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“Se não quiser adoecer - Fale de seus sentimentos - Emoções e 

sentimentos que são escondidos, reprimidos, acabam em doenças... 

Com o tempo a repressão dos sentimentos degenera até em câncer. 

Então vamos desabafar, confidenciar, partilhar nossa intimidade, 

nossos segredos, nossos pecados. O diálogo, a fala, a palavra, é um 

poderoso remédio e excelente terapia... Se não quiser adoecer - Tome 

decisões - A pessoa indecisa permanece na dúvida, na ansiedade, na 

angústia. A indecisão acumula problemas, preocupações, agressões. 

A história humana é feita de decisões. Para decidir é preciso saber 

renunciar, saber perder vantagem e valores para ganhar outros. As 

pessoas indecisas são vítimas de doenças... Se não quiser adoecer -

Aceite-se - A rejeição de si próprio, a ausência de autoestima, faz com 

que sejamos algozes de nós mesmos. Ser eu mesmo é o núcleo de uma 

vida saudável...” Dráuzio Varela 

 



RESUMO 

 

O exame citológico de colo uterino é um método simples, rápido e de fácil execução, que tem 

se mostrado efetivo, eficiente e o mais indicado para o rastreamento do câncer de colo do 

útero. O presente trabalho objetivou avaliar a adesão das mulheres ao exame citológico de 

colo uterino na Atenção Básica no município de João Pessoa-PB por meio de uma pesquisa 

do tipo exploratório-descritiva, com abordagem quantitativa, desenvolvida em 20 Unidades de 

Saúde da Família no município em questão, com uma amostra composta por 384 mulheres, 

que procuraram atendimento nesses serviços de saúde. Na coleta de dados, foi utilizado um 

instrumento previamente elaborado para a realização da técnica de entrevista estruturada, no 

qual foram contempladas questões sociodemográficas relacionadas às mulheres e questões 

específicas que contemplaram aspectos que exercem influência em relação à realização do 

exame citológico, sendo posteriormente analisadas através de estatísticas descritivas, além da 

análise fatorial e da análise de correspondência. O perfil predominante foi o de mulheres com 

faixa etária compreendida de 30 a 39 anos, de cor parda, em união consensual, católica, de 

baixa escolaridade, predominando a 2ª fase do ensino fundamental incompleto e de baixa 

renda familiar – de um a dois salários mínimos. Foi possível constatar que grande parte das 

entrevistadas já realizou o exame citológico ao menos uma vez e que a maioria possuía 

periodicidade de realização anual. Dentre os aspectos que facilitam, foram identificados, o 

recebimento de informações sobre o exame antes da realização, trabalhos educativos, a 

prevenção do câncer de colo uterino, o atendimento do profissional, o acolhimento no serviço 

de saúde, a presença de problemas vaginais, rotina de atendimento da unidade de saúde e a 

recomendação médica. Já em relação aos aspectos que dificultam, foram destacados a 

vergonha, ansiedade, prazo para recebimento do resultado do exame, rotina de atendimento da 

unidade de saúde, a posição para realizar o exame, ausência de problemas vaginais, 

acolhimento na unidade de saúde, ausência de um companheiro, dor, atendimento do 

profissional, questões familiares, realização do exame por um profissional do sexo masculino, 

falta de conhecimento sobre o exame, medo de realizar o exame e também do câncer, 

modificações do corpo com a idade e a multiparidade por via vaginal. Dentre os resultados 

obtidos, observou-se que grande parte da amostra considerada neste estudo possuía uma 

frequência definida quanto a periodicidade do exame, demonstrando um elevado grau de 

autocuidado. Aquelas que não possuíam uma periodicidade definida apresentaram maiores 

barreiras em relação ao exame citológico, influenciando de forma negativa no autocuidado 

praticado por essas entrevistadas.  Por meio dos resultados desse estudo, observou-se que o 

cuidado na prevenção de câncer de colo uterino não deve estar voltado apenas para os 

aspectos técnicos do exame citológico. Nesse contexto, é necessário encontrar-se focado no 

comportamento e sentimentos das mulheres frente ao procedimento, desenvolvendo ações de 

educação e promovendo espaços de diálogo. Com isso, imagina-se que será possível facilitar a 

adesão das mulheres ao exame e estimular o autocuidado frente à prevenção do câncer de colo 

uterino. 

 

Palavras-chave: saúde da mulher, prevenção de câncer de colo uterino, enfermagem. 

 



ABSTRACT 

 

The cytological examination of the cervix is a simple, fast and easy method to perform, which 

has proven its effectiveness, efficiency and it is the most suitable for the screening of cervical 

cancer. This study aimed to assess adherence of women to the cytological examination of the 

cervix in Primary Health Care in the city of João Pessoa-PB through an exploratory and 

descriptive survey, with quantitative approach, developed in 20 Family Health Units in the 

same city, with a sample of 384 women who looked for attendance in these health services. 

On data collection, it was used an instrument previously developed for the realization of the 

structured interview technique, in which social and demographic issues were related to 

women and to specific issues that contemplated aspects that influence in relation to the 

realization of cytological examination, and subsequently they were analyzed by descriptive 

statistics, as well as factorial analysis and correspondence analysis. The predominant profile 

was that of women with age range 30-39 years old, of mixed race, in consensual union, 

Catholic , poorly educated, predominating the 2nd phase of incomplete primary education and 

low family income - from one to two salaries. It could see that most of the interviewees has 

performed cytological examination at least once and the majority performed it annually. 

Among the aspects that make it easy, have been identified, the information they get 

previously about the exam, educational work, the prevention of cervical cancer, the 

professional service, the reception at the health service, the presence of vaginal problems, 

routine of attendance at the health unit and the medical recommendation. Although talking 

about the aspects that make it difficult, were highlighted, shame, anxiety, deadline for getting 

the test results back, routine of attendance at the health unit, the position to take the 

examination, no vaginal problems, reception at the clinic, absence of a partner, pain, 

professional service, family issues, the examination by a male professional, lack of knowledge 

about the exam, fear to take the examination and also of cancer, body changes with age and 

multiparity by vagina. Among the results, it was observed that much of the sample used in 

this study had a defined frequency to take the examination, demonstrating a high degree of 

self-care. Those who did not have a definite schedule had higher barriers in relation to the 

cytological examination, influencing negatively on self-care practiced by those interviewed. 

Through the results of this study, it was observed that care in cervical cancer prevention 

should not be only directed to the technical aspects of cytological exam. In this context, it is 

necessary to focus on the behavior and feelings of women towards the procedure by 

developing educational activities and promoting forums for dialogue. With this, it is thought 

that it will be possible to facilitate the access of women to the test and stimulate self-care in 

relation to the prevention of cervical cancer.  

Keywords: women's health, prevention of cervical cancer, nursing.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Qualquer parte do corpo pode ser acometida pelo câncer, mas um dos mais comuns é o 

câncer de colo uterino, o qual é caracterizado pela replicação desordenada do epitélio de 

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

estruturas e órgãos contíguos ou à distância (BRASIL, 2011). Apesar de se tratar de uma 

doença evitável e tratável, ainda é um importante problema de saúde pública, sendo o terceiro 

câncer mais frequente entre as mulheres no mundo, ocorrendo 80% dos casos em países em 

desenvolvimento (RICO; IRIART, 2013). 

Com aproximadamente 530 mil casos novos e 265 mil óbitos por ano no mundo, o 

câncer do colo do útero é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres, excetuando-

se os casos de pele não melanoma, sendo a quarta causa mais frequente de morte por câncer 

em mulheres. Já no Brasil, este tipo de câncer é o terceiro mais comum, sendo esperados 

16.340 novos casos no país, apenas para o ano de 2016 (BRASIL, 2015). Por possuir essa 

significativa importância, além da possibilidade de controle mediante ações organizadas para 

prevenção e detecção precoce, o câncer do colo do útero é uma prioridade da Política 

Nacional de Atenção Oncológica no Brasil (BRASIL, 2011). 

Considerando a alta incidência e a mortalidade relacionadas ao câncer de colo uterino, 

é responsabilidade dos gestores e dos profissionais de saúde realizar ações que visem seu 

controle e que possibilitem a integralidade do cuidado, objetivando principalmente os 

aspectos de prevenção e promoção da saúde. Tais ações de promoção, como as abordagens 

educativas, ocorrem sobremaneira na atenção básica (BRASIL, 2013). 

Em 1994 foi criado o Programa Saúde da Família (PSF), que pela portaria 2488/2011 

da Política Nacional de Atenção Básica tornou-se Estratégia Saúde da Família (ESF). A 

mudança ocorreu visto que o termo programa aponta para uma atividade com início, 

desenvolvimento e finalização, e o propósito do Ministério da Saúde (MS) era estruturar uma 

estratégia política para promover a expansão e organização das ações desse nível de atenção. 

Com isso, ocorreu o seu fortalecimento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 

promovendo a aproximação do serviço de saúde com a comunidade e o cotidiano das 

mulheres, acompanhando-as ao longo da vida.  

A organização dos serviços de saúde da Atenção Básica, por meio da ESF, prioriza 

ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, de forma integral e continuada. Como 

consequência, define-se como um conjunto de ações e serviços que vão além da assistência 

médica, estruturando-se com base no reconhecimento das necessidades da população, 
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apreendidas a partir do estabelecimento de vínculos entre os usuários dos serviços e os 

profissionais de saúde. Com isso, a Atenção Básica possui um reconhecido impacto na saúde 

e no desenvolvimento da população nos países que a adotaram como base para seus sistemas 

de saúde (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013).  

Além de gerar melhores indicadores de saúde e promover o aumento da eficiência no 

fluxo dos usuários dentro do sistema e do cuidado, a utilização de práticas preventivas, a 

satisfação dos usuários e diminuição das iniquidades sobre o acesso aos serviços e o estado 

geral de saúde (OPAS, 2011), a Atenção Básica ainda exerce papel fundamental em relação à 

detecção precoce do câncer de colo uterino. A mesma vem contribuir tanto através de ações 

de rastreamento, que consistem em realizar sistematicamente testes ou exames em mulheres 

sadias, quanto às ações de diagnóstico precoce, que consistem em captar precocemente 

alguém que já tem sintomas ou alterações detectadas previamente (SOUSA, 2008). 

Nesse contexto, o exame citológico é tido como instrumento mais adequado, prático e 

menos oneroso para o rastreamento do câncer de colo de útero, também denominado de 

Papanicolaou e mais popularmente referido, como exame preventivo. O mesmo consiste no 

esfregaço ou raspado de células esfoliadas do epitélio cervical, tendo importância tanto para 

prevenção secundária quanto para o diagnóstico, pois possibilita a descoberta de lesões pré-

neoplásicas e da doença em seus estágios iniciais. Apesar de ter sido comprovado como uma 

técnica efetiva e eficiente em diminuir as taxas de morbimortalidade, a sua cobertura ainda é 

insuficiente, devido a fatores socioeconômicos, culturais, sexuais e reprodutivos, além dos 

fatores relativos à assistência em saúde. Além disso, ressalta-se também que os sentimentos e 

atitudes em relação ao câncer de colo uterino e ao exame citológico também influenciam 

como fatores na adesão da mulher ao exame (NETO; FIGUEIREDO; SIQUEIRA, 2008). 

Esse conjunto de fatores torna relevante considerar as percepções e vivências 

femininas e os significados atribuídos a este exame o que, consequentemente, influencia 

também nas suas decisões de saúde e determinam o sucesso ou insucesso de programas 

preventivos dirigidos às mulheres. Cada vez mais se torna importante redefinir a atuação na 

área de saúde da mulher tendo como base as experiências de vida das próprias mulheres, pois 

essa valorização se torna uma fonte de conhecimentos sobre as mesmas e suas 

particularidades. É preciso que o profissional da saúde passe a atuar sensível às necessidades 

de cada mulher, cuidando, educando e tornando a população feminina cada vez menos 

alienada em relação a fatores do cuidado de saúde (CARVALHO; FUREGATO, 2001). 

A Enfermagem vem se destacando na tarefa do cuidado preventivo, buscando 

desenvolver estratégias que motivem e mobilizem os profissionais envolvidos para a 
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realização do cuidado, principalmente na Atenção Básica. Uma dessas formas é orientar 

quanto à importância da realização de exames preventivos, por meio de informações e 

orientações, procurando fazer com que este processo seja realizado, mas que também ocorra 

de forma interativa, promovendo o autoconhecimento, desenvolvendo a confiança entre os 

participantes deste processo e o respeito, para um trabalho eficiente (SILVA et al., 2010). 

Levando em consideração o câncer de colo uterino, que diante dos altos índices de 

incidência e de mortalidade, tornou-se um problema de saúde pública à medida que 

compromete de forma significativa a vida das mulheres, torna-se de grande relevância a 

discussão acerca do principal método de prevenção, o exame citológico. Destaca-se que para 

ser um método realmente eficiente é necessário não apenas incentivar as mulheres a buscar o 

exame, mas deve-se também, por parte dos profissionais de saúde responsáveis pela 

realização do exame, começar a visualizar a mulher de forma integral e individualizada, 

valorizando não apenas suas atitudes diante do exame, mas também os seus sentimentos 

envolvidos nesse momento e a forma como vivenciam a realização desse procedimento. Outro 

fator relevante diante de tal processo é a tomada de decisão desenvolvida pelos profissionais 

diante dos aspectos que facilitam ou dificultam a adesão ao procedimento, principalmente o 

Enfermeiro, que é o profissional que realiza o exame citológico, na maioria das vezes.  

Com isso, torna-se importante otimizar a assistência de enfermagem à saúde da mulher 

na Atenção Básica, objetivando a maior adesão ao exame citológico, a partir desse amplo 

conjunto de fatores que influencia a população feminina, produzindo um conhecimento 

sistematizado, a ser usado pelo sistema de saúde. Espera-se dar maior atenção aos aspectos 

subjetivos envolvidos na prevenção do câncer de colo uterino, agregando ainda mais 

qualidade ao cuidado ofertado a essa clientela. Além disso, é necessário possibilitar análises 

mais aprofundadas sobre o tema, tanto no campo da saúde quanto das ciências exatas, 

podendo servir de modelo para criação e aperfeiçoamento dos sistemas de informação já 

existentes. 

O Enfermeiro que atua na Atenção Básica convive na prática com a temática da 

prevenção do câncer de colo do útero e pode perceber, desde a sua formação acadêmica, os 

sentimentos e valores femininos diante do exame preventivo, bem mais além do que há na 

literatura existente sobre o tema. Com frequência, é possível observar mulheres que encaram 

o exame como uma prática rotineira, importante e indispensável para a sua saúde e mulheres 

que não realizam o exame periodicamente, ou até mesmo nunca realizam devido ao medo, a 

vergonha, o desconforto, a ansiedade e até mesmo o nível de informação que possuem. 
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Diante dessa vivência do profissional de Enfermagem na área de saúde da mulher, da 

importância da realização do exame preventivo, da significativa influência da percepção e do 

olhar feminino para a sua realização e sua relação com o atendimento do profissional de 

saúde, que emergiram questionamentos como: Qual é a relação do perfil sociodemográfico 

das mulheres com a adesão ou não ao exame citológico? Quais fatores favorecem a adesão ao 

exame citológico? Quais fatores dificultam a adesão? Há relação entre a periodicidade do 

exame e os fatores que influenciam a adesão ao exame? 

