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RESUMO 

 

O câncer do colo do útero é a segunda doença maior causadora de morte na 
população feminina no Brasil e no mundo. Os programas de prevenção são 
fundamentais para a mudança dessa situação mas para isso é necessária a 
participação das mulheres através do método mais importante e eficiente que é 
o exame Papanicolau. A questão norteadora estabelecida foi quais os métodos 
devem ser utilizados para a capitação de mulheres na adesão aos programas 
de prevenção do câncer do colo do útero. Entretanto, para que haja a adesão é 
preciso que a liderança do enfermeiro seja voltada na detecção precoce por 
meio da educação em saúde e do compartilhamento de experiências. Este 
estudo objetivou identificar na literatura ações que o enfermeiro possa realizar 
para promover a adesão de mulheres ao exame citopatológico para o 
rastreamento do câncer de colo uterino. A pesquisa bibliográfica foi realizada 
no período de fevereiro a maio de 2017, nas bases de dados da Biblioteca 
Virtual de Saúde constituído pela SciELO, LILACS, Medline e BDENF, e com 
manuais, resultando em uma análise descritiva. Os estudos indicaram que as 
mulheres não realizam o exame preventivo pela falta de informação e 
desconhecimento sobre sua relevância. Por isso o papel do enfermeiro é 
primordial para o entendimento sobre a patologia desde a primeira consulta até 
o acompanhamento com atividades educativas permitindo um cuidado de 
qualidade. 
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ABSTRACT 

Cervical cancer is the second larger disease causing death in the female 
population in Brazil and the world. Prevention programs are fundamental to 
change this situation but for this is necessary the participation of women 
through the most important and efficient method that is the pap smear. The 
guiding question established was which methods should be used for capitation 
of women in adherence to programs for the prevention of cervical cancer. 
However, in order to achieve adherence, the nurse's leadership must be 
focused on early detection through health education and the sharing of 
experiences. This study objected to identify in the literature actions that the 
nurse can perform to promote the adhesion of women to the cytopathological 
examination for the traking of cervical cancer. The bibliographic research was 
carried out from February to May of 2017, in the databases of the Virtual Health 
Library made up of SciELO, LILACS, Medline and BDENF, and with manuals, 
resulting in a descriptive analysis. The studies indicated that women do not 
perform the preventive examination due to lack of information and unfamiliarity 
about their relevance. For this reason, the role of the nurse is essential for 
understanding the pathology from the first consultation until monitoring with 
educational activities, allowing a quality care. 
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 INTRODUÇÃO 

O câncer de colo de útero é uma patologia definida pelo seu 

desenvolvimento lento, indicando diversas alterações no epitélio por apresentar 

caráter invasivo. O Papilomavírus Humano (HPV) é o responsável de modo 

geral pela presença de neoplasias do epitélio de colo de útero. Por isso a 

atuação do enfermeiro na educação em saúde é fundamental, pois estimula a 

realização anual do exame Papanicolau, onde poderão ser esclarecidas as 

dúvidas, incentivando a participação ativa das mulheres. O enfermeiro é o 

profissional que esta mais em contato com a população estabelecendo o 

vinculo com a comunidade promovendo a prevenção e o diagnostico precoce. 

A temática deste projeto justifica-se por ser uma patologia que acomete 

diversas mulheres no mundo inteiro com cada vez mais assiduidade. Através 

de ações educativas o enfermeiro proporciona a conscientização das mulheres, 

pois a falta de informação impede a participação das mesmas e a execução do 

exame de prevenção do colo uterino; por isso o esclarecimento sobre a 

seriedade da prevenção é fundamental para a detecção precoce. Com este 

estudo espera-se colaborar para o exercício de medidas preventivas que 

reproduzidas corretamente pelos enfermeiros tragam a adesão e a 

compreensão das mulheres para o cuidado com o câncer do colo útero. 

 Neste sentido, a questão norteadora deste estudo: quais os métodos 

devem ser utilizados na adesão aos programas de prevenção do câncer do 

colo do útero? As razões para que o exame citopatológico não seja realizado 

esta na incompreensão sobre a relevância de sua prevenção e indo as 

consultas somente quando há o aparecimento de sinais e sintomas, portanto 

este estudo tem como finalidade discutir sobre o câncer de colo de útero, 

descrevendo as estratégias de prevenção, detecção e tratamento do câncer do 

colo do útero, os fatores de risco e revelar ações que incentivem a adesão de 

mulheres a realização do exame citopatológico. 

Objetivou-se por meio do levantamento bibliográfico compreender a 

importância dos programas de promoção da saúde na prevenção do câncer do 

colo do útero, identificar na literatura estratégias de prevenção, detecção e 

tratamento do câncer do colo do útero, relatar os fatores de risco e as formas 

de contaminação que estão ligadas ao câncer do colo do útero e detectar no 



 

 

referencial teórico adotado ações que incentivem a adesão de mulheres a 

realização do exame citopatológico. 

