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O câncer de colo uterino, dentre todos os tipos de câncer, é o mais fácil de prevenir e curar. A detecção precoce 
junto ao tratamento adequado reduz quase totalmente a evolução da doença. Diante disso, o objetivo geral dessa 
pesquisa foi mensurar o nível de conhecimento e percepção de mulheres sobre a importância da realização do 
exame Preventivo do Câncer de Colo do Útero (PCCU) em uma Unidade Básica de Saúde no município de Porto 
Nacional – TO. O presente estudo foi do tipo descritivo exploratório, usando dados coletados através de 
questionário aplicado a 30 mulheres que iriam realizar o exame. O perfil das usuárias retrata mulheres com cerca 
de 45 anos, em sua maioria com ensino médio completo, casadas ou em união estável, que afirmaram realizar o 
exame frequentemente e ter conhecimento sobre sua função. Diante disso, este trabalho além de atuar como uma 
ferramenta de avaliação do nível do conhecimento sobre o PCCU, mostra a importância da conscientização da 
população sobre as etapas que compõem o exame pelo fato da adesão ao método estar diretamente relacionada ao 
conhecimento das pacientes.   

Palavras Chaves: Colo do útero. Prevenção primária. Saúde da mulher. 

 

Cervical cancer, among all types of cancer, is the easiest to prevent and cure. The early detection with the 
appropriate treatment reduces almost completely the evolution of the disease. Thus, this research aims to measure 
the level of women’s knowledge and awareness about the importance of fulfillment of preventive examinations of 
cervical cancer (Pap smears) in a basic health Unit of Porto Nacional – TO. This study is descriptive exploratory, 
using questionnaires data collected to 30 women who will accomplish the exam. Profiles studied portray women 
about forty five years old, most of them with high school finished, they are married or in a stable union they affirm 
to carry out the examination often and be aware about its function. Thereby, this work acts as an assessment tool in 
the level of knowledge about the Pap smears and it also shows the importance of people’s awareness about the 
steps of the exam because adherence to the method is directly linked to patients’ knowledge. 
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1. INTRODUÇÃO 
O câncer cervicouterino (CCU) é 

considerado a segunda neoplasia maligna em todo 
o mundo, ele é responsável por 471 mil novos 
casos de câncer e por 230 mil mortes por ano 
(AGUILAR e SOARES, 2015). No Brasil e em 
outros países em desenvolvimento ainda é 
considerado um grande problema de saúde 
pública, acometendo mulheres de classe social 
baixa e na maioria das vezes durante a fase 
produtiva de suas vidas (OLIVEIRA; 
FERNANDES e GALVÃO, 2005; MELO et al., 
2009).  

No Brasil, no ano de 2012, foram 
diagnosticados aproximadamente 17 mil casos 
novos de câncer de colo, o que representa uma 
incidência de 17 casos para cada 100 mil mulheres. 
Essa incidência representa, aproximadamente, o 
dobro do valor observado em países 
desenvolvidos como Estados Unidos e Canadá, 
que possuem valores próximos a 6 por 100 mil 
mulheres. O câncer possui taxa de letalidade 
elevada, em torno de 30%, sendo considerado a 
terceira causa de morte por neoplasia na 
população feminina do Brasil. Apesar disso, 
quando detectado precocemente possui alto índice 
de cura (TOMASI et al., 2015).   

O principal fator de risco para o 
desenvolvimento da doença é a infecção pelo 
papilomavírus humano (HPV). Associado a isso, a 
ocorrência de doenças sexualmente transmissíveis 
como HIV e clamídia constitui risco adicional. A 
essas doenças somam-se a precocidade sexual, o 
grande número de parceiros sexuais, a 
multiparidade, o tabagismo, fatores genéticos e a 
não execução de práticas preventivas junto às 
equipes de saúde (RIBEIRO et al., 2013; MELO et 
al., 2009; NARCHI, JANICAS e FERNANDES, 
2007; ATALAHS et al., 2001). 