O número de publicações que abordam esses aspectos subjetivos envolvidos na 

realização do exame citológico tem aumentado ao longo dos anos e, em sua maioria, é 

possível constatar o quanto são relevantes os sentimentos e as atitudes das mulheres no 

momento de decidir aderir ou não a realização de tal procedimento (SILVA et al., 2010). A 

relação existente entre as práticas de prevenção e promoção da saúde da mulher também é 

abordada, enfatizando o papel decisivo que há no processo de trabalho dos profissionais, 

principalmente de enfermagem, envolvidos nesse cuidado nos mais variados serviços de 

saúde, e ainda levantando elementos capazes de subsidiar dinâmicas de atenção em acordo 

com as necessidades das mulheres, principalmente as mais vulneráveis ao câncer do colo do 

útero (NETO; FIGUEIREDO; SIQUEIRA, 2008). 

 Apesar das constatações apontarem principalmente para a mudança de práticas dos 

profissionais, que na sua maioria são os enfermeiros da Atenção Básica, ainda é escasso o 

processo de construção de instrumentos e políticas voltadas para essa temática. Faz-se 

necessário intervir diretamente nessa realidade apresentada, minimizando os aspectos que 

ainda dificultam a adesão das mulheres ao exame citológico de colo uterino, dando maior 

visibilidade e importância ao problema, e consequentemente, a implantação de políticas 

públicas que não tenham o foco apenas na realização do procedimento em si, mas em todo um 

universo feminino entrelaçado a ele. 

Os resultados do presente estudo buscam servir de apoio à tomada de decisão nessa 

área, fortalecendo as discussões sobre a premente necessidade de maiores investimentos em 

saúde e pesquisas na área. Dessa maneira, espera-se contribuir na reorganização e 

aprimoramento do cuidado em saúde às mulheres, aumentando a qualidade da assistência, 

principalmente no âmbito da Atenção Básica. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Avaliar a adesão das mulheres ao exame citológico do colo uterino na Atenção Básica 

do município de João Pessoa-PB 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Analisar o perfil sociodemográfico das mulheres participantes do estudo; 

 Obter evidências estatísticas de validade de um instrumento para avaliação de fatores 

que facilitam ou dificultam na adesão ao exame citológico do colo do útero; 

 Identificar fatores que facilitam ou dificultam na adesão ao exame citológico do colo 

do útero; 

 Identificar o comportamento preventivo de autocuidado à saúde das mulheres em 

relação à realização do exame citológico e sua periodicidade. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 RETROSPECTIVA HISTÓRICA E POLÍTICAS DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE 

COLO UTERINO NO BRASIL 

 

O controle do câncer de colo uterino (CCU), no Brasil, tem seu ponto de partida em 

iniciativas pioneiras de profissionais que trouxeram para nosso meio a citologia e a 

colposcopia, a partir dos anos 40 (BRASIL, 2011). A partir de 1943 passou-se a utilizar o 

exame de citologia diagnóstica, proposta pelo Dr. George Papanicolaou, para detecção e 

prevenção do CCU, analisando-se as alterações celulares das regiões da cérvix e vagina, 

quando da presença de qualquer doença que afete a região, além das alterações apresentadas 

nas diferentes fases do ciclo menstrual. O exame citológico recebeu esta denominação de 

exame de Papanicolaou devido ao sistema de coloração utilizado (TENCONI et al., 2000). 

Na década de 50, o Presidente Juscelino Kubitschek perdeu sua sogra, Luíza Gomes 

de Lemos, mãe da então primeira dama do país, Sarah Kubitschek, em virtude de um câncer 

de colo uterino diagnosticado já em estágio avançado. A partir de então ele procurou 

incentivar a ação preventiva contra a doença. Assessorado pelo professor Arthur Fernandes 

Campos da Paz Filho criou o Centro de Pesquisa Luíza Gomes de Lemos (CPLGL), em 1956, 

no âmbito da Fundação das Pioneiras Sociais, no Rio de Janeiro. Como a cidade já contava 

com dois grandes centros de referência no tratamento do câncer – o Instituto Nacional de 

Câncer e o Hospital Mário Kroeff – o referido Centro especializou-se na prevenção da 

doença, especificamente em mulheres (câncer de mama e do aparelho genital), sendo a 

primeira iniciativa de dimensão institucional direcionada para o controle do câncer de colo 

uterino no Brasil (GUIMARÃES et al., 2002). 

No ano de 1968, foi dado início por José Aristodemo Pinotti um programa de controle 

do câncer do colo do útero para Campinas e região com base na UNICAMP. No início da 

década de 70, João Sampaio Goes iniciou programa semelhante atingindo vários municípios 

do Estado de São Paulo com base na Fundação Centro de Pesquisa em Oncologia - hoje 

designada Fundação Oncocentro de São Paulo (FOSP) – e no Instituto Brasileiro de Controle 

do Câncer (IBCC). Outras iniciativas em menor dimensão ocorreram em outros locais do 

Brasil (BRASIL, 2011). 

Entre 1972 e 75, o Ministério da Saúde, através de sua recém instituída Divisão 

Nacional de Câncer desenvolveu e implementou o Programa Nacional de Controle do Câncer, 
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que se destinava a enfrentar o câncer em geral, mas que deu destaque ao rastreamento do 

câncer de colo do útero. Esta foi a primeira ação de âmbito nacional do 

MS (LAGO, 2004). 

Em 1977, o CPLGL expandiu-se com a construção do Hospital Santa Rita, que 

posteriormente passou a ser denominado Instituto Nacional de Ginecologia Preventiva e de 

Reprodução Humana. Com a extinção desse Instituto, em 1982, todo o conjunto (ambulatório 

e hospital) passou a se chamar Centro de Ginecologia Luiza Gomes de Lemos, com atividades 

ambulatoriais e cirúrgicas, de ginecologia e mastologia. Após a extinção da Fundação das 

Pioneiras Sociais, decretada pela Lei nº 8.246, de 22 de outubro de 1991 – a mesma que 

instituiu o Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais, o Centro Ginecológico 

foi incorporado ao INCA, por intermédio da Portaria Ministerial nº 968, de l0 de setembro de 

l992. Posteriormente, com o novo regimento do Ministério da Saúde, estabelecido pelo 

Decreto nº 2.477, de 28 de janeiro de 1998, recebeu a atual denominação de Hospital de 

Câncer III do INCA (TEIXEIRA, 2007). 

No Brasil, a introdução do exame Papanicolau ocorreu na década de 1970, e a 

implantação do Programa de Assistência Integral a Mulher (PAISM), em 1983, tinha como 

objetivo implantar ou ampliar as atividades de diagnóstico precoce do câncer cervical e 

promover ações educativas. Tal ampliação buscava uma assistência mais integral à mulher 

para além do ciclo gravídico-puerperal e sua principal contribuição ao controle do câncer do 

colo uterino foi introduzir e estimular a coleta de material para o exame citológico como 

procedimento de rotina da consulta ginecológica (SOARES, 2010). 

No ano de 1986 foi constituído o Programa de Oncologia – PRO-ONCO, que era uma 

estrutura técnico-administrativa da extinta Campanha Nacional de Combate ao Câncer, 

visando identificar as ações necessárias para a expansão do controle desta neoplasia. Entre as 

ações operacionalizadas pelo PRO-ONCO pode-se citar: integração entre os programas 

existentes e entre eles e a comunidade para efetivar o atendimento às mulheres; ampliação da 

rede de coleta de material e da capacidade instalada de laboratórios de citopatologia; 

articulação da rede primária com os serviços de nível secundário e terciário para o tratamento, 

tudo isso, a partir da elaboração do projeto “Expansão da Prevenção e Controle do Câncer 

Cérvico-Uterino”. 

Uma grande contribuição do PRO-ONCO foi a realização da reunião nacional, em 

1988, conhecida por “Consenso sobre a Periodicidade e Faixa Etária no Exame de Prevenção 

do Câncer Cérvico-uterino”. Após a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela 

Constituição de 1988 e sua regulamentação pela Lei Orgânica da Saúde de 1990, o MS 
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assumiu a coordenação da política de saúde no país. O INCA passou a ser o órgão responsável 

pela formulação da política nacional do câncer, incorporando o PRO-ONCO (ABREU, 1997). 

Em 1988, as doenças crônico-degenerativas foram responsáveis por cerca da metade 

dos óbitos registrados no Brasil. O câncer cérvico-uterino juntamente com o de mama, 

apresenta, no período de 1978 a 1986, as maiores taxas de mortalidade entre as mulheres 

(BRITO; NERY; TORRES, 2007).  

A manutenção das altas taxas de mortalidade por câncer de colo uterino, levou a 

direção do INCA, atendendo solicitação do Ministério da Saúde, a elaborar, ao longo de 1996, 

um projeto piloto designado de “Viva Mulher”, dirigido a mulheres com idade entre 35 e 49 

anos, objetivando promover a redução não só da mortalidade, como também das repercussões 

geradas pelo câncer seja ela física, psíquica ou social, por meio da oferta de serviços para 

prevenção e detecção em estágios iniciais da doença e o tratamento e reabilitação das 

mulheres. Com base no objetivo traçado, o programa contempla em suas diretrizes e 

estratégias, a formação de uma rede nacional integrada, com base em um núcleo geopolítico 

gerencial, sediado no município, que permitirá ampliar o acesso da mulher aos serviços de 

saúde, a capacitação de recursos humanos e a motivação da mulher para cuidar da sua saúde, 

que consequentemente, tornará a rede formada para o controle do câncer mais eficiente 

(BRASIL, 2001).  

O Projeto Piloto foi implantado, a partir do primeiro semestre de 1997 em seis 

localidades brasileiras: Curitiba (janeiro de 1997), Brasília, Recife e Rio de Janeiro (março de 

1997), Belém (abril de 1997) e Estado de Sergipe (janeiro de 1998). Tal projeto forneceu as 

bases técnicas para as outras fases subsequentes, tais como a necessidade de dar ênfase à faixa 

etária de 35 a 49 anos e a introdução da Cirurgia de Alta Frequência (CAF) com a 

metodologia “ver e tratar”. Foram desenvolvidos protocolos para a padronização da coleta de 

material, para o seguimento e conduta frente a cada tipo de alteração citológica e se introduziu 

também a cirurgia de alta frequência para tratamento das lesões pré-invasoras do câncer. No 

que diz respeito, especificamente, ao controle do câncer do colo uterino, as ações 

desenvolvidas incluíam a detecção precoce da doença por meio do exame citopatológico; 

garantia do tratamento adequado da doença e de suas lesões precursoras em 100% dos casos e 

monitoramento da qualidade do atendimento à mulher, nas diferentes etapas do Programa 

(BRASIL, 2001). 

Com base nesta experiência, as ações foram expandidas para todo o país já como 

Programa Nacional de Controle do Colo do Útero - Viva Mulher. No ano de 1998 houve o 

lançamento da Primeira Fase de Intensificação, no período de 18 de agosto a 30 de setembro, 
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com a adoção de estratégias para estruturação da rede assistencial, estabelecimento dos 

mecanismos para mobilização e captação de mulheres. Nesse período foram colhidos 3 

milhões de exames, dos quais 65% foram na faixa etária de 35 a 49 anos de idade; foram 

detectados 60 mil exames com algum tipo de alteração; foram acompanhadas e tratadas 77% 

das mulheres com lesões precursoras de alto grau e câncer. Nesse ano também foram 

definidas as competências nos três níveis de governo e o estabelecimento de um 

monitoramento realizado por meio do Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero, 

mais conhecido como SISCOLO (BRASIL, 2002a). 

Desde o ano de 1991 foi criado um departamento da Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA), chamado DATASUS, e este, em 1998, passou a ser administrado diretamente 

pelo Ministério de Saúde. Nestes anos foram desenvolvidos e aprimorados vários sistemas 

aplicativos com o objetivo de solucionar problemas oriundos da necessidade de informação 

em saúde, dentre estes, o SISCOLO (BRASIL, 2002b).  

Esse sistema de informação foi concebido tecnicamente pelo Dr. Nelson Cardoso de 

Almeida, então Coordenador Técnico do Programa Viva Mulher e elaborado pelo DATASUS 

em 1998. Tal sistema foi instituído pela Portaria/SAS/MS n. 408, de 30 de julho de 1999. Seu 

desenvolvimento decorreu da importância dessa ferramenta como componente fundamental 

para organização das ações de rastreamento, e com isso passou por aperfeiçoamentos nos anos 

seguintes (BRASIL, 1999). 

O Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero possui o módulo do prestador 

de serviço, instalado nos laboratórios de citologia e de histopatologia, para registro dos laudos 

e o módulo de coordenação, presentes também nos níveis de gestão municipal, regional e 

estadual. Por meio desse módulo é possível realizar o acompanhamento das mulheres com 

alterações no exame citopatológico e emissão dos relatórios gerenciais do programa de 

controle do câncer do colo do útero (DIAS; TOMAZELLI; ASSIS, 2010). 

Também no ano de 1998 foi instituído pelo MS o Programa Nacional de Combate ao 

Câncer de Colo do Útero, com a publicação da Portaria GM/MS nº 3040/98, de 21 de junho 

de 1998. Nesse momento, a coordenação do programa foi transferida para o Instituto Nacional 

de Câncer por meio da Portaria GM/MS nº 788/99, de 23 de junho de 1999 (BRASIL, 2011).  

Em 2002, o fortalecimento e qualificação da rede de atenção básica e a ampliação de 

centros de referência possibilitou a realização de uma segunda fase de intensificação do Viva 

Mulher. Buscou-se então captar, acompanhar e tratar nos serviços de saúde, as mulheres que 

nunca realizaram o exame citopatológico (Papanicolaou), que se encontravam na faixa etária 

de maior risco para a doença – 35 a 49 anos de idade –, e repetir o exame citopatológico 
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(Papanicolaou) naquelas que o fizeram durante a primeira mobilização nacional ou há mais de 

3 anos. No entanto, outras mulheres que compareciam à Unidade de Saúde deveriam ser 

orientadas e agendadas para a realização do seu exame, quando  indicado (BRASIL, 2002b). 

Em 2005 foi lançada a Política Nacional de Atenção Oncológica, que estabeleceu o 

controle dos cânceres do colo do útero e de mama como componente fundamental a ser 

previsto nos planos estaduais e municipais de saúde (Portaria GM nº 2439/2006, de 

31/12/2005). Devido a importância da detecção precoce destas neoplasias foi reafirmada no 

Pacto pela Saúde em 2006, a inclusão de indicadores na pactuação de metas com estados e 

municípios para a melhoria do desempenho das ações prioritárias da agenda sanitária nacional 

(BRASIL, 2006a). 

A transversalidade das ações de controle deste câncer ficou evidente desde a sua 

inclusão na Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher em seu lançamento no ano de 

1984 (BRASIL, 2004) e na Política Nacional de DST/AIDS e na Política Nacional de 

Atenção Básica (DIAS; TOMAZELLI; ASSIS, 2010). Depois de todas estas iniciativas, ainda 

que o SISCOLO tenha registrado cerca de 11 milhões de exames citopatológicos no Brasil no 

ano de 2009 e apesar dos avanços na Atenção Básica e de todo SUS, reduzir a mortalidade 

por câncer do colo do útero no Brasil ainda é um desafio a ser vencido. 

Além disso, ainda hoje existem problemas relacionados ao Sistema de Informação 

sobre Mortalidade (SIM) no Brasil, sobretudo decorrentes do sub-registro de óbitos e pelo 

número de mortes classificadas como tendo causas mal definidas. Esses problemas variam 

conforme a região, podendo atingir maiores proporções nas regiões Norte e Nordeste. Pode-

se, assim, inferir que as taxas observadas vêm sendo subestimadas, tornando-se necessário 

avaliar a real magnitude dessa doença no País (GAMARRA et al., 2010).  