O estudo apresentou-se como método de pesquisa uma revisão 

integrativa de literatura. Foram aplicados como critérios de inclusão os textos 

que dissertavam sobre a temática prevenção do câncer do colo do útero e o 

papel do enfermeiro, artigos completos e textos publicados com recorte 

temporal de 10 anos (entre 2007 e 2017) em português, favorecendo as 

publicações recentes. As palavras chaves apresentadas foram “Câncer do colo 

do útero”, “Prevenção” e Enfermeiro”.  

Os critérios de exclusão foram os artigos que não apresentavam relação 

direta com a temática. O trabalho baseia-se em uma revisão de literatura, com 

artigos indexados das bases de dados on-line SciELO, LILACS e BDENF, e 

com manuais. A coleta de dados foi elaborada no período de fevereiro a maio 

de 2017. 

 

 



 

 

1 AÇÕES DE CONTROLE DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO 

1.1 PREVENÇÃO 

 O câncer do colo do útero(CCU) é uma neoplasia caracterizada por sua 

evolução prolongada; sendo o segundo maior causador de morte de mulheres, 

perdendo para o câncer de mama. No colo do útero existem dois tipos de 

carcinomas invasores: o adenocarcinoma e o carcinoma epidermoide, estando 

este último como o de mais ocorrência. O câncer do colo do útero ocorre 

quando o epitélio de revestimento do útero se replica de forma desordenada 

atingindo o tecido subjacente (estroma) e podendo alcançar outras estruturas e 

órgãos (INCA, 2016). 

 A base para que haja eficácia no ato de prevenção consiste na 

disseminação das informações referente ao uso de preservativos e sua 

importância em relação as doenças sexualmente transmissíveis(DSTs). Para 

Melo et al.(2009, p.603), o CCU “é um problema de saúde pública, pois 

apresenta altas taxas de prevalência e mortalidade em mulheres de nível sócio 

econômico baixo e em fase produtiva de suas vidas”. 

 O método determinante para que seja possível o rastreamento da 

doença é o teste de Papanicolau (exame citopatológico do colo do útero) ou 

preventivo. Este exame é o teste aplicado para identificar lesões pré-invasivas 

sendo caracterizado como rápido e de baixo valor.  

 O exame citopatológico pode ser realizado pelo enfermeiro durante a 

execução da consulta de enfermagem fundamentado pela Lei do Exercício 

Profissional 7.498/86. O exame preventivo constata infecções vaginais, o HPV 

e a presença câncer de colo uterino. O profissional enfermeiro desempenha 

funções especificas de sua capacidade como as educativas possibilitando a 

conexão com as clientes, empenhando-se para diminuir os preconceitos e 

temores. Através de atividades para as usuárias procura-se convence-las sobre 

os benefícios da prevenção, utilizando a comunicação e conhecendo a 

comunidade em que esta inserida. 

 Segundo MELO et al.(2012, p 390):  

Para serem obtidos os benefícios desse exame no cenário da 
prevenção do câncer do colo do útero, todos os passos dos 
procedimentos a ele relacionados, desde a coleta até os resultados e 
encaminhamentos, são considerados de extrema relevância. A 
gestão da qualidade e eficiência desse método deve obedecer a 
rígido controle laboratorial, treinamento permanente dos profissionais 



 

 

e sistema de comunicação do resultado, com vistas ao impacto 
positivo esperado. 

 No começo dos anos 80 o governo promoveu iniciativas que 

consolidaram a prevenção do câncer do colo do útero, primeiramente com a 

criação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) e logo 

depois o Programa Viva Mulher e o Pacto pela Saúde 2006. O SUS tem que 

estar habilitado para a atenção integral à saúde da mulher para a promoção e 

recuperação da saúde, assegurando o seu direito. Para garantir os resultados 

previstos as áreas governamentais juntamente com as não-governamentais 

devem focar suas atitudes não somente na informação mas também na 

melhoria das condições de vida e saúde da população feminina.  

 Existem dois tipos de prevenção: a primária e a secundária. A primária é 

aquela pertinente à redução do risco de contaminação pelo papilomavírus 

humano (HPV); através da via sexual ocorre a sua transmissão (raspagens na 

pele da região anogenital ou na mucosa). No decorrer ato sexual com 

penetração a utilização de preservativos é fundamental uma vez que protege 

moderadamente do contágio, podendo acontecer no contato com a região 

perineal, perianal, pele da vulva e bolsa escrotal. A prevenção secundária é 

caracterizada por ações para que haja a detecção precoce realizada através da 

abordagem de mulheres com sinais e/ou sintomas e o rastreamento com a 

utilização do preventivo. 

 A vacina contra o HPV é a principal arma utilizada pela prevenção 

primária na luta conta o HPV; defendendo contra os diversos subtipos. Os 

subtipos 6 e 11 propiciam verrugas genitais, já os subtipos 16 e 18 são os 

maiores causadores do câncer do colo do útero. 

 Colocou-se então no calendário vacinal em 2014 para as meninas a 

vacina tetravalente contra o HPV e posteriormente para os meninos em 2017. 

