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RESUMO 

 

 

O câncer do colo do útero se constitui num importante problema de saúde pública a nível 

mundial, com altos impactos nos países em desenvolvimento, já que 80 % dos casos se 

concentram nestes países. Sendo assim, o Brasil está entre os países que compartilham de 

elevada incidência e mortalidade por esta neoplasia. Contudo, o câncer do colo do útero tem 

uma história natural bem conhecida, evolução lenta, fácil diagnóstico que permite a 

identificação das lesões precursoras da doença e chance de cura em quase 100 % dos casos se 

diagnosticado precocemente. O diagnóstico precoce é feito a partir da realização do exame 

preventivo, estratégia adotada oficialmente pelo Ministério da Saúde, que deve ser ofertado a 

todas as mulheres que já tenham iniciado a vida sexual ou que estejam na faixa etária 

compreendida entre os 25 e 64 anos. Diante destas considerações, este estudo teve como 

objetivo compreender as dimensões influenciadoras da não realização do exame preventivo do 

câncer do colo do útero pelas mulheres. Este estudo foi motivado a partir dos resultados da 

dissertação ”Prevalência e fatores associados a não realização do exame citopatológico do 

colo do útero na zona norte do município de Juiz de Fora”, que pelo objetivo a que se propôs, 

não pode se atentar ao que se relaciona a não realização do exame pelas mulheres. Tal estudo 

de referência faz parte de um cenário mais amplo de pesquisa denominado “Inquérito de 

Saúde no Município de Juiz de Fora, MG”. O presente estudo foi desenvolvido a partir dos 

aportes metodológicos da pesquisa qualitativa e utilizou como técnica de coleta dos dados a 

entrevista semiestruturada, realizada com 12 mulheres que participaram do Inquérito de 

Saúde, que informaram à época nunca terem realizado ou estarem em atraso com o exame 

preventivo e que ainda permaneceram nessa situação. A análise dos dados foi feita a partir da 

técnica da codificação dos relatos, de forma a construir as categorias analíticas que 

possibilitaram as análises. Os resultados encontrados apontam que as mulheres compartilham 

de uma visão superficial e fragmentada sobre as práticas de prevenção, que acabam por 

influenciar negativamente a realização do exame preventivo ao objetivo maior a que se 

propõe, qual seja, a prevenção e detecção precoce do câncer do colo do útero. Várias 

dimensões se fazem presentes na não realização do exame, que não se encerram somente ao 

simples fato de optarem por não o realizar. Tais dimensões perpassam por questões subjetivas, 

culturais e de experiências de vida e foram apontadas pelas mulheres, como sendo 

influenciadas pela vergonha, desconhecimento sobre a forma de realização do exame que é 

permeado pela insegurança, medo diante da possibilidade de se descobrir alguma doença e 

ausência de sintomas. Outras dimensões também se fizeram presentes, como acúmulo de 

funções no cotidiano das mulheres e a relação com os serviços de saúde. As dimensões que 

influenciam a não realização do exame preventivo do câncer do colo do útero pelas mulheres 

devem ser captadas, compreendidas e trabalhadas pelos profissionais de saúde e gestores, 

sustentadas pela educação em saúde, com vistas a impactarem positivamente na triste 

realidade do câncer do colo do útero em nosso país, inserindo qualitativamente as mulheres 

em tais práticas preventivas, promovendo sua qualidade de vida. 

 
Palavras-chave: Câncer do colo do útero. Exame preventivo do câncer do colo do útero. 

Dimensões. Educação em saúde. 



