvolver uma parceria entre os provedores de saúde e a 

população/família no alcance das metas estabelecidas para a assistência; diminuir 

os custos quando comparados às intervenções equivalentes entre domicílio e 

hospital; e maior envolvimento do usuário/família com o planejamento e a execução 

dos cuidados necessários.(PORTNOWJ; SAMUELS, 1997). 

Durante a vivência de atendimento ambulatorial, percebe-se que muitas 

mulheres comparecem à fila do posto de saúde durante a madrugada a fim de 

garantir uma ficha para realizar o exame de Papanicolaou. Depois de um longo 

período de espera, a mulher é vista por um profissional de saúde na coleta do 

exame. Todavia, ocorre que muitas não voltam ao serviço de saúde para buscar o 

resultado. (GREENWOOD; MACHADO; SAMPAIO, 2006). 

Observa-se, ainda, que, por parte do serviço, existe um investimento em cada 

exame de Papanicolaou. São envolvidos profissionais de nível superior e pessoal 

técnico, assim como gastos diversos com material no processo de coleta do exame, 

leitura da lâmina e impressão do resultado. Quando a mulher não retorna ao serviço 

para receber esse resultado, há desperdício de tempo e recursos por parte do 

serviço e da mulher, tendo em vista que o objetivo do exame de Papanicolaou, ou 

seja, a prevenção do CCU, não é alcançada. (GREENWOOD; MACHADO; 

SAMPAIO, 2006). 

Pelloso, Carvalho e Higarashi (2004) acrescentam que seria importante 

também rastrear as mulheres que nunca fizeram o exame ou que não o realizam 

com frequência, utilizando busca ativa para concretizar essa ação.  

As intervenções comportamentais, que utilizaram como estratégia os 

lembretes (cartas ou telefonemas), se mostraram eficazes em relação à detecção 

precoce do CCU, seja aumentando a adesão ao exame, ou elevando o número de 

retornos de mulheres com exames alterados.  Essas intervenções partem do 

pressuposto que as pessoas precisariam somente de um estímulo (lembrete) para 

praticar a conduta adequada. No caso das mulheres, esse estímulo pode ser feito 

por meio de ligações telefônicas ou cartas lembrete, para estimular ao exame ou o 

seu retorno. (ABERCROMBIE, 2001).  

No caso dos profissionais, geralmente são utilizados lembretes gráficos no 

prontuário das usuárias ou na ficha de admissão, para que os mesmos façam o 

rastreamento e reforcem a importância do exame naquele momento. (KELLEY et al, 

2002). 



Estudo realizado no Nordeste do Brasil em 2006 constatou que as mulheres 

não retornam ao serviço para a busca do resultado do exame preventivo, pelas 

seguintes situações: trabalho, falta de transporte, viagens e mero esquecimento de 

voltar para pegar o resultado do exame. Quanto ao profissional, o principal foi à falta 

da interação profissional-usuária. Em relação ao serviço, greves, atraso na liberação 

do resultado do exame, falha de comunicação entre a população e o serviço, 

dificuldade para conseguir um novo atendimento quando a mulher não compareceu 

na data agendada, foram os maiores empecilhos informados. Os mesmos autores 

também apontam como ações específicas para a resolutividade dessa problemática: 

orientação à mulher, capacitando-a a compreender a importância da prevenção do 

CCU, a maior interação profissional-usuária e operacionalização do serviço seriam 

alavancas úteis para a superação desse problema. (GREENWOOD; MACHADO; 

SAMPAIO, 2006). 

 Ressalta-se a importância da busca ativa por parte dos enfermeiros às 

usuárias que não retornam às UBS para receber o resultado do exame 

citopatológico, a qual pode ser facilitada por meio da utilização de um registro 

adequado das mesmas que se submetem ao teste do exame de Papanicolaou, 

permitindo inclusive o seguimento, em especial, aquelas que apresentaram 

alterações significativas no exame preventivo.  

 Uma estratégia proposta pelo MS direcionado ao controle do CCU é a 

utilização da agenda da mulher, a qual contém a história clínica ginecológica, além 

de dados relativos ao exame preventivo. Além disso, a mesma também proporciona 

as usuárias informações relevantes sobre DST, CCU e de mama. (BRASIL, 2006b).

