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1. Resumo 

O câncer do colo do útero esta sendo considerado um grave problema de saúde no Brasil 

, com maior incidência nas mulheres entre 45 e 49 anos , sendo de populações urbanas 

de classe social e escolaridade mais baixa. Os dados da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) indicam que 15 milhões de novos casos de câncer ocorrerão por ano no mundo a 

partir de 2020. Podemos considerar que 47% das mulheres brasileiras nunca realizaram o 

exame Papanicolaou ou exame preventivo do câncer do colo do útero, por falta de 

conhecimento da prevenção, condições socioeconômicas e culturais. É possível que esta 

situação social tenha seu fundamento na dificuldade dos profissionais de saúde em 

orientar as mulheres sobre a patologia ou a importância da prevenção, nos enfermeiros 

podemos trabalhar em ações de promoção e educação em saúde, podemos contribuir 

para diminuição da morbimortalidade dessa patologia. 

2. Introdução. 

No Brasil, o câncer vem sendo considerado um grave problema de saúde pública, sendo 

que o câncer de mama representa a principal neoplasia maligna em mulheres seguindo 

pelo câncer do colo do útero. Dados da organização mundial de Sáude (OMS) indicam 

que 15 milhões de novos casos de câncer ocorrerão por ano no mundo a partir de 2020 

(GREENWOOD et al, 2006).  

Em geral, câncer do colo do útero acomete mulheres na faixa etária reprodutiva, com 

maior incidência entre 45 e 49 anos. Acredita-se que a causa principal seja a infecção 

pelo Papilomavírus humanos (HPV), fatores como mulheres de populações urbanas, de 

classe social e escolaridade mais baixa, primeira gestação em idade jovem, múltiplos 

parceiros e fumantes, também tenha sua relevância para a ocorrência do câncer de colo 

uterino (MENDONÇA et al, 2008). 

 

Mendonça et al (2008). Ainda é alto o número de mulheres que não procuram o serviço 

de saúde, para realizar o exame de Colpocitológia oncótica cervical, conhecido 
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popularmente como Papanicolaou ou exame preventivo do câncer do colo do útero, que é 

um exame oferecido pela rede básica de saúde.  

Considerando que 40% das mulheres brasileiras nunca colheram o exame , segundo 

dados estatísticos, elas justificam a não procura para coleta dos exame: porque envolve a 

exposição da genitália, desconforto emocional para algumas mulheres (FERNANDES, et 

al, 2009).  

3. Objetivo. 

Identificar o conhecimento das mulheres sobre a importância do exame preventivo do colo 

do útero (Papanicolaou).  

4. Metodologia. 

Pesquisa de revisão bibliográfica descrita, por ser uma abordagem metodológica ampla. 

Base de dados utilizada: Banco de Dados em Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientifc Library Online-Brasil 

(SCIELO) indexadas no período entre 2006 à 2012.  

Utilizamos como descritores: Câncer de colo uterino; Papanicolaou e Prevenção. Os 

artigos foram agrupados, categorizados e analisados a partir da relevância do estudo, e 

que dessem respostas ao objetivo do nosso estudo. Baseados nas categorias 

previamente definidas foram selecionados 40 artigos, e serão incluídos 20 artigos, que 

serão apresentados através de tabela no capítulo dos resultados, seguido de discussão.  

5. Desenvolvimento.  

Entendendo que o exame é indolor, de baixo custo, rápido e gratuito, o profissionais 

consideram como uma obrigatoriedade da mulher em realiza-lo, exercendo dessa forma, 

uma assistência preventiva de forma autoritária. Por meio dessa compreensão, não 

percebem que a ação de prevenir não envolve a vontade de quem o realiza, mas a sua 
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importância. Trabalhar ações de promoção e educação em saúde contribuindo para o 

impacto sobre a morbimortalidade dessa patologia (DAVIM et al, 2005). 

6. Resultados e Discussão (Parciais).  

O presente estudo mostra que o câncer de colo uterino é uma das raras moléstias 

malignas curáveis em 100% dos casos, quando diagnosticada precocemente através do 

exame de Papanicolaou. Este exame pode ser realizado pelo médico ou enfermeiro e 

com a periodicidade inicial de um ano anualmente, é uma estratégia adotada para o 

rastreamento do câncer de colo uterino no âmbito da atenção primária à saúde, para a 

redução da incidência e da mortalidade, é considerado um exame de baixa tecnologia e 

de grande eficácia, porém, as tentativas de estabelecer o rastreamento através da 

citologia não diminuíram eficazmente e as taxas de mortalidade.  

Corrêa; Vilella e Almeida (2012), falam que fatores relacionados à desproporcionalidade 

no contexto socioeconômico e cultural, e a vulnerabilidade destas mulheres, estão 

associados ao números de casos de câncer de colo de útero, e a não procura do serviço. 

Por outro lado, Bim et al (2010) , diz que é possível que esta situação social tenha seu 

fundamento na dificuldade dos profissionais de saúde em orientar as mulheres com baixa 

escolaridade sobre a doença ou importância do Papanicolaou.  
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