ABSTRACT 

 

 

Cervical cancer is a major public health issue worldwide, with a high impact in developing 

countries, since 80% of the cases are concentrated in these countries. Thus, Brazil is among 

the nations that share high incidence and mortality rates due to cervical cancer. However, 

cervical cancer has a well-known natural history, slow progression and easy diagnosis, 

allowing the identification of the disease’s precursor lesions and the chance of cure in almost 

100% of the cases, if diagnosed early. Early diagnosis is made from the preventive test 

strategy officially adopted by the Ministry of Health, which must offer it to all women who 

have already begun their sexual life or whose age is between 25 and 64 years. Given these 

considerations, this study aimed to understand the influential dimensions of not undergoing a 

preventive test by women. This study was motivated from the results of the thesis "Prevalence 

and factors associated with the non-completion of cytopathologic screening tests for cervical 

cancer in the north of the city of Juiz de Fora”, and according to its objective, it cannot be 

considered what relates to the non-completion of the examination by women. This landmark 

study is part of a broader research setting called “Health Survey in the city of Juiz de Fora, 

MG”. The present study was developed from methodological contributions of qualitative 

research and used as data collection technique a semi-structured interview, conducted with 12 

women who participated in the Health Survey. Those women reported, by the time the 

interviews were conducted, that they had never undergone the screening test or were in arrears 

with it, and remained in the same situation. The data was analyzed using the technique of 

coding of accounts in order to build the analytical categories that allowed such analysis. The 

results showed that women share a superficial and fragmented vision of prevention practices, 

which negatively influence the preventive test to the higher purpose to which it is wished-for, 

i.e., the prevention and early detection of cervical cancer. Several dimensions are present in 

not undergoing the test, which does not contain only the fact that they choose not to undergo 

it. Such dimensions rush on subjective, cultural and life experiences issues and were named 

by women as being influenced by shame, ignorance about how the examination is done. This 

lack of information is permeated by insecurity, fear at the possibility of discovering a 

condition, and absence of symptoms. Other dimensions were also noted, such as the buildup 

of functions in the women’s daily routine and the connection with health services. The 

dimensions that influence the non-completion of the screening test for cervical cancer by 

women must be acknowledged, understood and worked by health professionals and managers. 

These dimensions must also be supported by health education, aiming to positively influence 

the sad reality of cervical cancer in our country, qualitatively entering women in such 

preventive practices, promoting their quality of life. 

 

Keywords: Cervical cancer. Screening test for cervical cancer. Dimensions. Health education. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Elucidar aos leitores os motivos pessoais que foram determinantes para a escolha do 

presente estudo se torna imprescindível para que os mesmos tenham clareza dos olhares e 

pontos de vista que direcionaram tal pesquisa. 

Portanto, é interessante apresentar brevemente minha trajetória profissional. Formei-

me em Serviço Social no ano de 2007 pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atuei como 

assistente social por apenas 06 meses, num serviço de assistência social de um município de 

médio porte e numa instituição filantrópica de um município de grande porte, uma vez que 

outras oportunidades foram direcionando meu exercício profissional. 

Neste caminhar, em agosto de 2008 fui nomeada servidora pública na Secretaria de 

Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG), no cargo de Especialista em Políticas e Gestão 

da Saúde (EPGS), e desde então, atuo na Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora 

(SRS/JF), no Núcleo de Atenção Primária à Saúde (NAPriS). A inserção na área da gestão em 

saúde foi assumida com certo receio e incertezas diante do dilema de não exercer minha 

formação profissional e do desconhecimento das especificidades do trabalho, no entanto, com 

o passar do tempo se tornou um exercício profissional gratificante e estimulante. Esta 

satisfação intensificou minha necessidade de aprofundamento na área e a certeza de ser este o 

caminho para minha realização profissional. Minha escolha de aperfeiçoamento profissional 

foi o motivo que determinou meu interesse pelo Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva. 

Meu contexto de trabalho (e não só ele) apresenta dia após dia os dilemas, 

dificuldades e entraves que se fazem presentes para a real implementação do Sistema Único 

de Saúde (SUS) em nosso país. Em consequência, assistimos aos sofrimentos e desgastes por 

que passa a população brasileira para o acesso a determinados serviços de saúde. 

Diante disso, não há como não se inquietar com todas as fragilidades do sistema, haja 

vista que a saúde no Brasil é garantida como “direito de todos e dever do Estado”, adquirindo 

estatuto de direito social (BRASIL, 2013c, p. 116). 

Estas inquietações se tornam ainda mais latentes quando se percebe que algumas 

demandas da saúde se tornaram política específica do Ministério da Saúde (MS), diante da 

magnitude de certas doenças e seus agravos. Ainda sim, parcela significativa do público-alvo 

destas políticas está à margem do processo. 