  

5.4 Dificuldades vivenciadas pelos enfermeiros no controle do CCU na ESF  

 

Os enfermeiros da ESF no município de Natal se deparam com dificuldades 

vivenciadas em seus serviços que interferem no processo do controle do CCU. 

Pode-se observar que são vários os empecilhos e limitações impostas pelo SUS. 

Neste sentido, todos os enfermeiros teceram algum tipo de dificuldade, destacando-

se entre elas a falta de material para coleta do preventivo e outras limitações que 

podem ser melhor visualizados no quadro abaixo:  

 

 



Dificuldades  N % 

Falta de material para 
coleta do preventivo 

101 95,3 

Dificuldade de ações de 
referência e contra-
referência  

87 82,1 

Espaço físico 
inadequado 

72 67,9 

Demanda reprimida no 
serviço 

69 65,1 

Atraso na chegada do 
resultado dos exames 

53 50,0 

Fatores culturais 47 44,3 

 

Quadro 4 – Dificuldades vivenciadas pelos 106 enfermeiros no controle do 
CCU na ESF em Natal. Natal/RN – 2012. 
 

No presente estudo foi referida a falta de materiais para a coleta do preventivo 

como lâminas, escovas cervicais, espátula de Ayres, álcool absoluto, luvas de 

procedimento, papel de proteção da maca, lençóis, foco de luz, além de materiais 

informativos e formulários de requisição do exame citopatológico nas USF. 

Observou-se também no momento das entrevistas, que as unidades eram mal 

adaptadas, improvisadas de antigas residências e, nas salas para coleta dos 

preventivos, faltavam pias para higienização das mãos, bem como papel toalha, 

sabão e janelas. Constatou-se também a presença de macas quebradas e 

enferrujadas e, às vezes, o espaço físico muito restrito, levando ao risco de 

acidentes de profissionais e usuários, comprometendo a qualidade dos serviços 

prestados a estas.  

Estudo constatou que existem entraves para o controle da neoplasia maligna 

do colo de útero no contexto da atenção básica em Natal/RN, tais como: 

insuficiência de recursos humanos para colocar o programa em andamento, 

precariedade da rede informatizada nas unidades de saúde e, no nível central, falta 

de carro para visita às unidades de saúde, além de persistente dificuldade de se 

concretizar as relações de referência e contra - referência. (SILVA, 2011).  

De acordo com o MS, para a organização e funcionamento da ESF, os 

municípios necessitam, ainda, garantir infraestrutura adequada, dotando-se de 

recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações 

propostas para o serviço da ABS. No que se relaciona ao consultório ginecológico 

que acomoda as mulheres, por exemplo, afirma que deve estar provido de mesa 



ginecológica, sanitário provado em anexo e lavatório com torneiras que dispensem o 

uso das mãos. O consultório deve ainda possuir material necessário e adequado 

para coleta, assim como para o acondicionamento do material coletado e um 

laboratório próprio ou conveniado deve estar responsável pela análise das 

colpocitologias. (BRASIL, 2008). 

O INCA (2008) ressalta ainda que as questões socioculturais, falta de 

capacitação dos profissionais de saúde, problemas relacionados a dificuldades de 

acesso, mau funcionamento, organização e precariedade dos serviços de 

atendimento à mulher são responsáveis por 70% dos casos de CCU diagnosticados 

no Brasil em fase avançada.  

Situação semelhante foi identificadas em estudo realizado com 138 mulheres 

com diagnóstico de neoplasia intraepitelial cervical de alto grau e carcinoma invasor, 

que citaram como dificuldades para a não coleta do exame de Papanicolaou as 

barreiras geradas pela falta de material para o preventivo, nos serviços de saúde. 

(BRENNA; HARDY; ZEFERINO, 2001). 

Em trabalho com objetivo semelhante com 1172 mulheres, identificaram que 

117 destas relataram como motivo para nunca terem realizado o teste, 

principalmente, a presença de barreiras organizacionais, como burocracia, tempo 

gasto na marcação de consulta, espera para ser atendida, greve no serviço, entre 

outras. (PINHO et al, 2003).  