O Ministério da Saúde adota o exame 
preventivo do câncer de colo uterino (PCCU), 
também conhecido por Papanicolau ou exame 
colpocitológico, como método do diagnóstico e 
rastreio do CCU. Ele é considerado um método 
com baixo custo, prático e com alta eficácia, sendo 
realizado através da coleta e análise de raspado de 
células da ecto e da endocérvice. Apesar de ser 
considerado a forma mais adequada para o 
rastreamento da doença, sua cobertura ainda não 

atinge a população almejada, que gira em torno de 
80 a 85% (RIBEIRO et al., 2013; FALCÃO et al., 
2014).    

É recomendado que mulheres na faixa 
etária dos 25-59 anos ou que já tenham praticado 
relações sexuais antes desse intervalo de idades 
realizem o preventivo anualmente. Após a 
negativação em dois anos consecutivos é 
autorizada a realização do rastreamento a cada 
dois anos (OLIVEIRA, GUIMARÃES E FRANCA, 
2014; MELO et al., 2009). O conhecimento está 
entre os fatores que mais influenciam na 
realização do PCCU, seguido pela boa 
organização do sistema de saúde, que deve 
atender a mulher de forma integral e superar as 
barreiras culturais, geográficas e socioeconômicas 
que afastam a população dos serviços (AGUILAR 
e SOARES, 2015; SOARES et al., 2011).       

Diante da importância de se conhecer os 
fatores que mais se relacionam com a adesão das 
mulheres ao exame preventivo, esta pesquisa 
propôs um estudo sobre a compreensão da 
mulher em relação à realização do exame, 
abordando o conhecimento do grupo sobre a 
doença e os fatores de risco associados a ela.   

2.METODOLOGIA 

A amostra foi composta por 30 mulheres, 
escolhidas de forma randomizada, que foram até 
uma Unidade Básica de Saúde em Porto Nacional 
- TO para a realização do exame preventivo do 
colo uterino, no período de setembro e outubro de 
2013. Como critério de inclusão foi utilizado a 
maioridade das pacientes e a presença na unidade 
para a realização do preventivo. Foram excluídas 
as mulheres menores de idade, pacientes que 
foram até a unidade de saúde para a realização de 
outros procedimentos médicos e as que se 
recusaram a assinar o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). 

A coleta de dados foi feita através de um 
questionário com perguntas objetivas que 
caracterizaram os aspectos sóciodemográficos e 
clínicos das pacientes. O instrumento forneceu 
dados sobre idade, sexo, estado civil, educação, 
profissão, histórico de câncer na família, 
conhecimento sobre a doença e frequência de 
realização do exame preventivo. Cada 
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questionamento apresentava de 2 a 5 opções de 
resposta.    

A coleta dos dados foi iniciada após o 
esclarecimento dos objetivos e benefícios da 
pesquisa, garantindo o sigilo e anonimato das 
pessoas envolvidas no estudo, respeitando seus 
valores socioculturais, morais, éticos, religiosos, 
hábitos e costumes. Assim, todas que 
concordaram em participar do estudo assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Após a assinatura do termo, o 
instrumento de pesquisa foi aplicado. O projeto 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) da Universidade Federal do Tocantins 
(UFT) com o protocolo 173/2013, seguindo as 
diretrizes da resolução 466/12. 

Os dados foram coletados seguindo uma 
abordagem descritiva exploratório e avaliados de 
acordo com o aspecto quantitativo das variáveis 
em estudo. A técnica de estatística descritiva foi 
empregada utilizando o software Bioestat 5.0.   

 

3.RESULTADOS  
Os dados do presente estudo foram 

coletados obedecendo aos critérios de inclusão e 
exclusão previamente definidos na metodologia. 
Ao todo, foram entrevistadas 30 (trinta) mulheres 
que frequentaram a UBS do Jardim Municipal, na 
cidade de Porto Nacional - TO.  

Em relação à idade das entrevistadas nota-
se que a média das mulheres foi de 44,57 anos, 
sendo que a idade máxima foi de 61 anos e a 
mínima de 19 anos. Vale ressaltar ainda, que a 
mediana das idades foi de 48,5 anos. Para efeito de 
cálculo, a população entrevistada foi subdividida 
em quatro grupos conforme a faixa etária, sendo 
eles: 19-29; 30-39; 40-49 e 50-59. Considerando a 
amostra de 61 anos excluída da análise estatística 
por ser composta por um único elemento.  