Neste contexto, destaca-se o enfrentamento do câncer do colo do útero, que em 1998 

se tornou política específica do MS através do Programa Nacional de Combate ao Câncer do 
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Colo do Útero (PNCCCU) que tem como objetivos “diminuir a incidência, a mortalidade e 

melhorar a qualidade de vida da mulher com câncer do colo do útero” (BRASIL, 2011f, p. 4). 

Como explicar as altas taxas de incidência, mortalidade e morbidade por este tipo de 

câncer no Brasil? Como aceitar que mulheres ainda se encontrem na situação de nunca terem 

realizado ou estarem em atraso com o exame citopatológico? 

É a partir destas questões que este estudo se propôs a compreender as dimensões 

influenciadoras da não realização do exame preventivo do câncer do colo do útero pelas 

mulheres. 

Dados estatísticos, tais como prevalência, incidência, mortalidade, morbidade e 

recursos gastos pelo SUS são fundamentais para o aprimoramento da organização dos 

serviços, estão cientificamente validados e contam com vasta literatura especializada. 

Assim, torna-se urgente compreender, a partir da fala das mulheres, os significados e 

o que influencia a não realização ou o atraso na realização do exame preventivo, já que este 

exame é capaz de identificar precocemente lesões precursoras do câncer do colo do útero 

(BRASIL, 2011c). 

Apreender as questões que deixam as mulheres em situação de risco para o 

desenvolvimento do câncer do colo do útero é atuar no sentido do fortalecimento e efetivação 

desta política de saúde específica. 

É a partir da compreensão das subjetividades, das questões culturais, sociais e 

econômicas que os serviços de saúde poderão ser organizados para atender as necessidades de 

saúde das pessoas a partir da perspectiva da integralidade. 

Portanto, é exatamente neste sentido que este trabalho buscou levantar outras 

discussões que possam ser úteis para o aprimoramento e qualificação da assistência à saúde 

prestada às mulheres, em especial, em relação ao câncer do colo do útero. 

O presente estudo tem como ponto de partida uma dissertação de mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, da Faculdade de Medicina, da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF). Tal dissertação, intitulada “Prevalência e fatores associados 

a não realização do exame citopatológico do colo do útero na Zona Norte do Município de 

Juiz de Fora”, realizada em 2010, teve como objetivo estimar a prevalência e os fatores 

associados a não realização do referido exame em mulheres com filhos em idade inferior a 2 

anos, residentes na Zona Norte do município de Juiz de Fora. 

A referida dissertação foi desenvolvida a partir do “Inquérito de Saúde do Município 

de Juiz de Fora – MG”, realizado no ano de 2010 e conduzido pelo Núcleo de Assessoria, 

Treinamento e Estudos em Saúde (NATES) da UFJF. Este Inquérito buscou avaliar o acesso 
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aos serviços de saúde na Zona Norte do município e teve interesse em múltiplos desfechos, o 

que permitiu o desenvolvimento de diversas pesquisas (RIBEIRO, L., 2012). 

A Zona Norte do município de Juiz de Fora abrange 23,6% da população deste 

município e foi o cenário para o desenvolvimento do Inquérito por ser a região administrativa 

que, de uma forma geral, melhor representa a população da cidade. O fato de agregar o 2º 

maior número de pessoas e o maior número de crianças, ter a maior extensão territorial na 

área urbana (13.750,2 hectares) e expressiva diversidade econômica também contribuiu para 

que esta região administrativa fosse escolhida para o desenvolvimento do referido Inquérito 

(RIBEIRO, L., 2012). 

O que motivou o desenvolvimento do presente estudo foram os achados da 

dissertação acima mencionada, que ao buscar conhecer a prevalência e os fatores associados a 

não realização do exame citopatológico evidenciou um número expressivo de mulheres que 

nunca haviam feito ou estavam com o referido exame em atraso. Das 308 mulheres 

pesquisadas, 226 mulheres (73,4%) estavam com exame em dia, 66 (21,4%) nunca haviam 

realizado o exame preventivo e 16 (5,2%) estavam há mais de três anos sem realizá-lo 

(RIBEIRO, L., 2012).  