O MS vem trabalhando no sentido de suprir o SUS de informações qualificadas, que, 

além de base para as atividades gerenciais do sistema, permitam a notificação real dos dados. 

Estes, por sua vez, servem de esteio para a organização e replanejamento do próprio sistema, 

para a avaliação de procedimentos e processos e para análise qualitativa de dados atuais 

(BRASIL, 2008a). 

Com relação à Gestão da Qualidade do Exame Citopatológico, o projeto foi iniciado 

em 2009 com o objetivo de impulsionar o monitoramento interno e externo da qualidade dos 

laboratórios de citopatologia. As ações incluem avaliação das diretrizes atuais e construção do 

modelo de monitoramento para o plano de trabalho dos Estados; realização de diagnóstico 

situacional do monitoramento interno e externo nos prestadores de serviços ao SUS e 

acompanhamento das atividades em estados–piloto (BRASIL, 2011). 
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As características das políticas de saúde, através da proposição do SUS, foram 

influenciadas pelo processo de municipalização e, principalmente, pela reorganização da 

Atenção Básica, por meio da estratégia do programa saúde da família. Entretanto, a existência 

desses programas e a gravidade dos fatos, evidencia que o câncer cérvico-uterino, ainda 

constitui um sério problema de saúde pública no país, apesar da necessidade de uma simples 

tecnologia com baixo custo para a prevenção e diagnóstico precoce do exame citopatológico – 

Papanicolaou (BRITO; NERY; TORRES, 2007). 

 

3.2 EXAME CITOLÓGICO DO COLO UTERINO 

 

O exame que ainda é o escolhido para o screening e prevenção é o Papanicolaou, 

citologia oncótica, preventivo, entre outras denominações. O exame é um método simples que 

permite detectar alterações da cérvice uterina, a partir de células descamadas do epitélio e se 

constitui até hoje, o método mais indicado para o rastreamento do CCU por ser um exame 

rápido e indolor, de fácil execução, realizado em nível ambulatorial, que tem se mostrado 

efetivo e eficiente para aplicação coletiva, além de ser de baixo custo (FERNANDES et al., 

2009). 

Na execução do citológico, é importante inicialmente estreitar o vínculo profissional-

paciente, propiciando a confiança essencial para a realização do procedimento e explorar a 

história clínica da paciente, que é peça chave para a realização de um diagnóstico, além de 

auxiliar na procura de sinais durante o exame (HALBE; HALBE; RAMOS, 2000).Em 

seguida, realiza-se a inspeção da vulva, avaliando e identificando anomalias nas formações 

labiais e vestibulares, bem como no períneo (ulceração, hiperemia, descamação, manchas, 

escoriações etc.). Outras regiões que devem ser avaliadas são o clitóris e o intróito vaginal 

(COSTA, 2009).  

Posteriormente, realiza-se a coleta do material para o exame citológico, que consiste 

basicamente na introdução de um instrumento chamado espéculo pelo canal vaginal para que 

se possa visualizá-lo e ao colo do útero (parte final do útero, do qual serão recolhidas as 

células para exame microscópico). O espéculo é um instrumento também conhecido como 

"bico de pato", devido ao seu formato. Ele apresenta três tamanhos diferentes e, será 

escolhido de acordo com o tamanho de cada paciente, o número de filhos, etc. Após essa 

etapa, realiza-se a raspagem de material vaginal e ectocervical pela espátula de Ayres e do 

material endocervical com escova apropriada. O material coletado é então distribuído em 

lâmina de vidro, fixado e enviado para a análise, na qual é submetido à técnica citológica para 
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coloração e avaliado ao microscópio, analisando a citomorfologia na busca de alguma 

alteração celular, principalmente, lesões pré-neoplásicas ou neoplásicas (FOCCHI; HEINKE, 

2009). 

Normalmente não é um procedimento doloroso, mas pode acontecer algum tipo de 

desconforto, de acordo com a sensibilidade individual de cada paciente. As mulheres devem 

ser previamente orientadas a não terem relações sexuais, a não fazerem o uso de duchas, 

medicamentos ou exames intravaginais durante as 48 horas que precedem o exame. O exame 

deve ser realizado fora do período menstrual, pois o sangue dificulta a leitura da lâmina 

podendo até tornar o esfregaço inadequado para o diagnóstico citopatológico; contudo, pode 

ser realizado em situações particulares (DIÓGENES; REZENDE; PASSOS, 2001).  

O MS definiu que o exame citológico deve ser realizado em mulheres de 25 a 64 anos 

de idade, ou que já tenham tido atividade sexual mesmo antes desta faixa de idade, uma vez 

por ano e, após 2 exames anuais consecutivos negativos, a cada três anos (BRASIL, 2011). A 

priorização desta faixa etária como população-alvo justifica-se por ser a de maior ocorrência 

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

câncer (BRASIL, 2002a). 

O rastreamento de mulheres portadoras do vírus HIV ou imunodeprimidas constitui 

uma situação especial, pois, em função da defesa imunológica reduzida e, consequentemente, 

da maior vulnerabilidade para as lesões precursoras do câncer do colo do útero, o exame deve 

ser realizado anualmente. Por outro lado, não devem ser incluídas no rastreamento mulheres 

submetidas à histerectomia total por outras razões que não o câncer do colo do útero 

(BRASIL, 2003). 

Encontra-se com frequência na literatura sobre exame citológico uma ênfase 

preventiva para câncer de colo de útero, estudos que focam no aspecto biológico e 

epidemiológico, nos quais a mulher é vista como um órgão sexual e reprodutor, desvinculada 

do que é essencial ser compreendido e valorizado, seus aspectos psicossociais.  

A realização do citopatológico na própria unidade básica de saúde, pode ser realizado 

durante a consulta e até por meio de estratégia de mutirão em horários alternativos, 

permitindo atingir mulheres que geralmente não conseguem ter acesso ao exame, em horário 

convencional, conseguindo cada vez mais captação e adesão ao exame. As formas de 

abordagem são variadas, mas sobretudo destaca-se que a mulher deve ser respeitada e 

abordada de maneira integral (BRASIL, 2013). Quando a mulher não é vista como sujeito 

social, com suas particularidades, valores próprios e sentimentos singulares, acabam 

abandonando até mesmo o próprio tratamento do câncer de colo uterino, aspecto esse 
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ressaltado em estudo que identificou tal abandono motivado por relações extremamente 

autoritárias exercidas sobre elas pelos profissionais de saúde (BRITO; NERY; TORRES, 

2007).  

Nesse quadro, alguns fatores como o medo do exame e do seu resultado, a vergonha, o 

constrangimento pela exposição da intimidade a que se submete, o desconhecimento do 

câncer, da técnica e da importância do preventivo, o acesso ao serviço, ter emprego e filhos, 

foram relatados pelas mulheres como barreiras que dificultam a realização do exame 

citológico (FERREIRA, 2009). 

 Entre os fatores que realmente levam a procurar o serviço de saúde e realizar o 

citológico, podemos encontrar o fato de estar sentindo algum incômodo, como corrimento 

vaginal, prurido, dor na região pélvica, infecção urinária, menstruação desregulada, dentre 

outras queixas e o medo de ter um câncer. Esse comportamento interfere em um melhor 

aproveitamento do exame, já que o mesmo é de caráter preventivo do câncer de colo uterino, 

e não de tratamento de doenças pré existentes (MOURA et al., 2010). 

Segundo Brito, Nery e Torres (2007), para que seja revertida essa situação, é 

necessário que haja uma interação mútua entre profissionais de saúde e mulheres, em que lhe 

seja conferido o direito de falar de si própria, de seus sentimentos, de suas vivências e 

experiências, criando vínculos de confiança indispensáveis na realização de um procedimento 

como este. 

A ESF pode contribuir para a superação das barreiras existentes à realização do exame 

de Papanicolau identificando e captando, pela atuação dos agentes de saúde, as mulheres que 

deixam de realizar o exame. Essa estratégia tem como princípio garantir o acesso à Atenção 

Básica, a criação de vínculo entre a clientela e a equipe de saúde e a integralidade do 

atendimento. Como resultado dessas ações espera-se a promoção do conhecimento, a 

valorização e a incorporação, por parte da população, das práticas preventivas não só para o 

câncer de colo de útero, como também para outras morbidades (AMORIM et al., 2006). 

O câncer de colo uterino é o que apresenta um dos mais altos potenciais de prevenção 

e cura, chegando perto de 100% quando diagnosticado precocemente, uma vez que sua 

evolução, na maioria dos casos, se dá de forma lenta passando por fases pré-clinicas 

detectáveis e curáveis. Quando o rastreamento é realizado dentro de padrões de qualidade, 

apresenta uma cobertura de 80% para o câncer invasor e, se as lesões iniciais são tratadas, a 

redução da taxa de câncer cervical invasor pode chegar a 90% (BRASIL, 2002a). 

Seu pico de incidência situa-se entre 40 e 60 anos de idade e apenas uma pequena 

porcentagem ocorre abaixo dos 30 anos. Em todas as regiões do mundo, a incidência do 
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câncer encontra-se relacionada com o baixo nível socioeconômico. Observa-se que os grupos 

que têm maior vulnerabilidade social, concentram a maior barreira de acesso à rede de 

serviços para detecção e tratamento precoce da doença. Essa situação é advinda, em grande 

parte, de dificuldades econômicas e geográficas, insuficiência de serviços, e questões 

culturais, como medo e preconceito dos companheiros (BRASIL, 2006b). 

Para o controle do câncer do colo do útero, a melhoria do acesso aos serviços de saúde 

e à educação são questões altamente relevantes, principalmente por meio das ações que atuam 

sobre os determinantes sociais do processo saúde-doença, promovendo qualidade de vida, 

saúde para a população e ainda o controle das doenças e dos agravos (BRASIL, 2013).  

Pelloso e Carvalho (2000) relatam que as informações vão instrumentalizar a população para 

mudanças comportamentais, proporcionando uma melhor qualidade de vida, no momento em 

que levam à prevenção de doenças.  

De forma geral, o êxito do rastreamento do câncer depende, além da qualidade e 

continuidade das ações de prevenção e controle das doenças, da reorganização assistência à 

saúde das mulheres nos serviços de saúde, capacitação dos profissionais que estão presente 

nos serviços, estabelecendo ações humanizadas e equitativas, baseadas no respeito às 

particularidades e diferença de valores, eliminando barreiras e desigualdades no acesso e 

utilização dos serviços (PINHO et al., 2003).  
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4 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

4.1 CARACTERÍSTICA DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa é do tipo exploratório-descritiva com abordagem quantitativa. 

Primeiramente foi realizado um levantamento dos aspectos que influenciam, facilitam ou 

dificultam a adesão ao exame citológico entre as mulheres do município de João Pessoa-PB. 

Posteriormente, foi elaborado um questionário para avaliar a adesão das mulheres ao exame 

citológico do colo uterino, com o intuito de auxiliar a assistência de enfermagem prestada às 

mulheres atendidas em Unidades de Saúde da Família, com relação a prevenção do câncer de 

colo uterino. 

 

4.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

O ambiente da pesquisa foi composto por 20 Unidades de Saúde da Família, 

escolhidas de forma aleatória, por meio de um programa do software R, localizadas nos cinco 

(05) Distritos Sanitários de João Pessoa-PB, garantindo o acaso na seleção dos componentes. 

Com base na quantidade de Unidades por Distrito, foi possível distribuir o quantitativo de 

serviços para compor a amostra de forma proporcional, sendo: cinco (05) do Distrito Sanitário 

I, quatro (04) do Distrito Sanitário II, cinco (05) do Distrito Sanitário III, três (03) do Distrito 

Sanitário IV e três (03) do Distrito Sanitário V, totalizando 20 serviços de saúde. 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Determinou-se uma amostra aleatória com estrato proporcional ao tamanho de cada 

Distrito Sanitário, com um nível de confiança de 95% e um erro de 5%. Dessa forma, a 

amostra foi composta por 384 mulheres distribuídas de forma proporcional entre as Unidades 

de Saúde da Família participantes do estudo. Sendo assim, foram entrevistadas: 94 mulheres 

no território do Distrito Sanitário I, 80 mulheres no Distrito Sanitário II, 99 mulheres no 

Distrito Sanitário III, 61 mulheres no Distrito sanitário IV e 50 mulheres no Distrito V. 

Ressalta-se que até mesmo pelo fato de ser um grande universo, tornando-se inviável 

considerá-lo em sua totalidade. 
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A amostra de mulheres em cada Unidade de Saúde foi composta por aquelas que 

buscaram qualquer tipo de atendimento na referida unidade básica de saúde, sendo 

selecionadas a partir dos seguintes critérios de seleção: 

 Querer fazer parte do estudo; 

 Assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

4.4 PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados ocorreu por meio de questionários previamente elaborados e para a 

realização da técnica de entrevista semi-estruturada, constituído por questões norteadoras para 

investigação do objeto de estudo. Foram entrevistadas usuárias dos serviços de saúde 

escolhidos, sendo comtempladas questões capazes de subsidiar a formação de um perfil 

sociodemográfico das participantes e ainda a construção de um questionário baseado nos 

fatores que as influenciam com relação à realização ou não do exame citológico de colo 

uterino. 

Para melhor entendimento do público-alvo escolhido, foi adotada a natureza 

dicotômica dos itens, garantindo assim, a facilidade de comunicação no momento da 

entrevista, bem como a obtenção de um menor tempo de duração em cada uma, independente 

do nível de escolaridade da mulher entrevistada.  

Os questionários foram aplicados no período de 3 (três) meses, compreendendo os 

meses de Maio, Junho e Julho de 2015, durante o horário de atendimento das Unidades de 

Saúde selecionadas, que compreendem de segunda a sexta, das 7:00 às 11:00hs e das 13:00 às 

17:00hs. 

 

4.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados foram digitados e organizados no Microsoft Office Excel, versão 2010. Para 

a realização da análise dos resultados obtidos no estudo, foi utilizado o programa SPSS 

Statistics versão 20, como também o Mplus version 7. Este último foi utilizado para 

realização da Análise Fatorial Exploratória a fim de identificar os fatores – variáveis latentes 

– do questionário elaborado. 

Os dados sociodemográficos do estudo foram analisados através das estatísticas 

descritivas por tabelas de frequência e percentuais. Já os itens do instrumento além de serem 
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analisados por meio das estatísticas descritivas, também foi utilizada a análise fatorial, na qual 

puderam ser analisados item por item e sua relevância diante dos resultados obtidos na coleta 

de dados, além de obter evidências de validade de construto. Posteriormente, foi realizada 

uma análise de correspondência entre os fatores que influenciam as mulheres na realização do 

exame citológico e a periodicidade do exame relatada pelas mesmas, buscando retratar a 

relação do autocuidado das mulheres com a frequência com que realizam exame citológico de 

colo uterino. 

 

4.6 POSICIONAMENTO ÉTICO DO PESQUISADOR 

 

A pesquisa foi realizada levando-se em consideração os aspectos éticos envolvendo 

seres humanos, preconizados pela Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, dos 

aspectos éticos, que trata do envolvimento com seres humanos em pesquisa (BRASIL, 2012). 

Também foi considerado o que rege a Resolução nº 311/2007 do Conselho Federal de 

Enfermagem, que trata do código de ética dos profissionais de Enfermagem (BRASIL, 2007). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DAS MULHERES 

 

Com relação aos dados de identificação da amostra, foram exploradas as varáveis: 

faixa etária, cor/raça, estado civil, religião, escolaridade e renda familiar. Os resultados são 

apresentados na tabela 1. 