Em Porto Nacional, em relação ao estado 
civil das participantes, conforme a faixa etária, foi 
verificado que as pacientes de 19-29 anos eram 
predominantemente solteiras e que o grupo de 30-
39 anos se distribuiu equilibradamente entre 
solteiras, casadas e mulheres com um 
relacionamento estável (Tabela 1). 

 

Tabela – 1: Dados sociodemográficos das 
participantes.   

 
Em relação ao nível de escolaridade, 

identificou-se que 3 (10,5%) das pacientes 
apresentavam nível superior, 12 (41,3%) nível 
médio completo, 12 (41,3%) fundamental 
incompleto e 2 (6,9%) eram analfabetas. Sendo o 
ensino médio completo, a escolaridade 
predominante para as entrevistadas na faixa etária 
de 19-29 e 30-39 anos. 

Ao abordar a existência de casos de câncer 
na família, 18 (62%) das entrevistas responderam 
positivamente, ao passo que 11 (38%) informaram 
não haver casos na família ou não possuírem 
conhecimento. Dentre aquelas que responderam 
possuir histórico da doença na família, a faixa 
etária de 19-29 e 30-39, apresentaram maior 
frequência que as de 40-49 e 50-59. Ainda em 
relação aos fatores de risco para o 
desenvolvimento do câncer, verifica-se que as 
pacientes de 30-39 anos, em sua maioria, são ou já 
foram tabagistas (Tabela 2). 

Com relação ao recebimento de 
informações sobre o exame de Papanicolau, é 
interessante notar que 10 (34,4%) das mulheres 
entrevistadas responderam que a Unidade Básica 
de Saúde é o maior meio de informação que elas 
possuem sobre o referido exame, seguida pela 
escola 6 (21%), pelo médico 5 (17,2%), pela 
televisão 4 (13,7%) e pelos Agentes Comunitários 
de Saúde 4 (13,7%). Entretanto, a televisão tem 
sido o principal meio de divulgação dos exames 
preventivos para as mulheres de 30-39 anos, 
enquanto para aquelas de 19-29 e 30-39, os meios 

Dados sócio demográficos n = 30 n % 

Idade 
  19-29 7 24,1 

30-39; 3 10,5 

40-49 7 24,1 

50-59 12 41,3 

Estado civil  
  Solteira 11 37,9 

Casada 12 41,3 

União estável  3 10,5 

Viúva 1 3,4 

Separada 2 6,9 
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principais são a ACS e a televisão. Considerando 
que tais mulheres são usuárias do SUS, pode-se 
entender que o seu médico e também os Agentes 
Comunitários de Saúde representam a Unidade 
Básica de Saúde. Com relação à instrução sobre a 
realização do exame, 21 (72,5%) das mulheres 
entrevistas afirmaram que foram amplamente 
instruídas pelos profissionais da referida unidade 
(Tabela 2). 
 A grande maioria das mulheres 
entrevistadas declararam estar amplamente 
informadas sobre a necessidade de se realizar os 
exames preventivos periodicamente.  
 
Tabela 2: Nível de conhecimento e fatores de risco 
relacionados ao câncer de colo uterino das 
entrevistadas.  

  
Em relação à frequência de realização do 

exame, 20 (69,2%) das mulheres realizam o exame 
anualmente, 2 (6,9%) eventualmente, 4 (13,7%) em 
regime semestral, 1 (3,4%) de dois em dois meses, 
1 (3,4%) de três em três meses e 1 (3,4%) nunca 
tinha feito o exame. Vale considerar que 100% das 
mulheres de 30-39 anos declararam realizar seus 
exames anualmente. 

Apesar da maioria das entrevistadas 
realizarem o exame com frequência, receber 
informações sobre o Papanicolau e a importância 
do mesmo para sua saúde, bem como, 
demonstrarem confiança plena em todas as etapas 
do referido exame, vale observar que 3 (10,3%) 
delas ainda não confiam nos aparelhos utilizados 
para a realização da coleta. 

Nas respostas obtidas, constatou-se que as 
mulheres consideram obrigatório o exame para 
todas que possuem vida sexual ativa 23 (79,4%), 3 
(10,3) consideram obrigatório para mulheres 
acima dos 25 anos e 3 (10,3%) para todas as 
mulheres em idade adulta.  
  

