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1-RESUMO 

 INTRODUÇÃO: Segundo os dados estatísticos da Agência Internacional 

para Pesquisa em câncer (IARC), o número de casos de câncer mais do que 

dobrou em 30 anos. Neste contexto, é essencial enfatizar a importância das 

ações preventivas na atenção primária, efetuadas pela equipe de enfermagem, 

com o intuito de detectar precocemente as lesões precursoras ou com 

potencial para desenvolver o câncer; OBJETIVOS: Descrever as condutas e 

ações desempenhadas pelos enfermeiros da rede primária, com maior 

evidência no impacto da prevenção do câncer uterino; METODOLOGIA: Trata-

se de um estudo baseado em revisão de literatura, exploratória e descritiva 

secundária. DESENVOLVIMENTO: De acordo com Rodrigues et al.(2016), o 

câncer do colo do útero é o segundo mais incidente na população feminina. 

Assim é imprescindível a humanização pelos profissionais enfermeiros para 

criar uma empatia, para que as pacientes possam sentir-se acolhidas e possam 

compartilhar informações; RESULTADOS PRELIMINARES: Diante dos 

levantamentos de dados, verificamos a necessidade de enfatizar a importância 

das ações preventivas na atenção primária, efetuadas pela equipe de 

enfermagem. 

  

2-INTRODUÇÃO  

Segundo os dados estatísticos da Agência Internacional para Pesquisa 

em câncer (IARC), o número de casos de câncer mais do que dobrou em 30 

anos, sendo considerada, atualmente, uma das maiores problemáticas em 

saúde pública, tanto nos países desenvolvidos, como nos países em 

desenvolvimento (BRASIL,2010).  

Neste contexto, é essencial enfatizar a importância das ações 

preventivas na atenção primária, efetuadas pela equipe de enfermagem, com o 

intuito de detectar precocemente as lesões precursoras ou com potencial para 

desenvolver o câncer. (NEUGUT,1999).  

 

3- OBJETIVOS  

Descrever as condutas e ações desempenhadas pelos enfermeiros da 

rede primária, com maior evidência no impacto da prevenção do câncer uterino, 



através do levantamento de dados e análise dos índices de mortalidade e 

incidência. 

4- METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo baseado em revisão de literatura, exploratória e 

descritiva secundária, que será fundamentado a partir de bibliografias e dados 

epidemiológicos disponíveis em biblioteca online, periódicos e obras literárias 

com o objetivo de analisar e investigar o impacto das ações de enfermagem na 

prevenção do câncer uterino, a partir das definições discriminadas (GIL, 2002). 

5- DESENVOLVIMENTO 

De acordo com Rodrigues et al.(2016), o câncer do colo do útero é o 

segundo mais incidente na população feminina. O agente etiológico é o 

Papiloma Vírus Humano (HPV), especialmente o HPV-16 e o HPV-18, onde a 

mulher adquire este vírus no início da vida sexual. Destacamos que são fatores 

de risco também a multiplicidade de parceiros sexuais, tabagismo, 

imunodepressão, desnutrição, uso de contraceptivos hormonais e baixo nível 

sócio econômico. 

Para Santos et al.(2016), objetivando abrangência maior na prevenção 

de incidências por câncer, é necessário que o enfermeiro esteja sempre 

buscando atualizações e técnicas de trabalho, que sejam capazes de atuar em 

diferentes campos de ação, oferecendo uma assistência sistemática com foco 

de atenção na humanização. 

Segundo Amaral et al.(2017), apesar de muitas mulheres realizarem o 

exame, muitas alegam desconhecer a finalidade da coleta do exame 

citopatológico, assim é imprescindível a humanização pelos profissionais 

enfermeiros para criar uma empatia, para que as pacientes possam sentir-se 

acolhidas e possam compartilhar informações. 

 

Fonte: DATASUS 



6- RESULTADOS PRELIMINARES 

Diante dos levantamentos de dados, verificamos a necessidade de 

enfatizar a importância das ações preventivas na atenção primária, efetuadas 

pela equipe de enfermagem, com o intuito de detectar previamente as lesões 

precursoras ou com potencial para desenvolver o câncer.  
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