Neste ano foi instituído que meninas devem ser vacinadas até os 14 anos e os 

meninos de 12 a 13 anos sendo duas doses a serem tomadas com intervalo de 

seis meses. Homens e mulheres imunodeprimidos causada pelo HIV também 

devem tomar. 

1.2 DETECÇÃO PRECOCE 

 A detecção precoce utiliza o diagnóstico precoce e o rastreamento como 

ferramentas nas estratégias pela luta contra o CCU. O diagnóstico precoce 

ocorre através da aproximação de indivíduos com sinais e/ou sintomas; já o 



 

 

rastreamento está no emprego de um teste em um público assintomático que 

detectará lesões sugestivas de câncer conduzindo posteriormente para 

observação e tratamento.  

 Por meio do exame Papanicolau será identificada lesões precursoras 

antes do surgimento da patologia, chamada de fase pré-clínica (fundamental na 

fase inicial com maiores chances de cura). O exame preventivo é o método 

mais importante para localizar lesões e identificar a doença sendo realizado em 

unidades de saúde da pública. É crucial que o enfermeiro instrua sobre a 

seriedade do exame preventivo (indolor e rápido) e o surgimento de sintomas 

como a dor e o sangramento vaginal na evolução do câncer do colo do útero.  

 Para a execução correta do exame preventivo algumas orientações 

devem ser seguidas como: não estar menstruada, não utilizar medicamentos 

vaginais, duchas e anticoncepcionais em até 48 horas antes do exame e não 

ter relações sexuais no dia anterior. Gestantes também podem realizar ao 

exame sem causar danos para ela ou para o bebê. 

 O enfermeiro é o profissional que está em contato diariamente com a 

população; responsável não só da orientação como da realização do exame. O 

passo a passo do preventivo deve ser: primeiramente o profissional de saúde 

deve lavar as mãos com água e sabão antes e após o atendimento, a cliente é 

colocada na posição ginecológica cobrindo-a com o lençol, colocar as luvas de 

procedimento, com uma iluminação adequada avaliando os órgãos genitais 

externos, a distribuição dos pelos, a presença de secreções vaginais e lesões, 

para que o material seja recolhido é introduzido o espéculo na vagina em 

posição vertical e inclinado levemente fazendo que o colo do útero esteja 

exposto, utilizando uma espátula de madeira e uma escovinha será permitido a 

escamação da superfície externa e interna do colo; o material colhido possui a 

presença de células que irão ser são aplicadas numa lâmina  que irá ser 

encaminhada para um laboratório especializado em citopatologia. 

  Para a realização do exame Papanicolau é preconizado que todas as 

mulheres na faixa etária de 25 e 64 anos que possuam ou tiveram vida sexual 

façam o exame; podendo ser executado anualmente nos dois primeiros anos 

para determinação do diagnostico e a cada três anos pelo seu lento 

desenvolvimento. O enfermeiro deve aconselhar a cliente a retornar ao local 

para pegar o resultado do exame na data indicada. Mulheres que possuam o 



 

 

vírus HIV ou imunodeprimidas devem realizar o teste quando iniciarem uma 

vida sexual, anualmente depois de dois exames normais, pois seu sistema 

imunológico é mais debilitado; enquanto mulheres histerectomizadas e sem 

história de atividade sexual não são selecionadas no rastreamento. 

 O rastreamento das lesões precursoras é de responsabilidade da 

atenção primária, sendo assim necessário o aperfeiçoamento sobre o CCU e 

empregadas as recomendações das Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento 

do Câncer do Colo do Útero. A redução da mortalidade pela doença poderá 

acontecer com programas de rastreamento elaborados; uma prova de que é 

possível está no exemplo dos países desenvolvidos que nas décadas de 50 e 

60 apresentou uma diminuição na morbimortalidade com a inserção de 

programas. 

 O exame citopatológico é o principal recurso utilizado no rastreamento 

do câncer do colo do útero no país; como a doença se caracteriza por lesões 

precursoras sua detecção e tratamento apropriadas dificulta a evolução do 

câncer e o programa de rastreamento baseado nas diretrizes prioriza a faixa 

etária de 25 a 64 anos que já realizaram o ato sexual como a população-alvo 

pois apresenta a maior incidência de lesões de alto grau e com grandes 

chances de tratamento para não se desenvolverem.  

 O rastreamento necessita de bases concretas para sua efetivação, que 

são as seguintes: promover a comunicação e mobilização de toda a população; 

atingir a meta de cobertura; assegurar a admissão destas mulheres para que 

consigam o tratamento adequado pelo diagnostico; certificar que há qualidade 

nas atuações; supervisionar e coordenar constantemente as ações. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde, com o diagnostico e tratamento apropriados 

juntamente com o investimento na população-alvo de pelo menos 80% é 

provável que consiga a diminuição do câncer do colo do útero numa media de 

60 a 90% dos casos.  

 Um instrumento criado em 1999 pelo INCA em conjunto do 

Departamento de Informática do SUS (Datasus), com o intuito de coordenar as 

atividades do programa de controle do câncer de colo do útero é o SISCOLO 

(O Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero). Esse sistema tem 

como características a analise completa da qualidade dos serviços prestados 

através de exames, da possibilidade de alterações, a predominância das 



 

 

lesões e sobretudo a cobertura da população-alvo que geram a melhoria das 

ações de rastreamento através dessas informações. 