O estudo de referência teve natureza quantitativa e delineamento transversal e os 

resultados obtidos em relação a não realização (nunca terem feito ou estarem em atraso) 

instigaram a busca pela compreensão das dimensões influenciadoras de tal situação. Tais 

informações são de extrema relevância para a melhoria dos serviços de saúde e 

aprimoramento das ações integrais de atenção à saúde da mulher. 

Importante de se considerar é o fato de que o público-alvo pesquisado à época do 

Inquérito se constituiu por mulheres que tinham filhos menores de 2 anos e, com isso, 

presença nos serviços de saúde para os cuidados relacionados à gestação ou assistência à 

saúde da criança. 

Há de se ressaltar que todas as mulheres mencionadas acima na situação de nunca 

terem feito ou de estarem em atraso na realização do preventivo passaram pela assistência 

pré-natal na gravidez anterior, segundo informações registradas no banco de dados do 

Inquérito. 

Entre os cuidados intrínsecos à gravidez está a assistência pré-natal, que além de ser 

o momento de atenção à saúde da gestante e do neném, também oportuniza o 

acompanhamento integral no que se refere à saúde da mulher. Diante desta perspectiva, se 

constitui em uma oportunidade de captação efetiva das mulheres para a realização do exame 

preventivo. As diretrizes clínicas das ações relacionadas ao pré-natal estabelecem que o 
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exame preventivo deve ser realizado em todas as mulheres na primeira consulta de pré-natal, 

independente de sua idade e de quando foi realizado o último exame (MINAS GERAIS, 

2006). 

Neste sentido, concomitante às ações específicas do pré-natal, também deveria ser 

garantida a estas mulheres a realização do exame preventivo, que permite a detecção precoce 

do câncer do colo do útero.  

Em relação à periodicidade de realização do exame preventivo, o consenso brasileiro 

estabelece que o exame deve ser realizado a cada três anos, após dois exames normais 

consecutivos no período de 01 ano (BRASIL, 2011c). É diante dessa recomendação que 

estamos considerando o atraso na realização do exame o fato da mulher estar há mais de 03 

anos sem fazê-lo. 

Uma situação que merece destaque é a disponibilidade dos serviços de saúde a estas 

mulheres. Em 2010, ano de realização do Inquérito, das 82 mulheres que informaram nunca 

terem realizado ou estarem com o exame em atraso, 19 residiam em áreas sem oferta de 

Atenção Primária à Saúde (APS), ao passo que 63 mulheres tinham disponíveis este nível de 

atenção na localidade onde moravam (RIBEIRO, L., 2012). 

Já em 2013, houve um aprimoramento na disponibilidade dos serviços. Todas as 82 

mulheres tinham oferta de APS, sendo que 65 residiam em áreas com cobertura da Estratégia 

de Saúde da Família (ESF). Das 12 mulheres participantes do presente estudo, 3 residem em 

áreas com Unidade de Atenção Primária à Saúde tradicional (UAPS tradicional) e as outras 9 

residem em áreas com UAPS com ESF. 

A APS se constitui na porta de entrada aos serviços de saúde em nosso país, devendo 

ser o contato preferencial do usuário com a assistência. Este nível de atenção é orientado 

pelos princípios da universalidade, acessibilidade, vínculo, continuidade do cuidado, 

integralidade da atenção, responsabilização, humanização, equidade e participação social. Já a 

ESF atua em territórios bem definidos, se responsabilizando por cada família de sua área de 

abrangência (BRASIL, 2012). 

Dentre as inúmeras ações de responsabilidade da APS destaca-se sua 

responsabilidade em atuar no controle dos cânceres do colo do útero e da mama, 

desenvolvendo intervenções que se preocupem com a integralidade do cuidado, com a 

detecção precoce de alterações e acesso adequado e oportuno aos métodos diagnósticos e 

tratamentos (BRASIL, 2013a). 
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Considerando os objetivos do presente estudo, a população-alvo se constituiu nas 82 

mulheres nas condições de nunca terem realizado (66 mulheres) ou estarem em atraso (16 

mulheres) com o exame preventivo. 