Tabela 1 – Distribuição de frequência para os dados sociodemográficos das mulheres do estudo 

(n=384). João Pessoa-PB, 2015 

Dados Sócio-Demográficos 

 Frequência Percentual % 

Faixa etária 
16 à 19 

20 à 29 

30 à 39 

40 à 49 

 

24 

86 

94 

92 

 

6,3 

22,4 

24,5 

24,0 

50 à 59 73 19,0 

60 ou mais 15 3,9 

 

Cor/ Raça 

  

Branca 103 26,1 

Preta 129 33,6 

Parda 152 39,6 

 

Estado civil 

  

Casada 153 39,8 

União Consensual 174 45,3 

Solteira 48 12,5 

Viúva 3 0,8 

Divorciada 6 1,6 

 

Religião 

  

Católica 214 55,7 

Evangélica 152 39,6 

Espírita 2 0,5 

Sem instituição religiosa 16 4,2 

 

Escolaridade 

  

Analfabeta 3 0,8 

1ª fase do Ensino Fundamental Incompleto 63 16,4 

1ª fase do Ensino Fundamental Completo 83 21,6 

2ª fase do Ensino Fundamental Incompleto 88 22,9 

2ª fase do Ensino Fundamental Completo 66 17,2 

Ensino Médio incompleto 42 10,9 

Ensino Médio completo 24 6,3 

Ensino Superior incompleto 

Ensino Superior completo 

10 

05 

2,6 

1,3 
Continua 
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Continuação 

Dados Sócio-Demográficos 

 Frequência Percentual % 

Renda Familiar   

Menos de 1 salário mínimo 103 26,8 

De 1 à 2 salários mínimo 191 49,7 

De 2 à 4 salários mínimo 

De 4 à 6 salários mínimo 

Acima de 6 salários mínimo 

83 

5 

2 

21,6 

1,3 

0,5 

 

A amostra foi composta por mulheres que variaram a idade entre 16 e 65 anos (M = 

38,8; DP =12,6). Analisando-se os dados da tabela 1, observa-se que a faixa etária das 

mulheres entrevistadas, tem a sua maior frequência compreendida principalmente entre 30 e 

39 anos, bem como entre 40 e 49 anos, juntas correspondendo a 48,5% da amostra total. 

A incidência de câncer do colo do útero torna-se evidente na faixa etária de 20 a 29 

anos, e o risco aumenta rapidamente até atingir a faixa etária de 45 a 49 anos, período que 

corresponde ao pico de incidência das lesões precursoras e antecede o pico de mortalidade 

pelo câncer (BRASIL, 2010a). Entretanto, verifica-se que os adolescentes constituem uma 

população de alta vulnerabilidade, considerando que a medida em que o início da vida sexual 

torna-se cada vez mais precoce, mais próximos eles ficarão de problemas de saúde, da esfera 

reprodutiva e sexual (LONGATTO et al., 2003). 

Albuquerque et al. (2009) destacam em seu estudo sobre a cobertura do exame 

citológico, realizado com 258 mulheres em Pernambuco, que a faixa etária de 25 aos 59 anos, 

correspondeu à 75,5% do total da sua amostra explorada, convergente com o estudo 

apresentado. Nos estudos de Merighi, Hamano e Cavalcante (2002), realizado em uma Escola 

de Enfermagem da cidade de São Paulo com 63 funcionárias, não docentes, e no de Ferreira 

(2009), desenvolvido em um Centro de Saúde Escola, na cidade de Botucatu, em São Paulo, 

os dados também se revelaram semelhantes, apresentando como faixas predominantes, 30 a 

40 anos e 39 aos 55 anos, respectivamente.  

Os dados relacionados à cor e raça das mulheres entrevistadas revelam que 152 

mulheres, são pardas, o que corresponde a 39,6% do total da amostra. Em relação à cor/raça, 

no estudo desenvolvido por Amorim (2006) sobre fatores associados a não realização do 

exame citológico, na cidade de Campinas, em São Paulo, a maioria das entrevistadas, 

correspondendo a 81,9%, referiam-se como brancas, assim como também foi apresentado no 

estudo de Ferreira (2009), no qual 80% das mulheres eram de cor branca. No estudo de Cesar 

(2003), realizado no Rio Grande do Sul, que explorou fatores associados a não realização do 
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exame citológico de colo uterino, as mulheres de cor branca também predominaram com 

84%. Tais dados divergem dos resultados desta pesquisa, havendo uma predominância de 

mulheres pardas. 

No entanto, os resultados do estudo encontram-se em concordância com os dados 

apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no censo realizado 

em 2010, que identificou a predominância de mulheres pardas na população feminina do 

estado da Paraíba.  

Constatou-se também que 174 (45,3%) mulheres conviviam com seus parceiros em 

união consensual e 153 (39,8%) eram casadas, mostrando que a maioria das mulheres que 

participaram da pesquisa possuía algum companheiro, sendo equivalente a um total de 85,1% 

da amostra trabalhada.  

Pôde-se constatar a predominância de dados semelhantes em estudos como o Pinho et 

al. (2003) e Cechinel (2009), que ao desenvolverem estudos sobre a cobertura do exame 

citológico, sendo o primeiro na cidade de São Paulo e o outro em Criciúma, identificaram 

que, respectivamente, 42,3% e 70% das entrevistadas em suas pesquisas eram casadas ou 

viviam com um companheiro. Dados convergentes também foram expostos nos estudos 

desenvolvidos por Domingos et al. (2007) ao abordar o comportamento preventivo de auto 

cuidado à saúde  das mulheres trabalhadoras de uma instituição comercial no Paraná, 

constatando que 95,6% possuíam algum companheiro. Similarmente, Gamarra, Paz e Griep 

(2005) mesmo tendo como cenário de sua pesquisa o país da Argentina, em um estudo sobre 

conhecimentos, atitudes e prática do exame citológico teve a oportunidade de extrair que 

77,5% das mulheres possuíam um companheiro, se assemelhando aos estudos desenvolvidos 

em território brasileiro. 

Quanto à religião das entrevistadas, a maioria declarou ser católica, correspondendo a 

214 (55,7%) mulheres. Fernandes et al. (2009), em seu estudo sobre o conhecimento e prática 

do exame citológico, ao entrevistar 267 mulheres na cidade de São José de Mipibú, estado do 

Rio Grande do Norte, identificou que 80,1% de sua amostra era católica. Brito Nery e Torres 

(2007), assim como Nascimento (2010), realizaram seus estudos em unidades de saúde da 

família localizadas em cidades do estado do Piauí, e ambos destacaram uma predominância da 

religião católica entre as mulheres que participaram de seu estudo sobre o exame citológico, 

representando respectivamente, 100% e 37,5% de suas amostras trabalhadas.  Resultado 

semelhante foi ainda identificado por Peloso, Carvalho e Hiragashi (2004), que ao estudarem 

o conhecimento das mulheres sobre o câncer, constataram que 67% das mulheres eram 

católicas. O presente estudo, assim como os demais, ao apresentarem uma maioria de 
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mulheres católicas, reflete a realidade brasileira, onde, segundo o IBGE (2010), a religião 

católica ainda é predominante. 

No que se refere à escolaridade, o estudo mostrou que 88 (22,9%) mulheres, cursaram 

até segunda fase do ensino fundamental incompleto. Essa predominância do nível de 

escolaridade também foi constatada nos estudos desenvolvidos por Cechinel (2009) e 

Fernandes et al. (2009), nos quais a maior parte de suas amostras referiu ter cursado o ensino 

fundamental incompleto, correspondendo, respectivamente a 49,8% e 49,4%. Quanto a 

escolaridade das participantes do estudo de Pinho et al. (2003), foi também constatado que a 

maioria havia cursado até o ensino fundamental, no entanto, a parcela de mulheres que 

completaram esse nível de escolaridade, equivale a 44,3%. Em outros estudos como o de 

Ramos et al. (2006), que procurou traçar o perfil de mulheres em um núcleo de saúde da 

família do município de Ribeirão Preto, acerca do exame citológico, aproximadamente 49% 

das mulheres estudadas apresentavam no máximo o primeiro grau (completo ou incompleto). 

Todavia, no estudo de Chubaci e Merigui (2005), o qual teve como objetivo estudar a 

vivência de mulheres quanto ao exame precoce do câncer de colo uterino na cidade de São 

Paulo, foi identificado que o nível de escolaridade mais significativo, apresentando 84,2%, 

corresponde ao nível médio completo. 

Quanto a renda familiar das entrevistadas, constata-se que 191 (49,7%) mulheres 

possuem uma renda entre 1 e 2 salários mínimos, sendo também expressivo o número de 

mulheres que possuíam renda inferior a um salário mínimo, que equivale a 103 (26,8%) 

mulheres. Diante de tal perfil econômico das famílias, a baixa escolaridade pode também estar 

associada a esse baixo poder aquisitivo das participantes do estudo. 

Dados semelhantes ao da presente pesquisa pôde ser constatado por Moura (2010), 

que apresentou em seu estudo desenvolvido na cidade de Paracuru, Ceará, sobre o 

conhecimento e motivação das mulheres em relação ao exame citológico. Em tal estudo, as 

rendas familiares dos sujeitos pesquisados, predominantemente, encontraram-se entre 1 e 2 

salários mínimos, representando 40%, o que também foi apresentado por Ferreira (2009), com 

90%. Enquanto Fernandes et al. (2009) revelou que o grupo estudado em sua pesquisa possuía 

uma renda familiar prevalente, com 62,5%, de até 1 salário mínimo, Domingos (2007), em 

sua pesquisa, teve uma predominância, entre de 3 a 4 salários, sendo equivalente à 50% do 

seu total de sujeitos. 
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5.2 ASPECTOS RELACIONADOS À REALIZAÇÃO DO EXAME CITOLÓGICO 

 

Quando as mulheres entrevistadas foram questionadas se já realizaram, alguma vez 

durante toda a vida, o exame citológico, 370 (96,4%) mulheres responderam que sim, e 

apenas 14 (3,6%), responderam que nunca realizaram o exame. 

 

Gráfico 1 – Distribuição de frequência, para a realização do exame citológico  

pelas mulheres do estudo (n=384). João Pessoa-PB, 2015 

 
 

Quanto à prática do exame, as mulheres participantes do estudo que afirmaram ter 

realizado o exame citológico, pelo menos uma vez, Rama et al. (2008) apresentou um valor de 

92,1% das participantes, enquanto Fernandes et al. (2009) revela em seu estudo um percentual 

de 85,0% e Cechinel (2009), 84,8%, números semelhantes não só ao presente estudo, como 

também aos de Merighi, Hamano e Cavalcante (2002), com 87,3% da amostra. 

Embora variados estudos sobre a realização do citológico apresentem valores 

predominantes em relação à sua realização, pôde-se encontrar dados contrários a esse, como é 

o caso do estudo realizado por Cesar (2003) no qual 1.302 mulheres, em idade fértil, foram 

entrevistadas na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, para identificar fatores 

associados a não realização do exame citológico,  destacando que a maioria das participantes 

não realizaram o exame citológico, nem ao menos uma vez em toda a sua vida, sendo 

equivalente à 57,0%.  

A falta de adesão, seja mínima como no presente trabalho, ou significativa, como 

pode-se encontrar em meio a literatura, encontra-se relacionada as questões socioeconômicas 

como a idade, escolaridade e renda, além de uma face subjetiva relacionada aos sentimentos e 

particularidades que cada mulher possui frente a realização do exame citológico. 



35 

Muitas mulheres ainda não realizam o exame de prevenção pelo precário nível de 

informação sobre a gravidade da patologia e importância do exame citológico, o que em 

grande parte das vezes está diretamente relacionado ao grau de escolaridade dessas mulheres. 

A baixa escolaridade pode também estar associada ao baixo poder aquisitivo das participantes 

do estudo, como foi constatado, no qual das 14 mulheres que nunca realizaram o citológico, 

oito (08) delas só estudaram até a primeira fase do ensino fundamental, das quais apenas 

metade conseguiram concluir tal fase.  

Quanto a renda familiar, aquelas que nunca realizaram o exame, referiram ter uma 

renda compreendida entre valores menores que 1 salário mínimo ou entre um e dois salários 

mínimos.  

Estudos presentes na literatura destacam a relação entre conhecimento e renda 

familiar, como o de Cirirno, Nichiata e Borges (2010), que ao avaliar o conhecimento, atitude 

e prática na prevenção do câncer de colo uterino, constatou que as mulheres com um maior 

nível de renda possuíam também um nível mais elevado de conhecimento em saúde. 

Outros dados que chamaram a atenção na caracterização das mulheres que não 

realizam o exame é o fato de apresentar em sua maioria mulheres jovens, entre 16 e 19 anos, 

além das questões de cor/raça, aonde de um total de 14 mulheres, que constituem essa parcela 

da amostra, 10 são pretas ou pardas. 

Tais características constatadas no presente estudo desenvolvido, também foi 

identificado em estudos como o de Hackenhaar, César e Domingues (2006), Domingos et al. 

(2007) e Martins Valente e Thuler (2008), percebendo mulheres mulata ou preta, de baixo 

nível socioeconômico, pouca escolaridade e jovens, apontando a existência de desigualdade 

socioeconômica e racial no acesso às atividades do programa de detecção precoce do câncer 

do colo do útero, mesmo ao longo dos anos. 

Esse panorama social demonstra que a prevenção não depende somente de aspectos 

técnicos, mas também da educação em saúde, que deve permear todo o âmbito das ações de 

prevenção e detecção precoce do câncer de colo uterino. Conforme Souza e Borba (2008), a 

ESF apresenta-se como primordial no planejamento e realização de tais ações, visto que sua 

atenção está centrada na família e percebida a partir de sua realidade local, superando 

barreiras impostas pelos baixos níveis de escolaridade e renda. Além disso, pode trabalhar 

com diversas faixas etárias além da preconizada pelo MS, buscando as mulheres ainda na 

adolescência, uma vez que as mesmas têm iniciado sua vida sexual cada vez mais cedo, bem 

como as mulheres da terceira idade, que muitas vezes não possuem amplo acesso a 
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informações sobre o exame e sua relevância pelo pouco manejo com as mídias sociais ou até 

pela falta de interesse quando não se tem mais um companheiro ou uma vida sexual ativa.  

Quanto ao aspecto subjetivo, os valores, a cultura, crenças, experiências vividas, a 

forma de ser e sentir faz parte da construção da percepção de mundo que cada indivíduo 

possui, e acaba refletindo nos seus comportamentos observáveis ante as diversas situações 

cotidianas, entre elas as que envolvem o processo saúde-doença e até mesmo a adesão ao 

exame preventivo. Com isso se faz necessário a reflexão de que a busca pelo exame citológico 

pode depender do seu significado para as usuárias e da forma como o profissional conduz a 

relação de cuidador para com elas (PELOSO; CARVALHO E HIRAGASHI, 2004).  

Um procedimento, a princípio simples aos olhos do profissional, pode ser percebido 

pela mulher da mesma forma, ou até como uma experiência agressiva, tanto física quanto 

psicologicamente, pois a mulher que busca o serviço traz consigo suas bagagens social, 

cultural, familiar e religiosa. Além disso, em nossa sociedade, a educação da mulher sempre 

foi permeada de palavras cheias de proibições e inibições, compondo um quadro de total 

anulação dos órgãos genitais (JORGE et al.,2011). 

Nesse sentido, torna-se indispensável na atuação do profissional, no caso, o 

enfermeiro, ser detentor não apenas do conhecimento técnico e científico, mas também 

trabalhar com empatia, confiança e respeito, garantindo o atendimento humanizado e 

acolhendo a mulher de forma adequada diante das mudanças físicas e emocionais de todo o 

seu ciclo vital, facilitando o acesso periódico dessa mulher ao exame citológico de colo 

uterino, aumentando sua atenção e cuidado com sua própria saúde (FLORIANÓPOLIS, 

2006). 