Para contornar essa situação, uma estratégia seria a coleta da colpocitologia 

no próprio domicilio das mulheres. Isso poderia contribuir para o aumento da 

cobertura do exame. Um estudo demonstrou que as mulheres referiram como uma 

das maiores dificuldades para o exame preventivo era a ida até a UBS por não 

terem com quem deixar os filhos pequenos; haja vista que ao baixo poder aquisitivo 

não havia como pagar uma pessoa para ficar com estas crianças e na UBS as 

mesmas atrapalharia o andamento da consulta ginecológica. (DUAVY et al, 2007).  

Ainda se referindo aos problemas de infraestrutura em UBS, estudo realizado 

em Minas Gerais constatou ser frequente o aluguel de prédios residenciais para 

serem adaptados para alojarem as ESF, o que prejudica a imagem do que seria um 

estabelecimento estruturado de APS; confirmando os achados deste estudo. 

Acredita-se que em Natal/RN, tal fato ocorreu devido ao processo de expansão da 

ESF no município, sem o devido planejamento da ampliação dos espaços por meio 

de construção e/ou reforma da estrutura física desses estabelecimentos de saúde.  



A avaliação do MS sobre a ESF demonstrou melhora na eficiência e na 

qualidade da atenção a saúde prestada a população brasileira, no entanto, um 

número significativo de USF apresenta estrutura física inadequada e não raro 

improvisada. (BRASIL, 2008). 

Constatou-se durante a coleta de dados, que os locais estudados, necessitam 

ainda de ajustes referentes ao que o MS preconiza, no que diz respeito às condições 

mínimas para o exame preventivo, seja providenciando consultórios ginecológicos 

adequadamente equipados para a coleta da colpocitologia ou viabilizando em 

ambiente domiciliar.  Além disso, proporcionar condições de trabalho dignas para 

que os profissionais da saúde envolvidos no controle do CCU, utilizem a 

humanização do atendimento criando ambiente acolhedor, utilizando tecnologias 

leves como escuta qualificada, esclarecendo a mulher sobre o procedimento a ser 

realizado e respeitando sobretudo sua privacidade.  

Estudo desenvolvido no interior do Ceará identificou que a dificuldade na 

marcação de consultas por falta de vagas em USF, gerando demanda reprimida, foi 

referenciada como uma barreira institucional para o acesso das mulheres ao exame 

de Papanicolaou. O horário fixo de apenas um dia na semana para marcação e 

coleta do exame também foi apontado como o principal motivo de indisponibilidade 

de vaga e desistência das usuárias. (DIÓGENES et al, 2011). 

A criação de estratégias de expansão dos horários de atuação das equipes de 

ESF também pode favorecer a captação das usuárias, uma vez que parte desta 

população acumula tarefas entre os espaços domiciliar e de trabalho. Entende-se 

que estas não são tarefas fáceis e necessitam de uma articulação organizada e 

ampla. Mas acredita-se que a ESF seja um lugar privilegiado para o 

desenvolvimento destas mudanças, ocasionando perspectiva de melhoria na 

atenção à saúde da mulher, que passaria a ser oferecida de forma integral e 

humanizada. 

O atraso do resultado do exame preventivo é apontado por Diógenes et al 

(2011), como motivo para idas e vindas ao serviço de saúde e ausência de resposta 

sobre a condição dessas mulheres, visto que as usuárias cansam de ir buscar o 

resultado na UBS e o mesmo não ter chegado. Acrescido a isso as buscas 

incessantes pelo resultado são interrompidas quando a mulher tem outras 

obrigações. 



Em um estudo de avaliação quanto ao recebimento do último resultado 

preventivo em UBS, 120 mulheres (13,0%) não haviam recebido. Dado similar foi 

encontrado em outro levantamento científico na cidade de Pelotas/RS, 

demonstrando que o resultado do último exame não era conhecido por 10,3% das 

mulheres. Nos serviços públicos de saúde, este valor alcançou 8,1%, enquanto, nos 

serviços por convênio ou particular, foi de 3,2%. (PINHO et al, 2003).  