 O tratamento do câncer do colo do útero será determinado a partir do 

progresso da patologia, dos fatores de risco e do tamanho do tumor; 

preconizado pela Política Nacional de Atenção Oncológica e executado nos 

Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon) e nas 

Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). Os 

tratamentos mais utilizados para a doença são a radioterapia e a cirurgia com a 

finalidade de garantir a qualidade do cuidado na assistência oncológica. Logo 

no inicio do câncer é indicado a conização ou traquelectomia radical com 

linfadenectomia por via laparoscópica, enquanto nas menores lesões invasivas 

com menos de 2 cm as cirurgias mais conservadoras são recomendadas e as 

de mais de 4 cm tratamento quimioterápico em conjunto com a radioterapia. 

  As lesões precursoras são divididas em neoplasias intraepiteliais 

cervicais, adenocarcinoma in situ e lesões intraepiteliais escamosas de alto 

grau, sendo que com esta ultima será utilizada o tratamento indicado de 

exérese da zona de transformação (EZT) por eletrocirurgia, com a confirmação 

anterior colposcópica ou histológica. A colposcopia possibilita a visualização de 

lesões no colo do útero, podendo ser satisfatória ou insatisfatória, a primeira é 

aquela que se encontra um achado anormal compatível limitado à ectocérvice 

ou no canal endocervical com menos um centímetro e efetuado em unidades 

de saúde de atendimento secundário. A insatisfatória é aquela que vai além do 

primeiro centímetro no canal endocervical, cujo o tratamento é conização por 

eletrocirurgia. 

 É fundamental que o tratamento do câncer do colo do útero esteja 

voltado em colaborar e tornar mais fácil o ingresso destas mulheres ao 

procedimento, reduzindo a ansiedade, o receio, tirando suas duvidas e 

incertezas perante as expectativas do futuro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

2.1 FATORES DE RISCO 

O médico grego Geórgio Papanicolau foi revolucionário para o 

diagnostico do câncer do colo do útero através do seu método de citologia 

esfoliativa. Geógio era especialista na citologia vaginal, analisando as 

mudanças comportamentais e a ovulação; seu método não foi bem recebido 

por conta do preconceito e a biópsia era o método utilizado para os casos já 

avançados (CARVALHO, 2010). 

Através da investigação e observação no uso dos esfregaços com a 

citologia esfoliativa em um grupo de mulheres, Geórgio investigou e encontrou 

neoplasias cervicouterinas em diversas mulheres, possibilitando assim a 

confirmação de alterações celulares impossíveis de serem visualizadas a olho 

nu. Seu método se tornou um grande avanço e instrumento para a diagnostico 

da doença e principal forma de detecção precoce. 

Relacionada a essa descoberta, outra foram aparecendo e procurando 

formas de conhecer a patologia e seu surgimento; um exemplo de descoberta 

foi quando se constatou que as lesões modificadoras apareciam antes do 

câncer do colo do útero. A compreensão da história natural da patologia 

acarretou no tratamento adequado e de qualidade das lesões precursoras 

possibilitando assim a prevenção dos casos. 

No passado os tratamentos utilizados eram focados na erradicação da 

doença através da histerectomia radical pois acreditavam que o câncer 

significava a morte de mulheres, com isso muitas delas acabaram perdendo o 

útero e a vida devido aos contratempos decorrentes das cirurgias. O tratamento 

adequado para as lesões intraepiteliais escamosas de alto grau na citologia, as 

neoplasias intraepiteliais cervicais 2 e 3 na histologia e o adenocarcinoma in 

situ é o propósito no combate ao câncer do colo uterino, para que se consiga a 

redução da mortalidade feminina (INCA, 2016). 

O termo carcinoma in situ foi apresentado primeiramente para mostrar 

que as lesões precursoras estavam presentes em todo o tecido do epitélio, 

contudo não atravessavam a camada basal e não seria ainda um câncer 

invasivo; todavia o termo carcinoma invasor de células escamosas foi 

concedido por se tratar da invasão da camada basal chegando ao estroma, 

constatado por biópsias, visualizações histológicas juntamente com a análise 



 

 

clínica. Este último tem como característica a gravidades por se tratar de uma 

invasão celular que tem um encadeamento de modificações nas células 

cervicais. 

O colo do útero é composto de uma parte interna e uma parte externa, a 

primeira chamada de endocérvice é coberta pelo epitélio colunar simples, 

enquanto a externa é conhecida como ectocérvice coberto pelo epitélio 

escamoso e estratificado; a união entre esses dois epitélios está localizada a 

junção escamocolunar (JEC) que pode ser encontrada tanto na parte interna 

quanto na externa de acordo com situação hormonal da mulher. 