As informações destacadas acima em relação ao Inquérito de Saúde e os dados 

obtidos a partir da dissertação de mestrado referida se constituíram no cenário inicial de 

realização do presente estudo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O câncer do colo do útero é o quarto tipo de câncer que mais acomete as mulheres 

em todo o mundo, no entanto, este tipo de câncer pode ser curado em quase 100% dos casos 

se detectado e tratado precocemente (BRASIL, 2014a). 

A detecção precoce de lesões pré-invasivas é feita por meio do exame Papanicolaou 

ou exame preventivo, que se constitui na principal estratégia para o rastreamento para este 

tipo de câncer, devendo abranger as mulheres que já tenham iniciado a vida sexual e, em 

especial, as que estão entre os 25 e 64 anos de idade (BRASIL, 2011c, 2011d). 

Entretanto, mesmo com uma história natural bem conhecida, existência de um 

método de detecção precoce e altas chances de cura se detectado precocemente, ainda 

observa-se no Brasil alta incidência e mortalidade decorrente desta neoplasia e exclusão do 

processo de rastreamento de parcela significativa das mulheres que compõem o grupo de 

maior risco para o desenvolvimento da doença. 

Diante das características específicas da doença, o que gera grandes inquietações é o 

fato de ainda existirem mulheres que não realizam o exame periodicamente, tampouco o 

tenham feito alguma vez. Esta inquietação tem um agravante quando constatamos que todas 

as mulheres do presente estudo tiveram gestações anteriores, passaram pelo pré-natal e ainda 

assim continuaram excluídas destas práticas preventivas. 

Ao longo do desenvolvimento do presente estudo, trilhamos um caminhar e tecemos 

algumas reflexões consideradas relevantes para a abordagem do objeto de investigação. 

Num primeiro momento foi abordada a problemática do câncer a nível mundial, uma 

vez que tal patologia tem se constituído em um relevante problema de saúde pública, 

resultando em altos índices de morbidade e mortalidade, mortes prematuras por algumas 

causas evitáveis, incapacitações, destruições de lares e altos custos financeiros ao SUS 

(BRASIL, 2011d; FERNANDES JÚNIOR, 2000). 

Em seguida, foi enfatizado o problema do câncer do colo do útero, que se constitui 

em uma das neoplasias mais frequentes nas mulheres (BRASIL, 2014a). Tal patologia é 

característica de países em desenvolvimento, onde se concentram 80% dos seus casos 

(ALBUQUERQUE et al., 2009; RIBEIRO, K. C. B., 2008). 

Por apresentar uma história natural bem conhecida e outras características que trazem 

expectativas animadoras quanto à detecção precoce da doença, tal patologia pode ser 

enfrentada a partir de programas de rastreamento organizados. Assim, uma atenção foi 
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destinada ao esclarecimento do leitor sobre a tônica destes programas e sua possibilidade 

diante do câncer do colo do útero, já que tais programas têm o enfoque no diagnóstico precoce 

da doença em pessoas assintomáticas (BRASIL, 2010b). Apresentamos também ao leitor 

como foram construídas as políticas de enfrentamento do câncer no Brasil. 

Sendo o público-alvo de nosso estudo o universo feminino, fizemos um resgate 

histórico da estruturação das políticas de saúde destinadas às mulheres. Inicialmente, tais 

políticas eram específicas aos cuidados relacionados à gravidez, parto e puerpério (OSIS, 

1994, 1998) e com o passar dos anos, com importante contribuição do Movimento Feminista, 

se propôs a atender as demandas das mulheres na perspectiva da integralidade. 

Como a política de saúde destinada às mulheres sofreu uma série de ajustes ao longo 

dos anos, visando atender a forma como as mulheres eram vistas e tratadas socialmente, 

julgamos oportuno fazer um breve resgate da história destas na sociedade e suas relações com 

o corpo e sexualidade. 