Os aspectos culturais também foram citados pelos enfermeiros entrevistados, 

enquanto um dos fatores que dificulta o controle CCU. Estudos têm demonstrado a 

limitação do acesso aos serviços de saúde por barreiras culturais, as quais se 

apresentam como responsável pela baixa cobertura dos exames de citologia 

oncótica, um problema a ser enfrentado pelos gestores do programa de controle do 

CCU. (PINHO et al, 2003; CLAEYS et al, 2002; SELVIN; BRETT, 2003). 

Neste sentido, as crenças, valores e costumes permeiam o contexto de vida 

das pessoas e as formas como se comportam frente às diversas situações de 

saúde-doença. Esses fatores individuais e subjetivos são influenciados pela visão de 

mundo, linguagem, religião, contexto social, político, educacional, econômico, 

tecnológico, étnico histórico e ambiental de cada cultura em particular. (SIQUEIRA et 

al, 2006). 

Portanto, sobre a possibilidade de estratégias eficazes na cobertura da 

prevenção do CCU, é necessário considerar que as influências sobre percepção de 

mundo de cada pessoa pode refletir na maneira como as mulheres enfrentam o 

exame preventivo. Para isso, torna-se importante que sejam conhecidos os fatores 

culturais que interferem na periodicidade do exame de Papanicolaou e no caráter 

preventivo desta prática. 

Ainda no contexto das dificuldades para o controle do CCU, os enfermeiros 

apontaram problemas de referência e contra-referência. No município de Natal, local 

do estudo, os exames preventivos do CCU são coletados pelos enfermeiros e 

médicos ginecologistas nas UBS. As mulheres que necessitam de acompanhamento 

por alteração no exame, colposcopia e biópsia são encaminhadas para serviços de 

média complexidade, referência em cada Distrito Sanitário no município de Natal. Já 

o atendimento em nível terciário, para tratamento cirúrgico, quimioterápico e 

radioterápico, é realizado no Hospital Liga Contra o Câncer. Foi relatado pelos 

entrevistados que o hospital de nível terciário não envia nenhuma notificação ou 



relatório da conduta com as mulheres que necessitaram de acompanhamento, e que 

estas somente ficam sabendo quando procuram a unidade para atendimento.  

Estudo realizado em Natal/RN apontou que quanto ao agendamento das 

usuárias com resultados alterados para o médico da equipe, outra dificuldade 

enfrentada tem sido que a maioria das mulheres não consegue continuar o 

tratamento pelas restrições ao acesso à atenção especializada e pelos entraves 

para se efetivar o trabalho intersetorial e multidisciplinar, o que nos remete à questão 

da resolutividade na atenção básica. (SILVA, 2011).  

Percebe-se então que a referência e a contra-referência no que concerne ao 

programa de cotrole do CCU não funciona adequadamente no município de Natal. 

Foi destacado entre os enfermeiros entrevistados no presente estudo, que devido a 

falhas no sistema de referência e contra- referência, o mesmo deixa os 

trabalhadores da ESF sem saber o que acontece com as mulheres que tiveram o 

exame alterado, sendo necessário para isso, questionar a própria usuária, o que não 

deveria ocorrer, uma vez que a ESF também é responsável pelo seguimento de 

mulheres com exames alterados. Isso se torna possível por meio das visitas 

domiciliares, o que contribuiria para o envolvimento e interação da usuária, família e 

profissional nos cuidados de saúde, bem como no acompanhamento da evolução e 

tratamento no próprio domicilio.  

Para o MS, a importância do seguimento das mulheres examinadas é 

elemento fundamental na avaliação da efetividade das ações de controle do CUU. A 

vigilância deve incluir processos de rastreamento, permitindo a identificação das 

mulheres que têm casos positivos durante sua avaliação. O importante é que a 

equipe de saúde seja capaz de fazer esse seguimento, identificar e ter acesso 

facilitado às informações que permitam avaliação das ações. (BRASIL, 2009). 

Para efetividade do sistema, as usuárias devem ser encaminhadas ao nível 

secundário com o formulário de referência, explicitando o motivo e contendo história 

clínica, resultado da citologia e exames prévios. Quando as mulheres forem re-

encaminhadas a ESF de origem, deveria ser preenchido o formulário de contra-

referência, explicitando exames e tratamentos que tenham sido realizados e 

orientações cabíveis ao acompanhamento do caso.  