 
Gráfico 2 – Distribuição de frequência, para a periodicidade de realização do 

exame citológico pelas mulheres do estudo (n=370). João Pessoa-PB, 2015 
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Das 370 mulheres que informaram realizar o exame citológico, quando questionadas 

sobre a periodicidade da realização, 311 relataram possuir alguma periodicidade com relação 

à realização do exame citológico de colo do útero, predominando a realização anual, que 

correspondeu a 137 (35,7%) mulheres participantes do estudo. Ao contrário da maioria da 

amostra, 59 (34,1%) mulheres responderam que, apesar de já terem realizado o exame 

citológico alguma vez ao longo da sua vida, não possuem uma periodicidade definida, ou seja, 

o exame como algo presente na sua rotina de cuidado com a saúde. 

Quanto à periodicidade da realização do exame, Oliveira (2006) em seu estudo 

desenvolvido sobre a cobertura e fatores associados a não realização do exame citológico, 

com 465 mulheres em São Luiz, Maranhão, revelou que 65,8% das mulheres que fizeram 

parte da sua amostra, realizam e repetem o exame com o intervalo de um ano, assim como 

constatado por Merigui, Hamano e Cavalcante (2002), com o percentual equivalente à 60% e 

Moura (2010), com 53,3%  No estudo desenvolvido por Brenna et al. (2001) que fez uma 

análise sobre o conhecimento e prática do exame citológico e que contou com uma amostra de 

138 mulheres atendidas no Serviço de Oncologia Ginecológica de um Hospital da cidade de 

São Paulo, foi possível constatar que 82,1% das mulheres realizavam o exame citológico com 

uma periodicidade anual. Domingos (2007), por sua vez, revelou que a maior parte das 

participantes do seu estudo realizou o exame com intervalo de um ano, com 46,6%. Tal 

estudo ainda apresenta que há mulheres que não tem uma periodicidade definida, 

representando 28,4% da sua amostra e isso se deve ao fato de algumas mulheres apenas 

procurar o exame na presença de queixas ginecológicas, dado esse convergente com o do 

presente estudo.  

Embora os estudos tenham constatado a realização do exame citológico, em grande 

parte, no intervalo de um ano, a periodicidade recomendada no Brasil, é a repetição do exame 

citológico a cada três anos, após dois exames normais consecutivos realizados com um 

intervalo de um ano. O intervalo de um ano busca promover a redução da possibilidade de um 

resultado falso-negativo (BRASIL, 2002c). Já a periodicidade de três anos, é uma 

recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e as diretrizes da maioria dos países 

com programa de rastreamento organizado, as quais são justificadas por não haver evidência 

de que o rastreamento anual é significativamente mais efetivo do que realizado no intervalo 

de três anos, uma vez que o câncer de colo uterino tem um lento desenvolvimento (OMS apud 

BRASIL, 2010b). 

Conforme Martins (2007), o exame a fresco é um método que pode ser utilizado para 

diagnóstico de tricomoníase, candidíase e de infecção por Gardnerella vaginalis. Com um 
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microscópio o ginecologista, treinado, pode fazer com rapidez o diagnóstico, ou então, afastar 

determinadas etiologias, selecionando desta forma os casos que necessitem de uma 

propedêutica mais adequada, sem falar na vantagem de que a paciente já pode sair medicada 

da consulta. No entanto, ainda não é um método amplamente utilizado no Brasil. 

Diante dessa realidade, há interesse da utilização do exame citológico no diagnóstico 

de vulvovaginites. No Brasil, graças a campanhas governamentais existentes, o número de 

mulheres sexualmente ativas que realizam o exame citológico é significativo e vem sendo 

ampliado ao longo dos anos. Desta forma, a ampla utilização deste exame, não só para a 

prevenção do câncer de colo uterino, mas também para o diagnóstico de patógenos cérvico-

vaginais, acarretaria no diagnóstico dos mesmos em um número grande de mulheres, sem a 

necessidade de realização de exames complementares, tornando assim, a finalidade do exame, 

algo que pode explicar a diferença de periodicidade entre teoria e prática (AVILÉS et al., 

2001). 

É perceptível a variação que ocorre entre as periodicidades da realização do exame 

pelas mulheres entrevistadas devido ao uso do exame citológico tanto para a prevenção do 

câncer de colo uterino, como para o diagnóstico de vulvovaginites. Com isso, faz-se 

necessário que haja orientações adequadas sobre o intervalo de tempo entre os exames por 

parte do enfermeiro, esclarecendo as dúvidas que as mulheres apresentam diante de cada 

situação, e assim fazer com que ela procure realizar o exame da forma mais adequada. 

Quando questionadas sobre a busca do resultado do exame, 365 (95,1%) mulheres 

revelaram que procuram buscar sempre o resultado do exame de acordo com a orientação 

recebida de 30 dias, enquanto apenas 5 (1,3%) assumiram que a busca pelo resultado do 

procedimento nem sempre acontece, algumas vezes resultantes da demora que o resultado 

possui para ficar pronto e estar disponível na unidade de saúde e outra vezes a busca não é 

efetuada por falta de tempo da mulher, ou mesmo por falta de interesse da mesma. 

Pôde-se constatar no estudo, que embora ainda haja mulheres que não buscam os 

resultados dos seus exames, essa quantidade é pequena, sendo mais expressivo o número de 

mulheres que buscam o resultado e retornam ao serviço para que o profissional possa avaliá-

lo.  

A mesma situação pode ser observada nos estudos de Pinho (2003), onde 87% das 

mulheres buscam os seus resultados, assim como também são apresentados por Greenwood 

(2006) e Martins (2010), nos quais, respectivamente, 91,1% e 84,4% dos sujeitos dos estudos 

buscam os resultados dos exames citológicos.  
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Segundo Pinho (2003), essa importância dada à busca do resultado do exame ocorre 

como uma medida de continuidade do cuidado prestado, principalmente quando o motivo que 

desencadeia a realização do exame é a presença de queixas ginecológicas. Silva et al (2010), 

ainda acrescenta que outro fator que motiva essa busca pelo resultado do exame é a 

sensibilização da importância não apenas do procedimento, mas também do resultado em 

relação ao câncer de colo uterino, sendo uma consequência de práticas educativas 

desenvolvidas com as mulheres, uma vez que orientadas de forma adequada, desenvolvem 

práticas corretas em relação ao citológico.  

 Já com relação aos motivos que levam as mulheres a não buscarem o resultado do seu 

exame citológico, os estudos que abordam a temática, revelam diversos motivos que 

desencadeiam tal comportamento. França e Gonçalves (2007), assim como Greenwood 

(2006), apresentam motivos relacionados à mulher e ao serviço de saúde, como é o caso da 

coincidência entre o horário de trabalho com o horário de funcionamento da unidade de saúde, 

demora do resultado, falta de informação que conscientize a mulher quanto a importância da 

busca pelo resultado do seu exame, e ainda, a relação da mulher com o profissional de saúde 

durante o exame, uma vez que a maneira como é tratada na consulta pode gerar insatisfação e 

não adesão ao tratamento e conduta após a realização do exame, desencorajando o seu retorno 

ao serviço de saúde. 

Duavy (2007) e Martins (2010), em seus estudos, ainda destacam outros fatores que 

atuam como barreira para a busca do resultado, como o medo sentido pelas mulheres de um 

resultado positivo para o câncer de colo uterino, esquecimento e a falta de interesse e de 

tempo diante das suas rotinas exaustivas, relacionadas ao trabalho e as atividades domésticas, 

motivos esses que foram citados pelas mulheres da amostra que nem sempre retornam ao 

serviço para a busca dos resultados dos seus exames. 

Para que fosse possível identificar fatores que influenciam na adesão das mulheres ao 

exame citológico na Atenção Básica de João Pessoa, primeiramente foi realizada uma revisão 

bibliográfica, para que fosse possível listar fatores já identificados em estudos sobre a 

temática, realizados em diversos locais do Brasil e do mundo. Após consolidar os fatores mais 

relevantes, todos foram enumerados no instrumento de coleta de dados para que as mulheres 

entrevistadas pudessem identificar se tais fatores influenciavam sua adesão ao exame 

citológico e uma vez influenciando, relatando de que forma ocorria essa influência, se era 

positiva, incentivando a realização do exame, ou se era de forma negativa, criando barreiras 

diante da realização do citológico. 
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Gráfico 3 – Distribuição de frequência, para aspectos que facilitam a realização do 

exame citológico das mulheres do estudo (n=384). João Pessoa-PB, 2015 

 

 

Quando questionadas sobre aspectos que influenciavam a adesão ao exame citológico, 

facilitando a sua realização, 382 mulheres entrevistadas nesse estudo, consideraram o 

recebimento de informações sobre o exame antes de sua realização (99,4%), 375 relataram os 

trabalhos educativos realizados pelos profissionais de saúde em espaços de diálogo dentro e 

fora das unidades de saúde (97,6%), a prevenção do câncer de colo uterino também foi um 

fator significativo para 374 mulheres da amostra (97,3%), 356 delas afirmaram que um dos 

fatores positivos era o bom atendimento do profissional de saúde (92,7 %), 352 fizeram 

referência ao bom acolhimento por parte da equipe de saúde ao buscar o serviço (91,6%), 344 

delas relataram que a existência de problemas vaginais é um incentivo a busca do exame (89,5 

%), a rotina de atendimento da unidade de saúde, ou seja, seu horário de funcionamento 

destinado para a realização do exame foi considerado favorável por 34 mulheres (8,8%) e a 

recomendação médica para a realização do exame citológico foi levantada como fator de 

influência positiva por 26 mulheres entrevistadas (6,7%). 

As orientações sobre o exame citológico foi o aspecto facilitador mais relatado em 

meio as mulheres entrevistadas no estudo, 99,4%. Tais informações são propagadas pelo 

profissional de saúde, na maioria das vezes, o enfermeiro, e é de significativa importância 

para que as mulheres se sintam seguras e se tornem conscientes sobre o papel do exame em 

sua saúde. Isso pode possibilitar o aumento da adesão ao exame, com mulheres motivadas 

pela prevenção e não apenas pela busca impulsionada pelo medo de ter o câncer de colo 

uterino. Tal busca da população feminina aos serviços de saúde para a prática do exame 
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também foi um dado abordado pelo estudo de Silva et al (2010) sobre  as representações 

sociais de mulheres sobre o câncer do colo do útero, na cidade de Belém, Pará. 

No presente estudo, 97,6% das mulheres relataram o papel importante desempenhado 

pelos trabalhos educativos desenvolvidos pelos profissionais de saúde, principalmente da 

enfermagem, dentro e fora dos serviços de saúde, seja em ações na sala de espera ou em 

espaços de diálogo e educação em diferentes espaços em meio a comunidade, como em 

associações e escolas, citando ainda esse como um aspecto facilitador na realização do exame. 

Isso confirma o grande valor que há na existência de ações voltadas para a educação em 

saúde. 

Com o passar dos anos tem se investido cada vez mais em ações de educação voltadas 

para o cuidado em saúde e o conhecimento tem sido cada vez mais propagado com o uso e 

alcance das redes sociais, o que tem feito com que as mulheres busquem de forma cada vez 

mais espontânea o exame no intuito de prevenir o câncer de colo uterino. Algumas podem não 

conhecer a doença de forma aprofundada, mas já foram sensibilizadas quanto o importante 

papel preventivo do exame citológico e seu impacto para a sua saúde. No presente estudo 

97,3% das mulheres citaram a prevenção do câncer como um fator que facilita a sua busca 

pelo exame de forma mais espontânea, assim como foi observado no estudo de Pinho (2003), 

no qual 35,1% das mulheres da amostra referiram buscar de forma preventiva o exame. Em 

uma pesquisa sobre o olhar das mulheres com relação à realização do citológico, realizado 

também em João Pessoa, observamos um número ainda maior, onde 61,5% das entrevistadas 

referiram que a prevenção do câncer facilitava a sua busca pela realização do exame 

preventivo, sabendo da necessidade e significativo papel no cuidado com a saúde (OLIVEIRA 

et al., 2014). Número esse que confirma a aquisição de mais conhecimentos por parte das 

mulheres ao longo dos anos, sendo possível ter uma maior autonomia e responsabilidade com 

a sua própria saúde. 

O atendimento do profissional de saúde que realiza o exame pode ser um aspecto 

positivo ou negativo. No estudo, esse foi um dos aspectos facilitadores citados por 92,7% das 

participantes. A referência usada por grande parte das entrevistadas foi o atendimento 

realizado pela enfermeira da unidade que costuma frequentar, apontando para um alto grau de 

satisfação em relação ao atendimento da profissional em questão, bem como da equipe de 

saúde em geral. 

Outro aspecto muito citado foi o acolhimento no serviço de saúde com 91,6%. Tal 

acolhimento é um conceito ainda recente na prática de saúde. Trata-se de uma diretriz da 

Política Nacional de Humanização (PNH), que pode ser desenvolvido por qualquer 
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profissional do serviço de saúde, sem hora e local certo para acontecer. O acolhimento não é 

necessariamente uma atividade em si, mas uma atitude que permeia toda atividade 

assistencial. Consiste na busca constante de reconhecimento das necessidades de saúde dos 

usuários e das formas possíveis de satisfazê-las, o que resulta em encaminhamentos, 

deslocamentos e trânsitos pela rede assistencial, sempre em uma postura ética que implica na 

escuta das queixas e necessidades apresentadas pelos usuários (GIOVANELLA et al., 2002). 

 A partir desse acolhimento, é possível reconhecer o seu protagonismo no processo de 

saúde-doença, e na responsabilização pela resolução através do compartilhamento de saberes. 

Ao acolher, o profissional de saúde assume um real compromisso às necessidades dos 

cidadãos, dando-lhe respostas adequadas a sua realidade e consequentemente, fazendo com 

que cada usuário tenha um maior grau de satisfação com o serviço prestado à sua saúde, o que 

resulta em uma maior adesão desse usuário às atividades de prevenção e promoção de saúde 

(BRASIL, 2008b).  

A presença de problemas vaginais foi contemplada por 89,5% mulheres, que 

afirmaram ser um dos grandes motivos para a procura do exame. Esse dado também foi 

encontrado por Martins, Thuler e Valente (2005), através da realização de uma revisão 

sistemática de literatura que apresentou o panorama de cobertura do exame citológico no 

Brasil. Isso aponta novamente para a questão da busca do serviço de saúde para atender às 

queixas ginecológicas das mulheres, com um foco biológico, aspecto já discutido 

anteriormente. 

Foram observados resultados semelhantes no estudo de Oliveira (2010), o qual 

identificou fatores que facilitam e dificultam na adesão do exame citológico, com uma 

amostra de 404 mulheres atendidas em uma unidade de saúde da família do Município de São 

José de Ribamar, no Maranhão. No referido estudo, 35,4% das mulheres fizeram o exame na 

presença de queixas ginecológicas, motivo esse que foi contemplado no estudo transversal, 

realizado em microáreas de abrangência de cinco unidades básicas de saúde do município de 

Londrina, no Paraná, onde Silva (2006) abordou a cobertura e fatores associados com a 

realização do exame, no qual as queixas ginecológicas foram relatadas por 14% da sua 

amostra trabalhada. 

A rotina da unidade de saúde, ou seja, o horário disponibilizado para a realização do 

exame citológico, pode ser considerado tanto como um fator positivo, quanto negativo no 

momento da adesão ao exame, sendo considerado facilitador por apenas 8,8% das mulheres. 