Os estudos de questões que se relacionam ao processo saúde/doença, mais 

especificamente que envolvem a investigação de comportamentos individuais e coletivos, 

trazem em si um olhar amparado pela antropologia. Tal área do conhecimento parte do 

princípio de que a cultura deve ser o pano de fundo destas análises, uma vez que determinam 

os comportamentos, hábitos e entendimentos sobre saúde (BECKER et al., 2009). Como 

reconhecemos a importância da cultura nos estudos que buscam compreender as práticas 

humanas, nos amparamos neste olhar da antropologia para subsidiar nossas análises e 

discussões. 

Este estudo foi sustentado pela pesquisa qualitativa, haja vista que essa linha de 

pesquisa permite a apreensão dos significados que os fatos, situações e acontecimentos têm na 

vida dos sujeitos (POUPART et al., 2012). 

A entrada em campo e o contato estabelecido com as mulheres possibilitou a 

realização das entrevistas que subsidiaram os resultados e a discussão do presente estudo. 

Também foi possível conhecer a história de M.10, que em 2011 foi diagnosticada com câncer 

do colo do útero. Diante de sua experiência na busca por resolução de problemas de saúde 

buscamos construir seu itinerário terapêutico, que pode ser entendido como uma tecnologia 

avaliativa em saúde, que permite a apreensão da experiência do adoecimento e da busca por 

cuidados, análise das redes de sustentação e apoio e a organização formal dos serviços de 

saúde (BELLATO; ARAÚJO; CASTRO, 2008). 

Espera-se, a partir da realização deste estudo, que seja possível compreender as 

dimensões influenciadoras da não realização do exame preventivo do câncer do colo do útero 
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na perspectiva das mulheres que deveriam se submeter a tal exame. O objetivo deste trabalho 

caminha no sentido de uma assistência à saúde integral e de qualidade às mulheres, 

contribuindo na diminuição da incidência e mortalidade pelo câncer do colo do útero, 

sinalizando questões importantes que contribuem para que estas estejam afastadas desse 

cuidado. 

Acreditamos que os apontamentos do presente estudo podem ser úteis, na medida em 

que podem trazer informações relevantes para o aprimoramento do PNCCCU. 



21 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 CÂNCER: BREVE CONSIDERAÇÃO SOBRE A RELEVÂNCIA DO PROBLEMA 

 

 

A terminologia “câncer” é originária do latim e tem como significado a palavra 

caranguejo, fazendo menção à característica infiltrativa das patas deste crustáceo e 

relacionando-a ao potencial caráter evolutivo da doença (FERNANDES JÚNIOR, 2000). 

Outras terminologias também são comumente utilizadas para a designação da 

doença. No meio médico o termo, processo polimitótico, se faz presente na caracterização 

desta patologia, fazendo referência ao crescimento expressivo destas lesões.  Existe ainda a 

terminologia neoplasia (neo = novo e plasia = tecido), sendo diferenciada entre benigna e 

maligna, determinando desta forma, a característica biológica destas lesões (FERNANDES 

JÚNIOR, 2000). 

Tal doença abrange mais de 100 tipos de patologias diferentes que são determinadas 

pela invasão de células a órgãos e tecidos através de seu crescimento desordenado (BRASIL, 

2011d, c2012b). 

Mais tecnicamente Fernandes Júnior (2000) nos fornece informações sobre esta 

patologia definindo que, 

 

[...] as neoplasias malignas se caracterizam por uma proliferação anormal e 

desordenada de um determinado tecido, que passa a agir de forma autônoma 

e anárquica; portanto, sem controle pelo organismo hospedeiro. Tal 

autonomia celular se deve, basicamente, às alterações genéticas encontradas 

em tais células. O poder de invadir os tecidos vizinhos, assim como migrar 

pelo organismo provocando metástases, sem dúvida alguma, são as grandes 

responsáveis por levar o hospedeiro (paciente) ao óbito. (FERNANDES 

JÚNIOR, 2000, p. 3). 