Entende-se que determinadas alternativas para uma efetiva implementação 

do sistema de referência e contra-referência centram-se na articulação de uma 

proposta entre as instituições envolvidas, assim como a utilização das guias (de 



referência e contra-referência) de forma adequada, pelos profissionais, tendo em 

vista que se identificou que, com frequência, esse mecanismo é valorizado 

teoricamente, porém pouco ou mal implementado na prática dos serviços de saúde.  

Por fim, as dificuldades relacionadas ao controle do CCU provocam barreiras 

entre as usuárias e os serviços de saúde, contribuindo não só para a baixa adesão 

ao exame preventivo, como também favorecendo o distanciamento das mulheres 

que já tinham exames prévios, podendo contribuir desta forma para aumento das 

incidências de lesões causadoras do CCU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Os enfermeiros (as) da ESF do município de Natal que atuam no controle do 

CCU eram em sua maioria do sexo feminino, com faixa etária entre 40 e 49 anos, 

renda familiar anual de cinco salários mínimos, casados (as), atuando entre 06 e 10 

anos, com presença de mais de um vínculo empregatício e especialistas em saúde 

pública.  

Os participantes deste estudo, quando questionados sobre o CCU, 

especificamente aos sinais e sintomas da doença e os fatores de risco, de forma 

geral apresentaram lacunas importantes de conhecimento.  

Os resultados apontaram como ações desenvolvidas pelos enfermeiros na 

ESF para o controle do CCU, a coleta do exame citopatológico, atividades de 

educação em saúde, consulta de enfermagem, encaminhamento de casos suspeitos 

para o acompanhamento médico e busca ativa de mulheres com o resultado do 

exame alterado.  

Constatou-se ao longo do estudo que as ações que não foram citadas pelos 

enfermeiros foram: a formação de grupos de prevenção e promoção à saúde; 

ampliação da cobertura dos exames e do horário de atendimento das consultas; 

estabelecimento de alternativas para abolir com a demanda reprimida nas UBS; 

participação no tratamento ou processo de reabilitação de usuárias com o CCU; 

intervenções para o manejo da dor; alianças e parcerias, com escolas, indústrias e 

utilização de protocolos de atendimento.  

Dificuldades, como falta de material para coleta do exame preventivo; espaço 

físico inadequado nas UBS; demanda reprimida no serviço; atraso na entrega do 

resultado dos exames; entraves nas ações de referência e contra-referência e 

fatores culturais, fazem com que o controle do CCU seja comprometido nos campos 

de atuação dos enfermeiros investigados.  

Os resultados apresentados vão ao encontro das observações do MS de que 

no Brasil os avanços científicos e tecnológicos não têm modificado o Coeficiente de 

Mortalidade nos últimos 50 anos, dada sua aplicação em usuários em fase avançada 

da doença.Isso decorre da reduzida incidência de ações de diagnóstico precoce no 

Brasil e ao fato de o desenvolvimento de recursos para diagnóstico precoce se dar 

mais lentamente do que aqueles para tratamento e reabilitação, mostrando suas 

limitações. 



A implementação das ações estruturadas para detecção precoce do CCU 

caracteriza-se como um fator primordial para diminuir a incidência de mortalidade. 

Nesse sentido, entende-se que uma maneira para a melhoria da cobertura do 

exame citopatológico seria aproveitar a oportunidade de coletas nas situações em 

que a usuária comparece à UBS, seja para sua própria consulta ou como 

acompanhante de outros usuários. Ressalta-se que entre os participantes deste 

estudo não foi mencionada essa ação.  

Outra estratégia para a ampliação da cobertura seria promover horários 

alternativos para a realização do exame, pois proporcionar dentro da ESF um 

programa com horários diferenciados de coleta do exame, distintos daqueles do 

trabalho das mulheres, pode-se constituir como uma medida eficaz para captá-las e 

aumentar a cobertura do mesmo.  

É importante destacar que proporcionar estratégias para a adesão das 

mulheres ao programa de CCU, torna-se imprescindível para promover a melhoria 

das condições de saúde da mulher no contexto da ABS. A competência dos 

profissionais inseridos nas ESF e um efetivo controle da doença são necessários 

para prevenir ou também detectar a doença em fases iniciais. 