A predominância do HPV nos carcinomas uterinos em diversos países 

foi comprovado através de diversos estudos, sendo que sua presença está 

diretamente ligada ao desenvolvimento da doença. Encontra-se em torno de 

100 tipos de HPVs , contudo há 40 tipos que são capazes de contaminar o trato 

genital inferior.  A infecção pelo HPV é muito frequente em mulheres  com vida 

sexual ativa chegando há 80% dos casos que contraem. O período de 

incubação do HPV é de por volta de 2 a 8 meses podendo ser expandir até 20 

anos. 

As lesões precursoras do CCU não possuem sintomas encontradas por 

intermédio do exame citopatológico e reconhecida pelo exame histopatológico 

e a colposcopia. As lesões subclínicas só podem ser perceptíveis por meio da 

aplicação dos reagentes Lugol e ácido acético, além da colposcopia por se 

apresentarem de maneira assintomática;  enquanto as lesões clínicas 

determina-se pelas suas particularidades, únicas ou múltiplas, tamanho, formas 

difusas ou restritas, chamadas também de condiloma acuminado, crista de galo 

ou verruga genital. As lesões estão localizadas frequentemente nas seguintes 

áreas: a vagina, o colo do útero, o períneo, a vulva e a região perianal . A 

medida que nas áreas extragenitais são menos comuns. A localização e o 

tamanho são indicativos para que as lesões possam ser tornar dolorosas ou 

pruriginosas. 

Segundo MELO et al., (2009, p.603), 

As lesões precursoras do CCU apresentam-se em diferentes graus 
evolutivos, do ponto de vista cito-histopatológico , sendo classificadas 
como neoplasia intraepitelial cervical (NIC) de graus I (lesões de 
baixo grau), II e III (lesões de alto grau), mas são curáveis em até 
100% dos casos quando tratadas precoce e adequadamente. A 
detecção precoce, pela realização do exame citológico de 



 

 

Papanicolau, tem sido uma estratégia segura e eficiente para 
modificar as taxas de incidência e mortalidade deste câncer. 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%. 

Os sintomas do câncer do colo do útero surgem na fase invasora; 

leucorréia, dor após as eliminações urinárias e intestinais e sangramento 

vaginal após atividade sexual são as manifestações clinicas encontradas; 

porém somente com o exame especular são encontrados tumoração, necrose 

e sangramento no colo, pois por meio do toque vaginal constata-se 

modificações no tamanho, na forma e textura do útero. A maior parte das 

infecções geradas pelo HPV são de maneira transitória porém quando 

transformada em uma infecção constante com o tempo poderá se tornar em um 

câncer invasivo em torno de 15 anos apesar de que há aqueles casos com o 

desenvolvimento mais rápido. 

Para o surgimento do câncer invasivo desde a infecção são conhecidos 

quatro estágios para esta progressão, que são: infecção do epitélio 

metaplásico, permanência da infecção, gradação de células epiteliais 

infectadas em lesões e o crescimento do carcinoma pela propagação na 

membrana basal do epitélio. Quando a patologia se encontra no estágio 

avançado os sintomas são dores nas regiões lombar ou pélvica, e em 

situações mais extremas são encontrados sintomas como a hematúria, 

associados ao bloqueio de estruturas. 

Os fatores de risco estão diretamente ligados na ocorrência do câncer 

de colo uterino, sejam eles sociais, culturais ou comportamentais; mas o HPV é 

o principal fator causador apresentado em subtipos oncogênicos como o HPV-

16 e o HPV-18, encarregados de aproximadamente de 70% dos casos. Além 

do HPV há também como fatores de risco : a idade, multiplicidade de parceiros 

sexuais, tabagismo, início precoce da relação sexual, a multiparidade e o uso 

de contraceptivos orais. Mulheres com menos de 25 anos e em regiões menos 

desenvolvidas tem mais predominância do HPV, enquanto são mais intensas a 

exposição a precocidade da vida sexual. A influência no tabagismo esta no 

contato direto do DNA à nicotina pela fumaça inalada. 

É necessário para que haja o controle adequado do câncer de colo do 
útero o envolvimento das mulheres que possuem vida sexual ativa e 
que estão inseridas na faixa etária de risco. O programa de 



 

 

prevenção precisa da união de politicas de saúde governamentais e 
da colaboração dos profissionais de saúde para que se consiga 
diminuir os agravos a saúde da mulher (SOUZA, 2010, p. 508). 

A ocorrência do câncer de colo de útero possui uma evolução lenta 

desde o contato inicial com o HPV no coito até o surgimento da doença; uma 

vez que mulheres na faixa etária de 40 a 60 anos são mais comuns a presença 

do câncer, apesar disso a manifestação de lesões precursoras estão se 

desenvolvendo de maneira precoce graças aos fatores de risco. 

Para adquirir a infecção, o aparecimento de lesões precursoras de 

diversas etiologias que prejudicam a mucosa genital e a pele intacta assim 

como as condutas de risco propiciam a contaminação. O contato direto com a 

pele ou mucosa contaminada gerará a transmissão do vírus do HPV; a via 

sexual é o principal modo de transmissão da doença e mesmo sem penetração 

anal ou vaginal poderá contaminar.  