4. DISCUSSÃO 

Os dados relativos à faixa etária das 
entrevistadas estão no intervalo de 20 a 49 anos, 
que segundo estudos de Brito-Silva et al. (2014); 
Andrade et al. (2014) e Cruz e Loureiro (2008) é o 
período da vida das mulheres em que ocorre o 
aumento progressivo dos riscos para o 
desenvolvimento da neoplasia, passando a fazer 
parte da população alvo de prevenção do câncer 
de colo segundo a OMS. Porém, diante da 
iniciação sexual precoce da população jovem, 
Oliveira et al. (2013) sugere atenção especial para 
jovens entre os 10 e 19 anos.  

O levantamento do nível de escolaridade 
das pacientes se mostra importante, pois este pode 
ser correlacionado com a falta de informação 
sobre a importância de se fazer o PCCU 
regularmente, o que constitui uma das principais 
causas para a não realização do preventivo 
conforme foi descrito por Carvalho (2013); 
Nascimento, Nery e Silva (2012) e Xavier e 
Terrengui (2006). 

Segundo Sepulveda-Carrillo e Goldenberg 
(2014) a falta de conhecimento sobre o HPV e suas 
patologias está diretamente relacionada com a sua 
transmissão. Estudos de Aguilar e Soares (2015) e 
Soares et al. (2011), mostraram que o nível de 
conhecimento das pacientes sobre o exame 
preventivo está diretamente relacionado com a 
frequência de realização do exame. Sendo que, 
quanto mais informação a população possuir, 
maior será a adesão aos métodos de diagnóstico 
propostos.    

Ao questionar sobre a existência de casos 
de câncer na família, pôde-se analisar os fatores de 
risco internos, ou seja, os fatores genéticos das 
pacientes. Estes dados apontaram para uma 
população com perfil para o desenvolvimento de 
câncer de colo uterino, especialmente por já terem 
observado a ocorrência desta patologia em seus 
familiares. Isso concorda com afirmativas de 
Naoum (2015), ao referir que o histórico familiar é 
um fator importante para a predisposição de 
desenvolvimento de células tumorais. 

Ainda sobre os fatores que predispõem ao 
câncer, a maioria das pacientes entre 30 e 39 anos 
relataram ser tabagistas. Estudos de Pinto, Pichon-
Riviere e Bardach (2015) correlacionam 30% das 
mortes causados por câncer com o consumo do 

Conhecimentos e fatores de risco n % 

Nível de conhecimento 
  Amplamente instruída 21 72,5 

Pouco instruída 7 24,1 
Nenhuma instrução  1 3,4 

Fatores de risco    

História de tabagismo 9 31,0 
História familiar de câncer  18 62,0 
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tabaco. Levantamentos de dados feitos por Neri et 
al. (2013) relatam que o tabagismo atua na 
diminuição da capacidade imunológica do epitélio 
cervical da mulher, favorecendo a oncogênese no 
tecido.  

É válido destacar, ainda, que foram 
registrados casos de mulheres que não realizam o 
exame preventivo ou que realizam eventualmente. 
Nesse sentido, sugere-se a investigação dos 
motivos, razões e/ou justificativas para a não 
realização do exame com a regularidade devida. 
Considera-se que o diagnóstico precoce ainda é a 
melhor forma de combate a essa doença, acordado 
com as afirmativas destacadas por Brito-Silva et 
al. (2014). 

Por outro lado, a postura da maioria das 
mulheres entrevistadas reflete uma preocupação 
com sua própria saúde, visto que, realizam o 
exame preventivo anualmente. A maior parte dos 
estudos analisados, assim como os estudos de 
Falcão et al. (2014), mostraram que a maioria das 
pacientes realizam o preventivo com frequência 
anual. 

A menor frequência na realização do 
Papanicolau está diretamente relacionada com o 
nível de informação das mulheres, organização da 
atenção primária em saúde, baixa escolaridade, 
baixa renda, medo e demora no atendimento de 
acordo com Carvalho (2013), Nascimento, Nery e 
Silva (2012) e Moura et al., (2010). Apesar das 
dificuldades inerentes ao perfil socioeconômico 
das cidades interioranas da região norte, incluindo 
a baixa renda e a baixa escolaridade, as 
entrevistadas mostram um padrão de 
envolvimento com o PCCU satisfatório, pois foi 
evidenciado que a maioria opta pela procura 
anual do exame.  