Dessa forma, é fundamental seguimento adequado das mulheres com 

identificação das que não comparecem aos exames e retornos, acesso ampliado 

aos serviços de saúde, encaminhamentos para outros níveis de complexidade do 

SUS, informações acerca do exame preventivo e, também, conscientização das 

mulheres sobre a importância de hábitos de vida saudável e proteção de seu próprio 

corpo, contribuindo assim, para a melhoria das ações primarias, a fim de prevenir e 

detectar precocemente o CCU. 

Nesse sentido no município de Natal, determinadas medidas emergenciais 

necessitam ser implementadas para resolutividade de tal problemática, tais como: 

estratégia de reorganização da assistência prestada nas UBS em relação à saúde 

da mulher; atuação mais dinâmica e conscientizadora dos profissionais; capacitação 

e aprimoramento da equipe sobre a importância e benefícios de uma assistência 

qualificada e humanizada à saúde da mulher.  

Sugerimos também como estratégias para fomentação do controle do CCU na 

ESF em Natal: o estabelecimento de uma integração com instituições e grupos que 

já promovam reuniões regulares, tais como: associações de moradores, associações 

de mulheres, clubes de mães em escolas, igrejas e outros, para a realização de 



palestras; a identificação de lideranças comunitárias, objetivando a formação de 

agentes multiplicadores das informações; o emprego de unidades móveis de coleta 

de exame preventivo; uso de protocolos de atendimento; utilização de programas de 

rádio ou outro meio de comunicação para realizar atividades educativas e a 

utilização de sistemas de informação em saúde para o planejamento de ações. 

A conscientização da população sobre o câncer e o estímulo às mudanças de 

comportamento tem essencial importância para sua prevenção, e neste processo o 

papel educativo dos profissionais de saúde merece destaque. 

Na tentativa de favorecer a prevenção e diagnóstico precoce, é de 

fundamental importância o envolvimento de todos os profissionais de saúde, 

principalmente do enfermeiro, como conhecedor dos fatores de risco, da 

epidemiologia e sintomas inerentes aos cânceres que mais incidem na população 

brasileira, bem como é relevante dar continuidade com qualidade aos cuidados 

prestados no processo de tratamento e reabilitação. 

É pertinente afirmar que a presente investigação foi significativa, haja vista 

que por meio dos resultados obtidos, descreveu-se uma realidade que pode 

contribuir na compreensão e resolução da problemática exposta, os quais 

repassados por meio de relatório à Secretaria Municipal de Saúde de Natal.  

Por fim acredita-se que esta investigação tenha contribuído para uma reflexão 

sobre a importância do papel dos enfermeiros das ESF no desenvolvimento das 

ações de controle do CCU, apontando os fatores que interferem nestas. É 

importante o envolvimento de todos os enfermeiros que compõem a ESF como 

conhecedores dos fatores de risco, sinais e sintomas, instrumentos existentes para a 

detecção precoce do CCU e na busca da melhoria da qualidade das ações de 

promoção à saúde da mulher, contribuindo no planejamento de intervenções futuras 

que possam reduzir a mortalidade causada por esta doença no município de 

Natal/RN. 
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APÊNDICE 1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

FORMULÁRIO DE ENTREVISTA DA PESQUISA 
ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO UTILIZADAS POR ENFERMEIROS DA ESF 

DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN NO CONTROLE DO CÂNCER DO COLO DE 
ÚTERO. 

 
 

A. DADOS SÓCIODEMOGRÁFICOS 

1 Idade...............  2 Sexo: Mas (   ) Fem (   )   Renda Familiar............................... 

4 Status Marital: Casada(o) (   ) solteira(o) (   ) viúva(o) (   ) Divorciada(o)  (   ) 

Outros (   ) 

5 Religião..........................6 Ano de conclusão da graduação.............................. 

7  Tem especialização em: ................................................ 

8 Tempo de atuação na Estratégia Saúde da Família.................................... 

9 Presença de outro vínculo Empregatício..................................................... 

B. CONTROLE DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO: 

1. Qual o sinal e sintoma que você considera mais importante para a detecção 
precoce do câncer do colo de útero na Estratégia Saúde da Família? 
1.1 Sinal (Sinais): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
1.2 Sintoma (Sintomas): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

2. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer do colo do útero? ( pode 

haver mais de uma opção)  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
3. Você participou de alguma capacitação sobre temas relacionados ao controle do 
câncer de colo de útero na Estratégia Saúde da Família? 
3.1 (  ) Não  
3.2 (  ) Sim.  
3.2.1Tempo de realização do último treinamento? 