O câncer do colo do útero tem estabelecido como prevenção primária a 

diminuição do contagio pelo papilomavírus humano (HPV) que poderá ser 

transmitida por via sexual; a utilização de preservativos não protege 

completamente pois entrará em contato com diversas regiões como a pele da 

vulva e a bolsa escrotal (INCA, 2016). 

O rastreamento e a detecção de lesões causadoras do câncer do colo 

do útero no exame preventivo podem ser vistas em casos especiais como 

mulheres grávidas, imunossuprimidas, histerectomizadas, pós menopausa e 

sem história de atividade sexual. As gestantes possuem a chance para rastreio 

através do pré-natal, sendo que possuem a mesma probabilidade de 

desenvolver a doença que outras mulheres. As histerectomizadas deverão ser 

acompanhadas de acordo se o procedimento de histerectomia foi precedido por 

lesão precursoras ou a própria doença, se não o rastreamento não precisa ser 

realizado contanto que os exames anteriores estejam normais. 

As mulheres pós menopausa apresentam no rastreamento resultados 

falso-positivos produzido pela atrofia secundária ao hipoestrogenismo 

causando aflição, por isso o histórico de exames é fundamental no 

rastreamento pois sem a presença de lesões precursoras o risco de adquirir a 

doença é baixo. Mulheres contaminadas pelo vírus HIV, imunossuprimidas por 

transplantes de órgãos e usuária de corticosteroides crônicas estão 

caracterizadas pela sua resposta imunológica tendo maior possibilidade de 



 

 

desenvolver lesões diante disso  o rastreamento citológico deve ser realizado 

de maneira mais constante; bem como a persistência viral e a predominância 

do HPV são particularidades dessas mulheres. Já as mulheres sem história de 

atividade sexual não há recomendação da realização do rastreamento com 

poucas chances de desenvolver a patologia através da presença do HPV já 

que nunca teve uma relação sexual antes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 O PAPEL DO ENFERMEIRO E A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES 

O câncer de colo uterino gera temor entre as mulheres por apresentar 

características relacionadas a reprodução e a feminilidade; por isso o 

esclarecimento sobre a doença pelo profissional enfermeiro é de suma 

importância pois garantirá que incertezas em relação ao tratamento ou a vida 

sexual sejam respondidas (SOUZA, 2015). 

O diagnostico da doença recebido pela mulher pode ser acompanhado 

por amplos períodos de tratamento ou de remissão, então a assistência 

oferecida pelo enfermeiro preconiza o cuidado através da avaliação das 

peculiaridades desse câncer. A análise e verificação da qualidade de vida nos 

âmbitos psicológico e físico promove assim um cuidado integral procurando o 

alivio dos impactos causados pela patologia e o seu tratamento. 

 A educação em saúde oportuniza que o público feminino compreenda 

seu próprio corpo e sua autonomia perante ele, pois a falta de informação e 

incertezas geram um bloqueio ao acesso aos serviços de saúde. Empregando 

a educação em saúde como instrumento o enfermeiro ocasionara a percepção 

de informações e provocará troca de experiências. O enfermeiro deve atentar-

se como realizará sua prática clinica visto que deverá ser respeitada a 

intimidade, a privacidade e esclarecer suas perguntas a patologia. 

O papel do enfermeiro é de suma importância para a detecção do câncer 

de colo de útero pois abrange diversas atividades como: a consulta de 

enfermagem, praticas educativas juntamente com a equipe de saúde, o exame 

preventivo, o contato com a comunidade, coordenar o fornecimento de 

recursos materiais, o comando da qualidade dos exames e o encaminhamento 

especifico. 

Segundo SOUZA (2010, p 508), 

É de grande importância para o profissional de saúde, incluindo o 
enfermeiro orientar a população para que ela possa ter um maior 
conhecimento em relação ao câncer de colo uterino, reconhecendo 
os riscos deste câncer e favorecendo a diminuição do índice de 
morbi-mortalidade. 

Os programas de rastreamento permite que mulheres sejam convocadas 

e devidamente agendadas, realizando de forma organizada o atendimento e 

promovendo praticas educativas sendo citado como um dos métodos para 

capitar mulheres aos programas de prevenção do câncer de colo de útero. 

Justifica-se, portanto, a importância de conscientizar e inserir as mulheres nos 



 

 

programas de prevenção articulando maneiras de também detectar e tratar o 

câncer do colo uterino. 

As atribuições do enfermeiro na assistência a mulher portadora da 

doença está em inúmeras ações como: o atendimento integral das 

clientes juntamente com a consulta de enfermagem e a coleta do exame 

preventivo atentando-se na idade e no quadro clínico; solicitação de exames 

apropriados aos protocolos, inspecionar e analisar a presença de sinais e 

sintomas da patologia, avaliando os exames  e suas consequências para 

direcionamento correto para os serviços de referencia para o tratamento e 

diagnóstico, incentivar a participação dos outros integrantes da equipe na 

educação permanente, executar os cuidados paliativos nas visitas domiciliares 

ou na UBS, preconizar e prescrever o tratamento apropriado para outras 

doenças detectadas, como DSTs e colaborar no gerenciamento e na 

administração da assistência de enfermagem (VIANA, 2014). 