Outro aspecto facilitador, que foi citado por 6,7% das mulheres diz respeito à recomendação 

médica. Estudos como o de Silva (2006) também retratam esse quadro, no qual 25,8% das 
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mulheres citaram a realização do exame citológico por recomendação médica e 46,9% 

contemplaram a rotina da unidade de saúde. Pinho (2003) em seu estudo, também aborda a 

realização por recomendação médica, representando 24,9% das mulheres participantes de seu 

estudo. Tal fator também foi comtemplado pelas participantes do estudo realizado por 

Martins, Thuler e Valente (2005). 

Conforme Novaes et al. (2006), essa influência positiva relacionada à recomendação 

médica pode ser interpretada como um fator associado com a necessidade de cuidar, uma vez 

que as queixas ginecológicas levam a mulher à consulta, e na ocasião, o médico recomenda o 

exame citológico não apenas como preventivo para o câncer de colo uterino, mas como 

método para auxiliar no tratamento adequado da queixa ginecológica apresentada pela 

mulher. O que também foi identificado através do estudo de Maxwell et al (2001), 

desenvolvido com mulheres canadenses, no qual a realização do exame citológico parece 

estar, em muitos casos, relacionada à oportunidade ou chance de sua oferta durante outras 

práticas assistenciais ou quando na presença de alguma sintomatologia, mostrando que 

mesmo em realidades diferentes, como é o caso do Brasil e do Canadá, ainda é possível 

identificar semelhanças. 

Diante dessa realidade retratada através dos dados coletados nesse estudo, observa-se 

que há um grande número de mulheres que apesar da pouca escolaridade e da baixa renda, 

possuem conhecimento e valorizam a prática do exame citológico, realizando-o de forma 

espontânea e com finalidade preventiva. É possível também constatar, por meio desses 

valores, o quanto é essencial a existência de simples práticas, como o atendimento integral e 

humanizado do profissional de saúde e um bom acolhimento de toda equipe na unidade de 

saúde, para que a mulher se sinta motivada a procurar o exame citológico.  

As atividades educativas existentes se mostraram significativas para a realização do 

exame citológico, tornando essencial a manutenção dessa prática, para que as mulheres 

possam entender cada vez mais que o exame tem aspecto preventivo e não curativo. A partir 

desse entendimento, aquelas que realizam o exame, apenas diante de queixas ginecológicas, 

poderão ampliar seu olhar sobre esse fato e ainda serão incentivadas quanto a busca de 

conhecimento sobre o procedimento, facilitando a procura pelo exame pela primeira vez, ou 

até com uma maior frequência. 
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Gráfico 4 – Distribuição de frequência, para os aspectos que dificultam a realização 

do exame citológico das mulheres do estudo (n=384). João Pessoa-PB, 2015. 

 

 

Em relação aos aspectos que dificultam a realização do exame citológico, 58 mulheres 

entrevistadas citaram a vergonha (15,1%), com grande expressividade entre os fatores 

identificados, 38 fizeram referência à ansiedade (9,8%), 35 mulheres destacaram o prazo para 

receber o resultado do exame (9,1%), por considera-lo demorado, 31 referiram a rotina de 

atendimento da unidade de saúde como um fator negativo (8%), no que diz respeito ao horário 

destinado para a realização do exame, 30 citaram a posição para realizar o exame (7,8%), a 

qual é considerada incomoda, a ausência de problemas vaginais foi considerada por 27 delas 

(7%), o acolhimento no serviço referido por 21 mulheres (5,4%), a ausência de um 

companheiro, ou seja, não possuir um parceiro sexual por 20 entrevistadas (5,2%), 19 

levantaram a questão da dor no momento da realização do exame (4,9%), embora maior parte 

da amostra esteja satisfeita com o atendimento dos profissionais, 17 mulheres (4,4%) 

identificaram esse como um fator desfavorável, 13 citaram questões familiares (3,3%),  11 

relataram que a realização do exame por um profissional do sexo masculino dificulta a adesão 

ao exame (2,8%),  10 mulheres destacaram a falta de conhecimento sobre o exame como uma 

barreira (2,6%), o medo de realizar o exame também foi identificado por 7 mulheres, como 

também as modificações do corpo com a idade (1,8%), o medo do câncer por apenas 5 

mulheres (1,3%), a insegurança citada por 4 das entrevistadas (1%) e multiparidade por via 

vaginal por 2 mulheres (0,5%), sendo o menos expressivo diante desse contexto. 
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Sentimentos como a vergonha, ansiedade, medo e insegurança são comuns entre as 

mulheres quando indagadas a respeito de aspectos que dificultam na realização do exame 

citológico. Esses sentimentos são observados não apenas no presente estudo, mas também em 

diversos outros estudos, discutidos a seguir. 

Souza (2010) em seu estudo, que teve por objetivo avaliar o conhecimento e prática de 

mulheres em relação ao exame citológico do câncer do colo uterino, no município de Oriente, 

Minas Gerais, revelou que 39,3 % das mulheres que fizeram parte da sua amostra afirmaram 

que a vergonha é o principal sentimento desafiador para a realização do exame, seguido do 

medo com 21,4%, ansiedade com 10,7 e insegurança com 7,1% das mulheres. Pinho (2003) e 

Silva (2006) possuem dados semelhantes ao apresentar que a vergonha foi considerada em 

seus estudos, respectivamente, por 32,5% e 24,2% das suas amostras. 

O medo e a vergonha, no estudo de Davim et al. (2005), que abordou o conhecimento 

sobre o exame citológico e foi desenvolvido com 150 mulheres em uma unidade básica de 

saúde do município de Natal, Rio Grande do Norte, possui um valor ainda mais expressivo, 

com 42% das mulheres considerando tais aspectos como barreiras diante da realização do 

exame citológico. Já Brito, Nery e Torres (2007) identificaram em sua amostra um valor de 

39,2% para tais sentimentos. 

Merighi, Hamano e Cavalcante (2002), traz a vergonha como principal fator que 

impede a realização do exame, sendo comtemplado por 100% das mulheres que revelaram 

nunca terem realizado o exame citológico em toda a sua vida. No estudo de Oliveira (2010), 

entre os motivos para nunca terem realizado o teste, foram relatados sentimentos de medo, de 

vergonha ou de insegurança, com 23,1%. 

A vergonha ainda foi identificada como principal motivo que dificulta e até chega a 

impedir a realização do exame citológico em estudos como o de Ferreira e Oliveira (2006), 

que trabalhou o conhecimento de funcionárias de indústria têxteis sobre a prevenção do 

câncer de colo uterino e Duavy et al (2007), que desenvolveu um estudo acerca da percepção 

da mulher sobre o exame preventivo do câncer de colo uterino. 

Tal destaque da vergonha diante da resistência na realização do exame citológico 

ocorre devido à exposição do corpo e pelo fato de a sexualidade ainda ser uma temática pouco 

discutida, constituindo-se como uma forma de bloqueio e conflito, principalmente para a 

mulher. Então, se faz necessário que o profissional que atua no exame citológico, seja ele, 

enfermeiro ou médico, trabalhe e amplie o olhar dessas mulheres sobre a sexualidade, uma 

vez que isso está diretamente relacionada com aspectos de sua liberdade e diversas práticas da 

saúde (DUAVY et al., 2007). 
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Conforme Pelloso, Carvalho e Higarashi (2004), a vergonha é um sentimento que está 

relacionado não só com a exposição corporal, a questão da sexualidade e dos tabus 

relacionados a este tema, mas também com a impessoalidade da realização do exame, e com o 

fato de a mulher perceber que seu corpo será visto e compreendido como objeto, o que faz 

com que parte das mulheres refiram dificuldades em realizar o exame como profissionais do 

sexo masculino, ter vergonha das modificações do seu corpo com a idade, bem como o fato da 

multiparidade por via vaginal ser considerada como um obstáculo no momento de decidir 

realizar ou não o exame preventivo. 

O medo é frequentemente relacionado pelas mulheres não apenas diante do 

procedimento, assim como diante da expectativa do resultado, e a forma pela qual elas 

percebem a saúde e quando esse resultado é considerado demorado quanto ao prazo para seu 

recebimento, o mesmo acaba sendo incluído como um fator que dificulta o exame (RAFAEL, 

2009). O efeito devastador gerado pelo diagnóstico do câncer traz a idéia de aproximação da 

morte, mutilações e dor, proveniente dos tratamentos às mulheres, fazendo com que o medo 

floresça. 

Embora a vergonha tenha sido o fator que mais dificulta o acesso das mulheres ao 

exame, há mulheres na amostra que referiram não ter vergonha de realizá-lo, algo que 

também foi constatado no estudo de Oliveira e Pinto (2007), acerca da percepção das usuárias 

sobre as ações de prevenção do câncer do colo do útero na ESF no município de Ribeirão 

Preto, São Paulo, no qual algumas mulheres relataram conseguir relaxar e ficar tranquilas com 

a realização do exame, superando inclusive, o medo. 

A rotina de atendimento da unidade de saúde foi contemplada também como uma 

influência negativa na realização do citológico, considerando principalmente a coincidência 

entre os horários de atendimento da unidade e o horário do seu trabalho. Tal dificuldade foi 

citada por Feliciano, Christen e Velho (2010) em seu estudo, possuindo um valor de 2%, o 

que aponta para a necessidade de ampliação de horários de atendimento que contemplem 

essas lacunas na cobertura. 

A questão da posição para realizar o exame, o desconforto que a mesma proporciona 

no momento da coleta do exame, assim como no presente estudo, foi citada por Souza (2010) 

em sua pesquisa, na qual 32,1% das mulheres entrevistadas afirmaram que o desconforto 

físico é uma importante barreira para a realização deste procedimento, o que também pôde ser 

observado em 11,1% da amostra estudada por Pinho (2003). Tal posição foi detectada por 

Ferreira (2009) não só associada ao desconforto, mas também ao sentimento de vergonha, a 

sensação de impotência, desproteção e perda do domínio sobre o próprio corpo que a posição 
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ginecológica proporciona. Outro fator que está ligado ao desconforto é a dor. Embora o 

exame seja um procedimento, na maioria das vezes, indolor, 4,9% das mulheres relataram a 

ocorrência de dor em alguma das realizações do exame. Tal ocorrência não é frequente e 

embora dificulte, não gera um impedimento. A dor foi um dos aspectos abordados também no 

estudo de Feliciano, Christen e Velho (2010), representando 9% de sua amostra, que foi 

composta por 264 mulheres residentes no município de Rio do Sul, Santa Catarina, estudo 

esse que abordou os mecanismos que ampliam a adesão das mulheres na realização do exame 

colpocitológico no SUS.  

A ausência de problemas ginecológicos também foi um dos fatores citados dentre 

aqueles que não contribuem para a realização do exame. Em estudos como o de Oliveira 

(2010), 30,4% das mulheres relataram o mesmo fator, sendo apresentado como um dos 

maiores motivos para a não realização do exame citológico também no estudo realizado por 

Martins, Thuler e Valente (2005).   

A falta de conhecimento da condição assintomática da doença é algo frequente entre 

as mulheres, chegando até a fazer com que elas não procurem o exame, como foi constatado 

pelo presente estudo e também por Pinho (2003), no qual esse foi o principal motivo referido 

por aquelas que nunca fizeram o exame, com 45,3% dos relatos. A falta de conhecimento 

dificultando a realização do exame citológico, mesmo não tendo um número tão expressivo, 

mostra-se presente e atuando como um aspecto que dificulta o acesso ao exame e até mesmo 

impede sua realização, como também foi constatado por Silva (2006), apresentando 19,2%. 

Por esta razão, é importante que os profissionais, principalmente, os enfermeiros, 

realizem ações educativas em saúde junto às mulheres, fazendo sempre que possível, 

parcerias entre os serviços de saúde e universidades e/ou escolas que lidem com essa temática 

e que possam promover uma maior atenção para a prevenção do câncer de colo uterino 

(DUAVY, 2007). 

Lefevre e Lefevre (2007) ainda destacam que é necessário entender a proposta 

educativa na promoção de saúde, não como conducente, mas como fomentadora de 

autonomia, onde as pessoas com a ajuda através do diálogo, troca de experiências e 

informações técnicas possam conduzir suas vidas. Por este motivo, a enfermagem não deve 

impor pressupostos ou práticas, mas as adequar às realidades de vida, pensamento e costumes 

daqueles por ela assistidos (SOARES, 2010). Tais intervenções são importantes também para 

minimizar as insatisfações com relação ao atendimento do profissional de saúde e ao 

acolhimento realizado pelo serviço, que embora tenham sido relatados pela maioria das 

mulheres do estudo como fatores que facilitavam a procura ao exame, algumas entrevistadas 
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levantaram que dentro da sua realidade vivenciada, tais fatores dificultam o acesso, 

demonstrando-se insatisfeitas. 

As participantes responderam também que a ausência de um companheiro dificulta e 

até impede a realização do exame citológico, e de acordo com Albuquerque et al. (2009), a 

cobertura do citológico é maior entre as mulheres que possuem algum companheiro do que 

aquelas que não convivem maritalmente. Segundo Duavy (2007), isso ocorre porque elas 

reconhecem em seus companheiros risco em potencial para o adoecimento, não apenas 

relacionado ao câncer, mas a outras doenças sexualmente transmissíveis que podem ser 

detectadas através do exame citológico.  

Embora as questões familiares não tenham um valor significativo no presente estudo, é 

um aspecto comum ao se tratar de fatores que dificultam na realização do exame citológico. 

Um estudo realizado por Ferreira (2009) sobre os fatores que influenciam a não-realização do 

exame citológico, também encontrou as questões familiares como um aspecto que dificulta, 

associados principalmente ao papel da mulher no cuidado com a casa e os filhos, ou até 

mesmo de pessoas idosas que encontram-se sobre seus cuidados, sendo na maioria das vezes 

os seus próprios pais. 

Na maioria das unidades de saúde onde foi desenvolvido o estudo, o exame é realizado 

pela enfermeira e, sendo assim, é importante a formação de vínculo entre a mesma e as 

usuárias do serviço, tanto para promover práticas educativas eficazes, como para promover 

uma melhor interação no momento da realização do procedimento. 

A humanização e o cuidado prestado pelo enfermeiro de forma adequada são 

importantes na realização do exame citológico. Entre os pontos relevantes que podem ser 

trabalhados durante o momento da consulta, estão a exposição do material utilizado no 

exame; familiarizá-la com o ambiente; auxiliá-la em decodificar a linguagem científica; 

possuir atributos próprios de comunicação interpessoal; expor somente a porção do corpo 

necessária; evitar o trânsito desrespeitoso de outros profissionais na sala de exame; encorajá-

la, tentando evitar o medo e a vergonha; sempre elucidar à mulher que todas as informações 

derivadas da consulta serão mantidas em sigilo, garantindo resguardar a identidade da mulher 

e fazendo com que o momento do exame deixe de atuar como provocador de tensões 

emocionais. Tudo isso, sempre contemplando e respeitando o pensar e o sentir da mulher 

sobre a realização desse exame (MOURA, 2010). 

Um dos fatores que contribuem para executar o trabalho dessa forma é o fato dos 

profissionais da ESF atuarem mais próximos dos contextos familiares e coletivos, não só das 

mulheres, como da sua família e comunidade onde vivem. Isso facilita a criação de um 



49 

vínculo cada vez mais forte e confiável, construindo meios não apenas para prevenir o câncer 

de colo uterino, mas garantir uma melhor qualidade de vida à mulher em toda a sua totalidade. 