(  ) 01 a 02 anos 
(  ) 03 a 04 anos 
(  ) Acima de 05 anos 
3.2.2 Número de participação em treinamentos? 
(  ) Uma vez 
(  ) Duas vezes  
(  ) Três a quatro vezes 
 
4. Quais ações você desenvolve em sua prática na Estratégia Saúde da Família 
para o controle do câncer de colo de útero? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
5. Você realiza alguma ação educativa com as mulheres a respeito da prevenção do 
câncer de colo de útero? 
5.1Não. Qual o motivo? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
5.2 (  ) Sim (  ) Quais? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
5.3 Local onde realiza a ação educativa: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
5.4 Material utilizado nas ações de prevenção: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
6. Em seu serviço você já encontrou alguma dificuldade para realização das ações 
de controle do câncer de colo de útero?   
6.1 Não (  )  
6.2 Sim (  ). Quais são? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                      



APÊNDICE 2 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE /DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO/DOUTORADO EM ENFERMAGEM 
 

                                                                           

À Ilma. Srª.                                                                                 Natal/RN, 04 de setembro de 
2011 
Maria do Perpétuo Socorro Lima Nogueira 
Secretária Municipal de Saúde de Natal/RN        
 
    

Vimos solicitar a colaboração de V. Sa. no sentido de autorizar a realização da 
pesquisa intitulada  “ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO UTILIZADAS POR 
ENFERMEIROS DA ESF DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN NO CONTROLE DO CÂNCER 
DO COLO DE ÚTERO” que tem como finalidade a coleta de dados referente à mesma. Esta 
pesquisa tem como objetivo geral conhecer as estratégias de intervenção utilizadas por 
enfermeiros da ESF do município de Natal/RN no controle do câncer do colo de útero, e 
como objetivos específicos: identificar o conhecimento de enfermeiros da ESF do município 

de Natal/RN sobre a política Nacional de controle do câncer do colo de útero no Brasil, 
descrever as ações desenvolvidas e os meios empregados pelos enfermeiros na ESF do 
município de Natal/RN para o controle do câncer do colo de útero e identificar as 
dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros da ESF do município de Natal/RN no que se 
refere ao controle do câncer do colo de útero. 

Será uma pesquisa de Mestrado com abordagem quantitativa que terá como 
instrumento uma entrevista com perguntas abertas e fechadas. A coleta se desenvolverá em 
dias previamente aprazados com os enfermeiros após autorização deste município, Parecer 
Favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), aquiescência dos pesquisados e assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Solicitamos ainda autorização para divulgação e publicação dos dados 
coletados e nome da instituição em eventos científicos. A pesquisa tem como orientadora a 
Professora Doutora REJANE MARIE BARBOSA DAVIM membro do Programa de Pós-
Graduação Mestrado/Doutorado do Departamento de Enfermagem da UFRN e a Mestranda 
DANYELLA AUGUSTO ROSENDO DA SILVA COSTA, a qual está sob minha 
responsabilidade. 

Sendo no que se apresenta no momento, 
 

Atenciosamente, 

________________________________ 
Danyella Augusto Rosendo da Silva 

Costa 
(Mestranda) 

__________________________________ 
Profª. Dra. Rejane Marie Barbosa Davim 

(Orientadora) 

 

(    ) Concordamos com a solicitação                (     ) Não concordamos com a solicitação 
 
 

_________________________________________________________ 
Maria do Perpétuo Socorro Lima Nogueira 
Secretária Municipal de Saúde de Natal/RN 
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ANEXO I -TCLE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE / DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Este é um convite para você participar de uma pesquisa de mestrado sob o título: “ESTRATÉGIAS DE 