A atenção primaria é fundamental para o desempenhar de ações de 

prevenção, promoção e recuperação da saúde; determinando uma conexão 

entre os pacientes e os profissionais de enfermagem através de ações 

realizadas pela Estratégia de Saúde da Família, sendo localizados em áreas 

próximas a moradia ou trabalho dos clientes. Enquanto na atenção secundaria, 

os serviços são constituídos por consultas e exames especializados em 

unidades ambulatórias para que haja um atendimento de qualidade. A Atenção 

Terciária é preparada e organizada a partir dos parâmetros populacionais; 

formada por serviços de diagnostico, de apoio e terapêutico. 

O Ministério da saúde instituiu em 1998 o Programa Nacional de 

Combate ao Câncer do Colo do Útero, com a publicação da Portaria GM/MS nº 

3.040/98, de 21 de junho de 1998, tendo visto o crescimento alarmante da 

patologia. No ano seguinte o INCA assumiu a coordenação do Programa por 

meio da Portaria GM/MS nº 788/99, de 23 de junho de 1999. O Sistema de 

Informação do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO) foi criado com o intuito 

estratégico no monitoramento e gerenciamento das ações (Portaria nº 408, de 

30 de agosto de 1999). 

A formação de alta qualidade do enfermeiro garante um serviço de 

saúde de alto padrão com o cuidado perante ao paciente constituído de 

conhecimentos e competências necessários para que a assistência seja digna 



 

 

e completa. A compreensão sobre o funcionamento e os princípios do SUS são 

base para o atendimento da população, focando não só no tratamento mas na 

prevenção e promoção da saúde; então o enfermeiro possui inúmeras funções 

mas todas devem ser concentradas no cuidado integral.  

No câncer do colo do útero o enfermeiro deve reconhecer as 

necessidades de saúde das usuárias, procurando opções de esclarecimento, 

de apoio e de resolução de questões que possam surgir; sem esquecer da 

individualidade de cada cliente e sua particularidade . 

A lei do exercício profissional 7.498/ 1986 dispõe que cabe ao 

enfermeiro privativamente, a organização, o planejamento, a coordenação, a 

execução e avaliação dos serviços de enfermagem, assim como a consulta de 

enfermagem; por esta razão o enfermeiro é aquele que possui o cargo de líder 

da equipe de enfermagem, que está presente e em contato direto com a cliente 

na consulta de enfermagem gerando assim o acolhimento e a intimidade para 

compartilhar. 

A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) é uma ação 

privativa do enfermeiro que é essencial para o atendimento correto e 

acompanhamento do paciente, desde a anamnese até a avaliação essa 

ferramenta auxilia no reconhecimento de patologias e colaborando na 

promoção, prevenção e reabilitação não só do usuário como da comunidade. A 

SAE também possibilita que o profissional adquira segurança, autonomia e 

comunicação. 

A assistência a mulher que possui o câncer do colo do útero deve ser 

unida pelas habilidades e conhecimentos adequados do enfermeiro, visando o 

incentivo ao exame preventivo e seus benefícios, sem se esquecer da 

importância da educação permanente para o desenvolvimento desse 

profissional. A conquista de resultados ótimos através das atividades 

implantadas pelo enfermeiro só ocorrerão graças ao encorajamento e incentivo 

dos administradores das instituições de saúde perante a educação. O 

enfermeiro por formação necessita de um ponto de vista crítico e avaliativo pois 

irá auxiliar a cliente com o câncer a enfrentar o diagnóstico e aceitar que o 

período que está passando tem que ser encarado e superado. 

A principal ação educativa está na compreensão da importância do 

exame Papanicolau para a detecção precoce; por conta disso o procedimento 



 

 

deve ser efetuado de forma segura com um controle laboratorial meticuloso, 

uma comunicação eficiente de resultados e o contínuo treinamento dos 

profissionais. Quanto mais tarde for descoberto a patologia maiores serão os 

riscos de desenvolvimento de malefícios; isso ocorre por conta da absorção da 

demanda e do fluxo assistencial realizados de maneira dificultosa (HADDAD, 

2011). 

A função do enfermeiro está repleta de ações educativas e gerenciais 

que através da ligação com a paciente ajuda não só a que possui a doença que 

está fragilizada psicologicamente e fisicamente, mas também aquelas que 

precisam entender sobre as vantagens da prevenção desmistificando os 

preconceitos. 

As atividades preconizadas para a adesão de mulheres nos programas 

de prevenção vão desde a utilização dos meios de comunicação, a 

comunidade e o envolvimento dos profissionais de saúde; infelizmente nos 

anos anteriores a meta de exames preventivos não tem sido atingida, por esse 

motivo o enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família (ESF) deve colocar em 

destaque a detecção precoce como método de alcance das mulheres, em 

busca de qualidade de vida. 

A consulta de enfermagem é o momento onde o enfermeiro poderá 

realizar uma análise das respostas das mulheres através da coleta de dados, 

do diagnóstico, do planejamento, da implementação e avaliação; além de 

proporcionar uma fonte de conforto através da conexão entre a cliente e o 

enfermeiro. 