 

5.3 ELABORAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO PARA AVALIAR A CAPACIDADE DA 

ADESÃO AO EXAME CITOLÓGICO DO COLO UTERINO 

 

Para a elaboração de um escore que pudesse avaliar a capacidade das mulheres 

entrevistadas com relação à adesão ao exame citológico, identificou-se por meio do 

questionário aplicado (em anexo) os fatores que influenciavam as mulheres na realização do 

exame, de forma positiva ou negativa. Uma vez com o banco de dados montado, categorizou-

se escores para cada item, de acordo com as respostas dadas pelas entrevistadas, onde o escore 

0 indicava a influência positiva, facilitadora, o 1 remetia à indiferença da mulher com relação 

ao item correspondente, indicando que não era capaz de exercer nenhum tipo de influência 

diante da realização do exame e o 2 indicava os fatores que dificultam a adesão ao exame. 

Com isso, quanto maior o escore total, mais barreiras estavam presentes entre a mulher e o 

exame citológico, principalmente para aquelas em que não só dificultavam, mas também 

chega a impedir a realização do exame, exercendo papel fundamental na adesão ou não do 

citológico pelas mulheres. 

Com a análise dos escores categorizados apresentados, foram obtidos valores entre 13 

e 30. Classificou-se então os escores em baixo, com valores 13 e 14, em médio os valores 15 e 

16 e o alto de 17 a 30. 

Quanto mais alto o escore total apresentado, maiores as dificuldades vivenciadas pela 

mulher em realizar o exame citológico e menor está sendo a prática do autocuidado frente a 

prevenção do câncer de colo uterino, evidenciando as necessidades que tal mulher possui em 

receber um atendimento em saúde diferenciado, com um maior apoio as suas questões 

subjetivas, com base nos fatores que a mesma considera como empecilho para que possa 

tomar atitudes mais favoráveis a sua saúde. Nesse processo não basta agir apenas com o 

intuito de conseguir a adesão ao exame, mas é primordial que o profissional faça com que seja 

uma adesão consciente do real significado que o exame possui e que todos os fatores que 

influenciam de forma negativa nesse processo sejam minimizados de tal forma que não 

representem mais barreiras na prática do cuidado de cada mulher consigo. 

Com a criação de tal escore ainda foi possível relacionar a periodicidade em que a 

mulher busca realizar o exame como rotina de saúde com a prática do autocuidado. Para isso 
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foi utilizada análise multivariada, mas especificamente a análise fatorial e a análise de 

correspondência.  

A análise multivariada de acordo com Hair et al. (2010), refere-se a todos os métodos 

estatísticos que analisam simultaneamente múltiplas medidas em cada indivíduo ou objeto sob 

investigação. Qualquer análise simultânea de mais de duas variáveis pode ser, de certo modo, 

considerado como análise multivariada. 

 

5.3.1 Análise Fatorial 

 

A análise fatorial inclui a análise de componentes principais e análise dos fatores 

comuns e é aplicada quando há um número grande de variáveis correlacionadas entre si, com 

o objetivo de identificar um número menor de novas variáveis alternativas, correlacionadas e 

que, de algum modo, sumarizem as informações principais das variáveis originais 

encontrando os fatores ou variáveis latentes. O objetivo principal deste tipo de análise é 

descrever as relações de covariância entre as variáveis em alguns fatores ocultos e não 

observáveis. Sua utilização supõe que as variáveis podem ser agrupadas de acordo com suas 

correlações. Assim, obtém como resultado grupos com todas as variáveis altamente 

correlacionadas entre si, mas com baixas correlações com variáveis de um grupo diferente. 

Cada grupo de variáveis representa um único construto ou fator, que é responsável pelas 

correlações observadas. Ao resumir os dados, a análise fatorial capta as dimensões latentes 

que representam o conjunto de dados em um número menor de conceitos do que as variáveis 

individuais originais (HAIR et al., 2010). 

Como já assinalado, para a realização da Análise Fatorial Exploratória (AFE) foi 

utilizado o software MPLUS, versão 7. Tal software permite trabalhar com variáveis binárias 

ou variáveis ordinais e também indica índices de qualidade de ajuste do modelo. A estimação 

foi realizada pelo método de máxima verossimilhança.  

Ressalta-se que os itens 21 e 24, que correspondem, respectivamente, aos fatores 

gravidez e realização do exame por um profissional do sexo masculino foram retirados da 

AFE uma vez que não houve variabilidade de respostas. A partir do critério do valor próprio 

optou-se por uma estrutura unifatorial e os resultados são apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Análise Fatorial Exploratória do Questionário 

Item Carga Fatorial 

Item 01 – Existência de problemas vaginais 0,809 

Item 02 – Ausência de problemas vaginais 0,624 

Item 03 – Prevenir o câncer de colo uterino 1,078 

Item 04 – Medo do exame 0,865 

Item 05 – Ansiedade 0,857 

Item 06 – Trabalhos educativos 1,071 

Item 07 – Vergonha 0,774 

Item 08 – Insegurança  0,360 

Item 09 – Informações sobre o exame antes de realizá-lo  0,819 

Item 10 – Dor  0,592 

Item 11 – Acolhimento no serviço de saúde 0,809 

Item 12 – Prazo para receber o exame 0,804 

Item 13 – Recomendação médica -0,262 

Item 14 – Questões familiares  0,799 

Item 15 – Ausência de companheiro 0,603 

Item 16 – Falta de conhecimento sobre o exame 0,782 

Item 17 – Atendimento do profissional 0,899 

Item 18 – Posição ao realizar o exame 0,825 

Item 19 – Rotina de atendimento da Unidade de Saúde 0,365 

Item 20 – Medo de ter câncer 0,261 

Item 22 – Modificações do corpo com a idade  0,662 

Item 23 – Multiparidade por via vaginal 0,819 

 

Os itens 13 e 20, diante das cargas fatoriais apresentadas, foram desconsiderados para 

as análises seguintes, uma vez que são inferiores a 0,30.  Observaram-se ainda os seguintes 

índices de ajuste: CFI = 0,846, TLI = 0,830, χ
2
= 782,71, p < 0,001. O índice de fidedignidade 

do fator, por meio do alfa de Cronbach, foi igual a 0,845. O fator resultante da análise fatorial 

pode ser identificado como fatores que impactam na adesão de mulheres ao exame citológico 

do colo uterino. 

 Constatou-se que o instrumento construído e utilizado apresentou evidências de 

validade de construto, a partir da análise fatorial, que segundo Pasquali (2010) consegue 
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definir a dimensionalidade desse instrumento e ainda produzir resultados que permitem o 

processo de tomada de decisão com relação a qualidade dos itens abordados como um todo. 

 

5.3.2 Análise de correspondência 

 

Posteriormente a realização da análise fatorial, onde foi possível constatar quais os 

fatores relevantes no resultado obtido por meio da coleta de dados, foi realizada uma Análise 

de correspondência por meio do SPSS Statistics 20. 

A Análise de Correspondência, é uma técnica exploratória de simplificação da 

estrutura da variabilidade de dados multivariados, utiliza variáveis categóricas dispostas em 

tabelas de contingências, levando em conta medidas de correspondência entre as linhas e 

colunas da matriz de dados. Trata-se de um método para determinação de um sistema de 

associação entre os elementos de dois ou mais conjuntos, buscando explicar a estrutura de 

associação dos fatores em questão, permitindo a visualização da relação entre os conjuntos, 

onde a proximidade dos pontos referentes à linha e a coluna indicam associação. 

 A análise de correspondência é considerada um método semelhante à Análise 

Fatorial, diferenciando-se principalmente por permitir a inclusão de variáveis qualitativas 

nominais. A sua natureza multivariada permite revelar relações que não seriam detectadas em 

comparações aos pares das variáveis. Observa-se que é possível transformar qualquer 

característica quantitativa em qualitativa, realizando-se uma partição de seu domínio de 

variação em classes e sendo mais efetiva se a matriz de dados (tabela bidimensional) é 

bastante grande, de modo que a inspeção visual ou análise estatística simples não consegue 

revelar sua estrutura. Os resultados da referida análise podem ser visualizados na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Análise de correspondência para o cruzamento periodicidade por escore categorizado 

Dimensão Valor Singular Inércia Qui-Quadrado Sig. % Inércia 

1 0,780 0,608  

 

234,133 

 

 

<0,001 

96,1 

2 0,157 0,025 3,9 

Total - 0,633 100,0 

 

A solução da Análise de correspondência múltipla foi utilizada para avaliar 

associações entre as características Periodicidade e Escore categorizado. A solução com duas 

dimensões atinge 100,0% da inércia total, onde a dimensão 1 foi escolhida por explicar 96,1% 

da variação total dos dados. 
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Esse modelo permite a visualização gráfica das relações mais importantes do grande 

grupo de variáveis, através das distâncias entre os pontos que representam as categorias da 

tabela. Estes pontos são traçados em sistemas cartesianos nos quais os eixos são, em geral, 

dois ou três eixos fatoriais ortogonais que contenham o máximo de informações possíveis 

sobre as variáveis, que são representadas em um mapa perceptual por uma distância métrica 

baseada nas distâncias quiquadrado, onde as proximidades indicam o nível de associação 

entre as variáveis linhas ou colunas. 

 

Figura 1: Diagrama de associação entre os escores categorizados e a periodicidade do exame 

resultantes da análise de correspondência. João Pessoa, 2015 

 
 

Na análise em questão, o diagrama de associação entre os níveis das categorias destas 

variáveis apresenta dois agrupamentos onde escores baixos estão associados a altas 

periodicidades e escores altos estão associados à baixa periodicidade. Com isso, é possível 

constatar que quanto menor é a periodicidade, menor é o escore, portanto, maior é a atenção e 

o cuidado da mulher em relação ao câncer de colo uterino e ao exame citológico, sendo 

constituída por grande parte da amostra total do estudo, uma vez que das 370 mulheres da 

amostra estudada, que referiram já ter realizado o exame citológico alguma vez ao longo da 

sua vida, 137 (37%) realizam anualmente, 93 (25,1%) de dois em dois anos e 76 (20,5%) de 

seis em seis meses, estando presentes entre os escores baixo e médio, enquanto o escore alto 

possui periodicidades de três em três anos, composto por apenas 5 (1,3%) mulheres, e também 

as 59 (15,9%) mulheres que afirmaram não possuir periodicidade definida para a realização 

do exame preventivo. 
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Depois de um exame citopatológico do colo do útero negativo, um exame subsequente 

pode ser realizado a cada três anos, com a mesma eficácia da realização anual. Conforme 

apresentado por Brasil (2002d), a expectativa de redução percentual no risco cumulativo de 

desenvolver câncer, após um resultado negativo, é praticamente a mesma, quando o exame é 

realizado anualmente (redução de 93% do risco) ou quando ele é realizado a cada três anos 

(redução de 91% do risco).  

Foi possível observar que grande parcela da amostra possui uma grande atenção com 

relação ao exame e seu significativo papel na prevenção do câncer do colo uterino e o que 

gera como consequência uma maior preocupação com o autocuidado, fazendo com que as 

mesmas busquem a realização do exame preventivo com uma frequência maior que a 

preconizada, ou seja, a cada 3 anos. 

As participantes do estudo que procuram realizar o exame no intervalo dos 3 anos 

referiram agir dessa forma não por ser assim preconizado e orientado pelos profissionais de 

saúde, mas por outros diversos motivos que dificultam essa busca. Dentre eles tiveram 

destaque nessa parcela da amostra os fatores: ausência de queixas ginecológicas, ansiedade, 

vergonha, longo prazo para recebimento do resultado do exame, ausência de um companheiro 

e uma vida sexual ativa, desconfortável posição para realização do exame e ainda a rotina de 

atendimento da unidade no que diz respeito ao horário destinado para tal procedimento. 

Ainda mais preocupante é a questão das mulheres que não possuem periodicidade com 

relação ao exame, deixando de realizar uma prevenção periódica e realmente efetiva. Ao 

categorizar o escore com relação aos fatores que influenciam as mulheres na realização do 

exame, dentre as que já realizaram alguma vez o exame citológico, os maiores escores são 

daquelas que não possuem uma periodicidade definida para o exame, ficando claro que essas 

possuem mais fatores se tornando barreiras nesse acesso, sendo importante desenvolver ações 

que auxiliem as mulheres a superar essas dificuldades e trabalhar a questão do autocuidado, 

sensibilizando as usuárias de que o cuidado e responsabilidade com a saúde delas precisa 

partir de si, e não apenas dos profissionais de saúde, sendo um trabalho em conjunto. 

O autocuidado é o desempenho ou a prática de atividades que as pessoas realizam em 

seu beneficio, objetivando a manutenção da sua vida, bem-estar e saúde. Elas são 

desenvolvidas de forma voluntária, envolvendo uma série de tomadas de decisões ao longo da 

vida, com o propósito de contribuir de forma específica para o desenvolvimento humano 

(GEORGE, 2000). Fatores básicos como a idade, sexo, estado de desenvolvimento e de saúde, 

condições socioculturais, fatores do sistema de atendimento à saúde, fatores familiares, 

ambientais e padrões da vida, podem exercer influências diante a prática do autocuidado de 
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cada indivíduo, principalmente das mulheres quando o assunto é a prevenção do câncer de 

colo uterino (PANDOLFI et al., 2015). 

Dentro do processo de estruturação das práticas de saúde é necessária a disseminação 

da informação e a ampliação da educação em saúde, viabilizando o entendimento do processo 

saúde-doença e do autocuidado por parte de cada mulher.  Isso requer mais do que 

simplesmente o domínio do conhecimento técnico, uma vez que esta compreensão da 

dimensão do autocuidado aborda questões mais complexas e necessita uma construção de 

competências por parte dos profissionais. 

Nesse contexto é possível visualizar a educação e a abertura de espaços de produção 

de diálogo como ferramentas chave não só da enfermagem, mas de todos os profissionais que 

compõem a equipe de saúde. Por meio dessas, desenvolve-se os potenciais de cada mulher em 

relação às questões de prevenção do câncer de colo uterino, sempre levando em consideração 

os seus conhecimentos prévios, bem como respeitando sua história de vida e suas 

experiências. Possibilita-se dessa forma, a construção de uma relação de co-responsabilidade, 

favorecendo formas mais humanas e efetivas do processo de trabalho em saúde tanto para as 

usuárias, como para os profissionais no combate ao câncer de colo uterino. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O câncer do colo uterino ainda é um problema de saúde pública em países em 

desenvolvimento, e embora o Brasil tenha sido um dos primeiros países do mundo a implantar 

a realização do exame citológico, para a detecção precoce do câncer de colo uterino, sua 

realidade não foge da regra. 

 Considerando a importância da prevenção do câncer de colo uterino, o estudo teve 

como objetivo avaliar a adesão das mulheres ao exame citológico na Atenção Básica do 

município de João Pessoa, identificando fatores facilitadores e dificultadores na realização do 

exame, a partir da percepção de mulheres usuárias das Unidades de Saúde da Família. 

O instrumento construído e utilizado no desenvolvimento do estudo apresentou 

evidências de validade de construto, a partir da análise fatorial, que segundo Pasquali (2010) 

consegue definir a dimensionalidade desse instrumento e ainda produzir resultados que 

permitem o processo de tomada de decisão com relação a qualidade dos itens abordados como 

um todo. 

A amostra do estudo foi composta por 384 mulheres, e o perfil sociodemográfico 

predominante foi o de mulheres com uma faixa etária compreendida entre de 30 a 39 anos, de 

cor parda, em união consensual, católica, de baixa escolaridade, predominando a segunda fase 

do ensino fundamental incompleto e renda familiar de um a dois salários mínimos, ou seja, de 

baixa renda. 

