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RESUMO 

          Trata-se de estudo transversal, descritivo, desenvolvido em uma unidade 

básica de saúde, com a participação de 40 mulheres que compareceram até o 

momento para coleta do exame de Papanicolaou. Os objetivos são: verificar o perfil 

da amostra quanto às variáveis sociodemográficas, clínicas e hábitos de vida; e 

relacionar as variáveis ao resultado do exame de Papanicolaou. A maioria das 

mulheres apresenta alteração microbiológica, com maior ocorrência de cocos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O câncer de colo de útero, também conhecido como câncer de colo uterino ou 

câncer cervical, é considerado um importante problema de saúde pública, 

principalmente, devido sua alta taxa de incidência e mortalidade. Segundo o Instituto 

Nacional do Câncer (2014), essa neoplasia é o terceiro tumor que mais acomete as 

brasileiras, atingindo cerca de 5,7% da população feminina, superado apenas pelo 

câncer de mama e colorretal. É a quarta causa de mortalidade por câncer entre as 

mulheres no Brasil (INCA, 2014). 

Esses dados revelam a importância inquestionável da coleta do 

Papanicolaou, devido seu papel fundamental para a descoberta de alterações 

celulares em lesões de estágios anteriores a neoplasia, haja vista que o câncer de 

colo de útero é uma doença de evolução lenta, e se, identificado precocemente tem 

altos índices de cura. O Ministério da Saúde indica que o exame seja realizado 

anualmente após a primeira relação sexual, entretanto, os profissionais da saúde 

ainda encontram barreiras, principalmente socioeconômicas e culturais, na 

realização do exame preventivo. Como relatado por OLIVEIRA et al. (2006) e 

RAMOS et al. (2006): o baixo nível de escolaridade, a idade, o hábito de fumar, não 

ter conhecimento sobre a patologia, o medo do procedimento, não possuir parceiro 

atual, a ausência de sintomas e pertencer as classes sociais mais baixas, são as 

principais dificuldades descritas. 

Diante das informações apresentadas sobre o câncer de colo de útero, sua 

relação com as infecções sexualmente transmissíveis e detecção precoce por meio 

do exame de Papanicolaou, faz-se necessário o desenvolvimento de estudos que 

relacionem o perfil das mulheres com os resultados microbiológico e epitelial do 

exame do exame e as barreiras para realizá-lo. 

 



2. OBJETIVOS 

1. Verificar o perfil da amostra quanto às variáveis sociodemográficas, clínicas e 

hábitos de vida; 

2. Relacionar as variáveis sociodemográficas, clínicas e os hábitos de vida das 

mulheres que realizam o exame de Papanicolaou, em uma Unidade Básica de 

Saúde da Família, com o resultado do exame; 

3. Identificar barreiras para a realização do exame de Papanicolaou na amostra. 

 

3. METODOLOGIA 

Está sendo realizado um estudo transversal, descritivo, quantitativo com 

mulheres que comparecem para a coleta do exame de Papanicolaou na Unidade 

Básica de Saúde da Família do Solo Sagrado, no município de São José do Rio 

Preto – SP, no período de entre os meses de agosto de 2015 à junho de 2016. 

Este local foi escolhido devido o atendimento realizado pelos alunos do curso 

de medicina, acompanhados pelos professores, na coleta do exame de 

Papanicolaou. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

A amostra do estudo está sendo recrutada a partir da demanda agendada 

para os alunos do curso de medicina, no período de coleta de dados. Os critérios de 

inclusão são: estar agendada para realizar o exame de Papanicolaou com os alunos 

do curso de medicina; comparecer a consulta para a coleta do exame; concordar em 

participar do estudo; ter condições de responder ao questionário proposto e 

completar a coleta do exame. 

O critério de exclusão é a não aceitação em participar do estudo. 

O instrumento utilizado é a ficha da mulher proposta em estudo prévio por 

OLIVEIRA; ARAÚJO; MENESES (2014).  

A coleta de dados está sendo realizada por uma aluna de iniciação científica, 

estudante do sexto período do curso de medicina da União das Faculdades dos 

Grandes Lagos - UNILAGO, previamente capacitada para realizar a coleta de dados, 

e as entrevistas antes da realização dos exames de Papanicolaou. 

As participantes são esclarecidas quanto ao destino dos dados coletados e a 

realização de todos os procedimentos antes de serem entrevistadas, se 



comprometendo com a pesquisa ao assinarem o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

 Os dados são analisados no programa Excel (Office 2003) e programa 

estatístico Statistical Package of Social Science (SPSS, 2014) versão 21.0, por meio 

da estatística descritiva e inferencial.  

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

            Até o momento da submissão deste manuscrito foram entrevistadas 40 

mulheres, com idade entre 15 e 85 anos, escolaridade média de cinco anos, e renda 

familiar média de três salários mínimos. A maioria delas (89,4%) apresentou 

alterações microbiológicas, com predomínio de cocos. O agente infeccioso mais 

encontrado nos exames foi a Gardnerella vaginalis, e o epitélio mais comumente 

identificado foi o de células escamosas. 

 

6. FONTES CONSULTADAS 

1. BRASIL. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). Tipos 
de Câncer, Colo de Útero. Disponível em; http://www2.inca.gov.br. Acessado em; 
20 jul. 2015. 
2. ______. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). 
Câncer no Brasil. Disponível em: http://www.inca.gov.br/cancernobrasil/2010/.  
3. ______. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). 
Projeto HPV.Disponível em: http://projetohpv.com.br/projetohpv/. Acessado em: 7 
jul. 2015. 
4. ______. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA).  Guia 
prático do HPV. Disponível em:http://www2.inca.gov.br.  Acessado em: 6 jul. 2015. 
5. ______. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). 
Painel de indicadores. Disponível em: http://www2.inca.gov.br. Acessado em: 10 
jul. 2015. 
6. NAKAGAWA, Janete TamaniTamiyoshi; SCHIRMER, Janine; BARBIERI, Márcia. 
Vírus HPV e câncer de colo de útero. Revista Latino,Americana de Enfermagem. 
Ribeirão Preto, Vol. 63 no 2, mar. /abr. 2010.  
7. OLIVEIRA, M.M.H.N et al. Cobertura e valores associados à não realização do 
exame preventivo de Papanicolaou em São Luís, Maranhão. Revista Brasileira de 
Epidemiologia, Vol. 9 no. 3 São Paulo, set. 2006. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415790X2006000300007&l
ang=pt Acessado em: 15 jul. 2015. 
8. RAMOS, A.S. et al. Perfil das mulheres de 40 a 49 anos cadastradas em um 
núcleo de saúde da família, quanto à realização do exame preventivo de 
Papanicolaou. Revista Latino,Americana de Enfermagem. Ribeirão Preto, Vol. 14 
no 2, mar. /abr. 2006.  
9. SOUTO, R.; FALHARI, J.; CRUZ, A. O PapilomavÍrus Humano: um fator 
relacionado com a formação de neoplasias. Disponível em: 
http://www.inca.gov.br/rbc/n_51/v02/pdf/revisao2.pdf. Acessado em: 18 jul. 2015. 