Para o progresso na cobertura do exame Papanicolau existem diversas 

ações que desenvolvidas adequadamente proporcionarão a participação das 

mulheres nos programas de prevenção do câncer do colo do útero, como : 

explicar e comunicar as mulheres sobre o rastreamento, reconhecer nas 

mulheres as que se adequam aos grupos de risco e faixa etária, chamar e 

realizar a coleta e chamar novamente para o comparecimento as que faltaram. 

Após os resultados dos laudos que se positivos serão monitorados, 

encaminhados para a atenção secundária e analisados considerando a 

cobertura do exame na área. 

Os serviços de saúde tem uma função essencial para que a cobertura do 

exame preventivo seja completa; com o abastecimento de equipamentos com 



 

 

periodicidade pois a coordenação das atividades de controle possibilita que o 

serviço possua o material adequado e de qualidade. Nas inúmeras funções que 

o enfermeiro exerce, mostra-se como crucial para a prevenção através de suas 

atividades elaboradas, como a educação em saúde, o planejamento e 

organização dos recursos materiais e técnicos, a consulta de enfermagem, a 

supervisão da qualidade dos exames, a comunicação e o encaminhamento. 

A educação em saúde é um instrumento de grande relevância para a 

quebra de barreiras no que se diz respeito a incompreensão sobre a 

importância da prevenção; focando no autocuidado e no compartilhamento de 

experiências seja individual ou em grupos de apoio (SANTOS, 2017). 

Existem fatores que estão associados a não realização do exame 

preventivo como: a falta de informação, baixo nível socioeconômico, idade 

avançada, não ter cônjuge, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde e a 

ausência de sintomas. A falta do entendimento sobre a importância do 

cumprimento do exame deverá ser esclarecida pelo enfermeiro, informando 

sobre a patologia e como se prevenir dela.  A idade avançada e o fato de não 

possuir cônjuge causa constrangimento nas mesmas por isso o acolhimento e 

assistência devem ser específicos para essas mulheres; enquanto a limitação 

do acesso não deve impedir o atendimento procurando trazer um consultório 

ginecológico mesmo que improvisado para garantir o acesso 

(MICHELIN,2015). 

Ações educativas lideradas pelo enfermeiro juntamente com a equipe 

devem levar em contar assuntos como: as vantagens da realização do 

preventivo, sobre a participação dos companheiros e sobre o gênero. Por não 

possuir sintomas muitas mulheres não realizam o exame, por isso da 

importância do esclarecimento; com o sistema de saúde unido com os 

profissionais recrutando as usuárias. A cooperação entre os serviços de saúde 

acarretará em uma assistência ininterrupta, capacitando os agentes 

comunitários para que tragam estas mulheres e agendando a consulta no dia 

mais acessível a elas, instituindo o protocolo de prevenção, preparando a 

equipe e principalmente o enfermeiro a ouvir as dúvidas e queixas das 

pacientes. 

Muitas mulheres sofrem com o desconforto físico e mental com a ida ao 

serviço de saúde para o exame Papanicolau, por essa razão o atendimento 



 

 

humanizado pelo enfermeiro é fundamental para que estas tenham a liberdade 

para se expressar e se conectar com o profissional. 

A educação em saúde é a maneira de fazer com que as mulheres 

realizem o exame e assim façam a prevenção; aderindo os programas, tirando 

as incertezas e informando sobre atividades educativas. Os programas de 

rastreamento devem ser completos e efetivos através do agendamento, da 

educação contínua da equipe e do encaminhamento se necessário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, o câncer do colo do útero é uma doença que está cada vez 

mais presente na realidade das mulheres e por isso é necessária a utilização 

de ações preventivas e de rastreamento organizadas pelo enfermeiro para que 

esta incidência se reduza. 

O exame citopatológico é a principal forma de rastrear e de identificar de 

lesões precursoras promovendo a prevenção assim como a vacina contra a 

HPV e a disseminação de informações como a importância do uso de 

preservativos e da realização do Papanicolau para o diagnóstico precoce. 

A falta de informações é o grande motivo da não realização do exame 

por essa razão o esclarecimento para as mulheres sobre a patologia, como 

ocorre, os sintomas e os fatores de risco como o tabagismo, a idade e a 

multiplicidade de parceiros sexuais, são essencias para que suas dúvidas 

sejam sanadas e sua presença garantida. 

O papel do enfermeiro é primordial para a promoção da educação em 

saúde, já que é o profissional que proporciona o elo com estas mulheres 

através da consulta, na troca de experiências em grupo, no exame preventivo e 

nas práticas educativas, fornecendo informações e explicando as incertezas. 

Sendo assim, a educação em saúde é a forma do enfermeiro de trazer 

as mulheres aos programas de prevenção, retirando as inseguranças e 

atraindo-as para as atividades educativas, mas para isso a cobertura do 

programa de rastreamento deve ser abrangente para que estas pacientes 

possuam uma assistência de saúde de alta qualidade. 
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