Quanto aos aspectos relacionados ao exame citológico, foi possível constatar que a 

grande parte das entrevistadas relatou já ter realizado, alguma vez durante toda a vida, com 

periodicidade de realização do exame anual, e ainda constatou-se que há uma significativa 

busca pelo resultado exame. 

Dentre os aspectos que facilitam, foram identificados, o recebimento de informações 

sobre o exame antes de sua realização, trabalhos educativos, a prevenção do câncer de colo 

uterino, o atendimento do profissional, o acolhimento no serviço de saúde, a presença de 

problemas vaginais, rotina de atendimento da unidade de saúde e a recomendação médica. Já 

em relação aos aspectos que dificultam, foram destacados a vergonha, ansiedade, prazo para 

recebimento do resultado do exame, rotina de atendimento da unidade de saúde, a posição 

para realizar o exame, ausência de problemas vaginais, acolhimento na Unidade de saúde, 

ausência de um companheiro, dor, atendimento do profissional, questões familiares, 

realização do exame por um profissional do sexo masculino, falta de conhecimento sobre o 
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exame, medo de realizar o exame e também do câncer, modificações do corpo com a idade e a 

multiparidade por via vaginal.  

Por meio dos resultados obtidos, observou-se que grande parte da amostra considerada 

possui uma frequência definida quanto à periodicidade do exame, demonstrando um elevado 

grau de autocuidado. Aquelas que não possuíam uma periodicidade definida, apresentaram 

maiores barreiras com relação ao exame citológico, influenciando de forma negativa no 

autocuidado praticado por essas entrevistadas.   

Os dados do estudo apontaram para uma atitude positiva das mulheres com relação à 

busca pela prevenção do câncer de colo uterino e ao autocuidado. Fatores essenciais 

contribuíram para que isso ocorresse, entre eles, um cuidado de enfermagem, respeitando as 

necessidades e particularidades das usuárias na unidade de saúde. Outro fator considerado 

significativo foi a realização de ações educativas promovidas pelos profissionais de saúde, 

principalmente pelos enfermeiros, que buscam a disseminação do conhecimento sobre prática 

do exame e sua importância para a saúde da mulher, minimizando as barreiras de acesso ao 

exame. 

A descentralização do citológico realizado em unidade básica de saúde facilitou o 

acesso da população feminina para a realização do mesmo, mas ainda há muitas mulheres que 

apresentam resistência à coleta citológica. Com isso, é preciso considerar que a prevenção 

depende diretamente, dentre outros fatores, da educação em saúde. A Estratégia Saúde da 

Família conta com o profissional enfermeiro atuando não somente na coleta citológica, mas 

especialmente na promoção de saúde, com um aspecto favorável, a proximidade da realidade 

que a mulher vivencia. 

 Nesse campo da atuação, é indispensável que o enfermeiro procure prestar assistência 

às mulheres, dando suporte, facilitando e capacitando não apenas individualmente, como em 

grupos, para que mantenham ou restabeleçam seu bem-estar de forma satisfatória de acordo 

com suas crenças e cultura, sempre considerando as mulheres como ativas e responsáveis pelo 

cuidado com sua saúde, promovendo a construção de uma consciência crítica a respeito da 

relevância dessas ações, é o caminho preferível como modelo de práticas e de atuação. 

Apesar do exame citológico ter sido comprovado como uma técnica prática, de baixo 

custo, efetiva e eficiente em diminuir as taxas de morbimortalidade, a sua cobertura ainda é 

insuficiente. Através dos resultados desse estudo, foi possível perceber que não basta o 

cuidado de enfermagem na prevenção de câncer de colo uterino estar voltado apenas para os 

aspectos técnicos do procedimento, mas, sobretudo, encontrar-se focado no comportamento e 

sentimentos das mulheres frente ao exame, na promoção de educação em saúde e espaços de 
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diálogo, possibilitando um cuidado integral e consequentemente, facilitando a adesão delas ao 

exame e as práticas de prevenção do câncer de colo uterino. 

Os resultados do estudo possibilitaram ainda uma maior aproximação com a realidade 

dos serviços de saúde a nível de Atenção Básica e com os comportamentos das mulheres 

frente ao exame e a prevenção do câncer. Mostraram também lacunas existentes no campo 

assistencial, no que se refere aos aspectos dificultadores evidenciados, e a necessidade de 

realização de outros estudos que auxiliem na ampliação do conhecimento e das práticas de 

enfermagem, na saúde da mulher, com o enfoque voltado para a prevenção e promoção de 

saúde. 
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Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Esta pesquisa tem como título, “EXAME CITOLÓGICO DO COLO UTERINO: 

ADESÃO DAS MULHERES NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO 

PESSOA-PB”, e está sendo desenvolvida pela aluna ANA ELOÍSA CRUZ DE OLIVEIRA, 

do Curso de Pós-Graduação em Modelos de Decisão e Saúde da Universidade Federal da 

Paraíba, sob a orientação do Prof. Dr. João Agnaldo do Nascimento e Prof. Dr. Josemberg 

Moura de Andrade. 

A presente pesquisa será realizada levando-se em consideração os aspectos éticos em 

pesquisa envolvendo seres humanos, preconizados pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, que trata do envolvimento com seres humanos em pesquisa, tendo por 

objetivo geral: avaliar a adesão das mulheres ao exame citológico do colo uterino na Atenção 

Básica do município de João Pessoa-PB e objetivos específicos: avaliar o perfil 

sociodemográfico das mulheres participantes do estudo; obter evidências de validade de um 

instrumento para avaliação de fatores que facilitam e dificultam na adesão ao exame 

citológico do colo do útero; identificar fatores que facilitam e dificultam na adesão ao exame 

citológico do colo do útero; identificar o comportamento preventivo de autocuidado à saúde 

das mulheres em relação à realização do exame citológico e sua periodicidade. 

A sua participação na presente pesquisa é de fundamental importância, por isso 

solicitamos sua contribuição no sentido de participar da mesma através de uma entrevista, 

realizada por meio de um instrumento previamente elaborado com questões pertinentes aos 

objetivos do estudo. Será garantido o anonimato, sua privacidade e o direito de autonomia 

referente à liberdade de participar da pesquisa ou desistir da mesma. Não será efetuada 

nenhuma forma de gratificação pela sua participação. Ressaltamos que os dados coletados 

farão parte de um trabalho de conclusão de curso podendo ser divulgado em eventos 

científicos, periódicos e outros tanto a nível nacional ou internacional. 

Sua participação na pesquisa é voluntária e, portanto, a senhora não é obrigada a 

fornecer as informações solicitadas pelo pesquisador participante. Esta pesquisa não oferece 

nenhum risco aparente aos seus participantes e caso decida não participar do estudo, ou 

resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum tipo de prejuízo.  

O seu nome será mantido em sigilo, por ocasião da publicação dos resultados. 

Os pesquisadores envolvidos nesta pesquisa estarão a disposição de V. Sra. para 

qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa.  
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Diante do exposto, agradecemos à contribuição da senhora na realização dessa 

pesquisa.  

Eu, _________________________________________, RG: _______________, fui 

devidamente esclarecida sobre os objetivos da pesquisa e diante do exposto, concordo em 

participar da mesma e ceder os direitos do material coletado. Estou ciente que receberei uma 

cópia desse documento assinado por mim e pelos pesquisadores. 

João Pessoa, _____/______/ 2015 

 

                             ______________________________________ 

                     Assinatura do Participante da Pesquisa ou Responsável Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço para  impressão 

dactiloscópica 

 

______________________________________ 

Assinatura da Testemunha 

 
Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para os pesquisadores:  

 

Pesquisadora responsável: Ana Eloísa Cruz de Oliveira  

Endereço: R. José Alexandre de Farias, 693,  ap.202, Bancários 

CEP: 58051-550 - João Pessoa/PB - Brasil 

Telefone: (83) 8876-3336/ 3216-7592  

e-mail: elocruz17@hotmail.com 

 

 

Pesquisador: João Agnaldo do Nascimento 

Endereço: Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Exatas e da Natureza - 

Campus I, Departamento de Estatística - Cidade Universitária - S/N 

CEP: 58059-900 - João Pessoa, PB - Brasil 

Telefone: (83) 8844-6090/ 3216-7075 

e-mail: joaoagh@gmail.com 

 

 

 

Pesquisador: Josemberg Moura de Andrade 

Endereço: Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Humanas Letras e Artes - 

Campus I, Departamento de Psicologia - Bloco IV - Cidade Universitária - S/N 

CEP: 58059-900 - João Pessoa, PB - Brasil 
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Telefone: (83) 8870-2609/ 3216-7337 

e-mail: josemberg.andrade@gmail.com 

 

Ou 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba 

Campus I - Cidade Universitária - 1º Andar – CEP 58051-900 – João Pessoa/PB  

 (83) 3216-7791 – e-mail: eticaccsufpb@hotmail.com 

 

Atenciosamente, 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Participante 

 

 

 

Obs.: O sujeito da pesquisa ou seu representante e o pesquisador responsável deverão rubricar 

todas as folhas do TCLE apondo suas assinaturas na última página do referido Termo.  

 

mailto:josemberg.andrade@gmail.com
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Apêndice B – Instrumento de coleta de dados 

 

1 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA 

1.1 – Idade: _____ anos 

 

1.2 – Cor/raça:  (   ) Branca (   ) Preta (   ) Parda (   ) Indígena (   ) Amarela 

 

1.3 – Estado Civil:   (   ) Casada (   ) União consensual (   ) Solteira (   ) Viúva (   ) Separada 

 

1.4 – Religião:  (   ) Católica (   ) Evangélica (   ) Espírita (   ) Sem prática religiosa 

 

1.5 – Escolaridade: ( )analfabeta (   ) 1ª fase do ensino fundamental incompleto (   ) 1ª fase 

do ensino fundamental completo (   ) 2ª fase do ensino fundamental incompleto (   ) 2ª fase do 

ensino fundamental completo  (   ) ensino médio incompleto (   ) ensino médio completo (   ) 

ensino superior incompleto (   ) ensino superior completo 

 

1.6- Renda familiar. (   ) até um salário mínimo (   ) de um a dois salário mínimos (   ) de dois 

a quatro salários mínimo (   ) de quatro a seis salários mínimos  (   ) acima de seis salários 

mínimos 

 

2 – DADOS REFERENTES AOS OBJETIVOS PROPOSTOS 

 

2.1 – Já realizou, alguma vez, o exame citológico? 

( ) Sim    ( ) Não 

 

2.2 – Se realiza o exame, com que periodicidade? 

(  ) Duas vezes ao ano (  )Uma vez ao ano (  ) De dois em dois anos (  ) De três em três anos ( 

) Não tem uma periodicidade definida 

 

2.3- Você busca o resultado do exame? 

( ) Sim  ( ) Não 

 

2.4 Se houve alteração no resultado do exame, realizou tratamento? 

( ) Sim ( ) Não 
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2.5- Em sua opinião, que fatores influenciam a realização do exame citológico? 

1-Existência de problemas vaginais (corrimento, coceira, sangramento, etc.). ( ) 

Como influencia?  

( ) Incentiva a realização do exame ( ) Dificulta a realização do exame   

2-Ausência de problemas vaginais (corrimento, coceira, sangramento, etc.). ( ) 

Como influencia?  

( ) Incentiva a realização do exame  ( ) Dificulta a realização do exame   

3-Prevenir o câncer de colo uterino (a prevenção do câncer como principal motivo da 

realização do exame citológico). ( )  

Como influencia?  

( ) Incentiva a realização do exame  ( ) Dificulta a realização do exame  

4- Medo do exame (sentimento de receio quanto ao momento do exame ou seu resultado). ( )  

 Como influencia?  

( ) Incentiva a realização do exame  ( ) Dificulta a realização do exame   

5-Ansiedade (inquietação, mãos frias, pés frios, coração acelerado, desconforto noestômago). 

( )  

Como influencia?  

( ) Incentiva a realização do exame  ( ) Dificulta a realização do exame   

6-Trabalhos educativos (desenvolvimento de ações que visam educar sobre o exame, 

realizadas na unidade de saúde antes do atendimento). ( ) 

Como influencia? 

( ) Incentiva a realização do exame  ( ) Dificulta a realização do exame   

7-Vergonha (sentir-se inibida, retraída, embaraçada com a exposição corporal durante o  

exame).  ( )  

Como influencia? 

( ) Incentiva a realização do exame  ( ) Dificulta a realização do exame   

8-Insegurança (falta de confiança, sentimento de ameaça, vulnerabilidade). ( )  

Como influencia? ( ) Incentiva a realização do exame  ( ) Dificulta a realização do exame   

9-Informações sobre o exame antes de realizá-lo (receber informações que esclareçam a 

realização do exame, com antecedência). ( ) 

Como influencia? 

( ) Incentiva a realização do exame ( ) Dificulta a realização do exame  

10-Dor (sensação de desconforto, desagradável, no momento da coleta do material). ( )  

Como influencia? 
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( ) Incentiva a realização do exame  ( ) Dificulta a realização do exame   

11-Acolhimento no serviço de saúde. ( )  

Como influencia? 

( ) Incentiva a realização do exame  ( ) Dificulta a realização do exame   

12- Prazo para receber o resultado do exame. ( )  

Como influencia? 

( ) Incentiva a realização do exame  ( ) Dificulta a realização do exame   

13-Recomendação médica  (exame solicitado pelo médico). ( )  

Como influencia? 

( ) Incentiva a realização do exame  ( ) Dificulta a realização do exame   

14-Questões familiares (impedimento do parceiro, ser cuidador de idoso ou alguma pessoa 

deficiente em casa). ( )  

 Como influencia? 

( ) Incentiva a realização do exame  ( ) Dificulta a realização do exame   

15-Ausência de companheiro (não ter uma vida sexualmente ativa).  ( ) 

Como influencia? 

( ) Incentiva a realização do exame  ( ) Dificulta a realização do exame   

16-Falta de conhecimento sobre o exame (não ter informações de como é realizado o exame). 

( )  

Como influencia? 

( ) Incentiva a realização do exame ( ) Dificulta a realização do exame  

17-Atendimento do profissional (forma como o profissional trata a paciente no momento do 

atendimento).  ( )  

Como influencia? 

( ) Incentiva a realização do exame  ( ) Dificulta a realização do exame  

18- Posição ao realizar o exame (desconforto quanto a posição necessária para a realização da 

coleta do material).  ( )  

Como influencia?  

( ) Incentiva a realização do exame ( ) Dificulta a realização do exame   

19-Rotina de atendimento da unidade de saúde (horário estabelecido pela unidade de saúde 

para a realização do exame). ( )  

Como influencia? 

( ) Incentiva a realização do exame  ( ) Dificulta a realização do exame   
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20-Medo de ter câncer (sentimento de receio quanto ao fato de ter a doença). ( )  

Como influencia? 

( ) Incentiva a realização do exame  ( ) Dificulta a realização do exame   

21-Gravidez (realização do exame durante a gestação). ( )  

Como influencia? 

( ) Incentiva a realização do exame ( ) Dificulta a realização do exame   

22-Modificações do corpo com a idade. ( ) 

Como influencia? 

( ) Incentiva a realização do exame  ( ) Dificulta a realização do exame   

23-Multiparidade por via vaginal (ter vários filhos através de parto normal). ( )  

Como influencia? 

( ) Incentiva a realização do exame  ( ) Dificulta a realização do exame   

Existe algum outro fator que a influencia na realização do exame citológico que não foi citado 

anteriormente? 

( ) Sim ( ) Não  

 

Se sim, Qual?________________________________________________________ 
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Anexo 1 - Certidão do Comitê de Ética em Pesquisa 
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