Estudos de Nascimento et al. (2015), 
Davim et al. (2005), Merighi, Hamano e 
Cavalcante (2002) defendem que a interação entre 
o profissional de saúde e o paciente é de grande 
importância para todo o processo de realização 
dos exames preventivos, dessa forma, tal relação 
poderá influenciar desde a adesão aos métodos de 
prevenção, até à obtenção do resultado.  

As equipes da atenção primária possuem 
como uma de suas atribuições a promoção da 
mobilização e participação da comunidade em 
suas ações (BRASIL, 2012). Os dados deste 

trabalho evidenciam o empenho da equipe nesse 
aspecto, mostrando uma interação entre os 
profissionais e os pacientes significativamente 
positiva, pois 35% das entrevistadas relataram 
conhecer o exame pela unidade de saúde ou por 
profissionais vinculados a ela.  

Os resultados levantados retratam a 
relevância das ações educativas desenvolvidas 
pelo Programa de Saúde da Família para o 
diagnóstico precoce de câncer de colo uterino. Ou 
seja, sabendo dos fatores de risco a equipe de 
saúde da atenção primária pode planejar ações 
educativas de curto, médio e longo prazo, 
buscando atingir o maior número de pessoas. 
Conforme descrito por Gonzáles (2014), em países 
como Cuba, a atenção primária desempenha um 
papel primordial no rastreio do câncer, atuando 
junto a   programas de saúde específicos que 
objetivam reduzir a incidência e a mortalidade do 
câncer sobre a população, assim como ocorre em 
Porto Nacional-TO, de acordo com este 
levantamento.     

O poder público preconiza que as equipes 
de saúde promovam a atenção em saúde dentro e 
fora das unidades (BRASIL, 2012). Neste estudo, 
os resultados obtidos sobre a importância do 
exame preventivo para as entrevistadas, 
mostraram que os profissionais cumprem esse 
papel junto à comunidade. Vale insistir na 
realização de ações educativas de prevenção e 
promoção de saúde, uma vez que, o acesso à 
informação pode contribuir na adesão das 
mulheres ao exame preventivo. Além disso, o 
esclarecimento de dúvidas contribui para que o 
atendimento ocorra da melhor forma possível 
conforme enfatizado por Leite et al. (2014) e 
Smeltizer e Bare (2002).  

O intervalo de idade dos 25 aos 34 anos é 
considerado mais adepto a realização do PCCU, o 
que segundo Andrade et al. (2014) se justifica pela 
necessidade da realização de consultas de pré-
natal e a busca de métodos contraceptivos para o 
planejamento familiar, fazendo com que esse 
grupo de mulheres realize acompanhamento 
frequente dentro das unidades de saúde. Já 
mulheres acima dos 46 anos tendem a não realizar 
o exame preventivo, o que na opinião de Pelloso; 
Carvalho e Higarashi (2004) é uma consequência 
da despreocupação com a fase reprodutiva, visto 
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que a maioria das mulheres dessa faixa etária já 
tiveram seus filhos e não utilizam mais nenhum 
método contraceptivo.  

O perfil das mulheres entrevistadas aponta 
um potencial para a adesão de ações de prevenção 
e promoção da saúde relacionada à saúde da 
mulher, visto que, sugerem uma boa relação com 
a unidade de saúde investigada, a qual é apontada 
como maior meio de informação sobre o exame. 

O que torna favorável e justifica a 
intensificação de ações educativas da unidade 
básica e na mídia televisiva, além de ações nos 
espaços escolares e laborais.  

A partir dos dados aqui apresentados, 
percebe-se que as equipes de saúde estão 
direcionando suas estratégias a fim de que as 
usuárias portadoras dos fatores de risco atribuídos 
ao câncer de colo uterino estejam orientadas em 
relação às formas de prevenção. 

As campanhas educativas desenvolvidas 
pela UBS incluídas na pesquisa demonstraram 
estar contemplando inclusive as pacientes mais 
vulneráveis como por exemplo, as analfabetas e as 
desacompanhadas maritalmente. 

Para pesquisas futuras, sugere-se a 
redução da faixa etária para a população amostral, 
pois dessa forma é possível analisar a qualidade 
da assistência à saúde das mulheres jovens.   
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