INTERVENÇÃO UTILIZADAS POR ENFERMEIROS DA ESF DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN NO 

CONTROLE DO CÂNCER DO COLO DE ÚTERO”, coordenada pela Prof. Dra. Rejane Marie Barbosa 

Davim do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  Sua 

participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 

consentimento, sem que isto lhe traga algum prejuízo. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral conhecer as estratégias de intervenção utilizadas por enfermeiros da 

ESF do município de Natal/RN no controle do câncer do colo de útero, e como objetivos específicos: identificar 
o conhecimento de enfermeiros da ESF do município de Natal/RN sobre a política Nacional de controle do 

câncer do colo de útero no Brasil, descrever as ações desenvolvidas e os meios empregados pelos enfermeiros na 

ESF do município de Natal/RN para o controle do câncer do colo de útero e identificar as dificuldades 

enfrentadas pelos enfermeiros da ESF do município de Natal/RN no que se refere ao controle do câncer do colo 

de útero. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetida (o) a uma entrevista que tem duas partes: a primeira será 

para identificar seus dados como: caracterização sócio-demográfica serão incluídas informações como idade, 

sexo, status marital, dados relacionados à profissão (pós-graduação, treinamento/capacitação, local de trabalho, 

tempo de atuação na ESF). Já a segunda constará de informações sobre a política de controle do CCU, ações de 

promoção à saúde, prevenção primária, detecção precoce, acompanhamento do tratamento de pacientes com 

câncer, realização de cuidados paliativos, meios empregados para o desenvolvimento de tais ações, bem como as 
dificuldades vivenciadas pelos enfermeiros na ESF nos Distritos Sanitário Leste, Sul, Oeste, Norte I e II do 

Município de Natal/RN no controle do câncer de colo de útero. 

Os riscos envolvidos com sua participação serão mínimos, já que cuidados serão tomados para manter a 

privacidade das informações que você irá fornecer, sendo protegida sua identidade. Todas as informações 

obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os benefícios diretos ou 

imediatos para você durante esta pesquisa estão relacionados ao estabelecimento de um protocolo de condutas 

destinado a melhoria das estratégias de ação no controle e redução do câncer do colo de útero na Estratégia 

Saúde da Família, que você receberá após a conclusão desse estudo. Poderá também colaborar no 

aperfeiçoamento de políticas públicas em saúde, contribuindo para os esforços em busca de uma sociedade mais 

saudável prevenindo desperdício de recursos com a implementação de programas eficientes.  Os dados serão 

guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar você como 

voluntária (o) nesta pesquisa. 
Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será recompensada (o) caso 

solicite e seja comprovado legalmente. Em qualquer momento se você sofrer dano comprovado por causa desta 

pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste documento e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá 

perguntar diretamente para a Prof. Dra. Rejane Marie Barbosa Davim no endereço Av. Rui Barbosa, 1100, Bloco 

C, Apto. 804, Lagoa Nova, Natal/RN; CEP: 59056-300, ou pelo telefone (084) 9983-4042. Dúvidas sobre a parte 

ética desta pesquisa você poderá perguntar ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do 

Campus Universitário, CP 1666, Natal/RN, CEP: 59078-970, Brasil, Email: cepufrn@reitoria.ufrn.br ; fone: 

(084) 3215-3135, Site: www.etica.ufrn.br  

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e 

concordo em participar voluntariamente da pesquisa “ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO UTILIZADAS 

POR ENFERMEIROS DA ESF DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN NO CONTROLE DO CÂNCER DO 

COLO DE ÚTERO”.   

Participante: 

 

Pesquisadora responsável: Prof. Dra. Rejane Marie Barbosa Davim 

End. Profissional: Campus Universitário, BR 101 – Lagoa Nova, Lagoa Nova; Natal/RN, CEP: 59072-970 

 

Mestranda responsável: Danyella Augusto Rosendo da Silva Costa 

Comitê de Ética em Pesquisa: (CEP-UFRN), Praça do Campus, Campus Universitário, CEP 59.078-970, Natal, 

Brasil. e-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br ; telefone: (84) 3215-3135. 

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
http://www.etica.ufrn.br/
mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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