 

Em relação à evolução da doença, o câncer pode ser classificado em não invasivo ou 

carcinoma in situ e câncer invasivo. O câncer não invasivo ou carcinoma in situ caracteriza-se 

por ser o 1º estágio de classificação da doença, com exceção apenas aos cânceres do sistema 

sanguíneo. Nesta fase o câncer ainda se encontra somente no tecido de origem, não tendo se 

espalhado para outras camadas. A importância do diagnóstico precoce é fundamental, pois a 

maioria dos cânceres neste estágio é passível de cura. Já o câncer invasivo tem a 

potencialidade de se disseminar para outras partes do organismo humano, levando ao 
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aparecimento da doença a outras áreas distintas do local de origem. A possibilidade de 

evolução da doença para outros órgãos é conhecida como metástase (BRASIL, 2011b). 

Durante muitos séculos o câncer foi uma doença própria dos países desenvolvidos. 

Entretanto, nas últimas décadas ela vem se alastrando por todo o mundo, atingindo de forma 

avassaladora tanto as grandes potências quanto os países em desenvolvimento (BRASIL, 

2011d). 

Por este motivo o câncer tem-se apresentado como um relevante problema de saúde 

pública a nível mundial (BRASIL; 2011b, 2011d; FERNANDES JÚNIOR, 2000). Os 

impactos sociais e econômicos desta doença na sociedade são preocupantes, uma vez que 

resultam em altos índices de morbidade e mortalidade, mortes prematuras por algumas causas 

evitáveis, incapacitações e destruição de lares, além de onerar significativamente o SUS, entre 

outros. 

A literatura existente sobre o câncer, bem como estudos realizados mostram que o 

desenvolvimento da doença é decorrente de influências internas e externas. As influências 

internas dizem respeito a fatores hereditários e biológicos e as externas estão presentes no 

meio ambiente e na cultura de indivíduos e sociedade (BRASIL, c2012b). 

Desta forma, o desenvolvimento do câncer está relacionado à predisposição genética 

do próprio indivíduo, bem como às exposições aos fatores de risco e adoção de estilos de vida 

que contribuem para o surgimento da doença (BRASIL, 2006a). Portanto, o desenvolvimento 

da doença está condicionado a fatores que podem ou não serem evitáveis pelos próprios 

indivíduos. 

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) estimam para 2030, 27 milhões de 

casos novos de câncer, sendo que destes, 17 milhões chegarão a óbito e 75 milhões de pessoas 

viverão com a doença. Chama-se atenção ao fato de que o grande impacto causado por esta 

doença incidirá fortemente nos países em desenvolvimento (BRASIL, 2011d). 

Esta realidade indica que os países com menos recursos deverão arcar em grande 

parte com o elevado ônus decorrente da doença. Torna-se, portanto, fundamental que os 

serviços de saúde estejam preparados e organizados para intervir nesta realidade através de 

ações de educação e promoção da saúde, prevenção de agravos e garantia de diagnóstico 

precoce, tratamento e reabilitação. 

Vale ressaltar, que o nível de desenvolvimento socioeconômico de um país mantém 

estreita relação com os tipos de câncer mais incidentes na população. Neste sentido, os 

cânceres que derivam de um alto status socioeconômico são os de mama, próstata e cólon e 

reto, e os que estão associados à pobreza são os de estômago, pênis, cavidade oral e colo de 



23 

útero (BRASIL, 2006c; GUERRA; GALLO; MENDONÇA, 2005). Dados recentes 

divulgados em relação aos tipos mais incidentes de câncer incluem no rol dos cânceres 

derivados de alto status socioeconômico o de pulmão, e no caso dos cânceres associados à 

pobreza, insere-se o câncer de fígado (BRASIL, 2011d). 

Para o ano de 2014 foram estimados 576.000 casos novos de câncer no Brasil, dados 

também válidos para o ano de 2015, e excetuando-se o câncer de pele não melanoma, são 

esperados 395.000 novos casos de neoplasias (BRASIL, 2014a). 

Em relação ao gênero, com exceção do câncer de pele não melanoma, os cânceres 

mais frequentes no sexo masculino são os cânceres de próstata, pulmão, cólon e reto, 

estômago e cavidade oral, enquanto que na população feminina são os cânceres de mama, 

cólon e reto, colo do útero, pulmão e glândula tireoide (BRASIL, 2014a). 

Considerando que o câncer do colo do útero é o quarto tipo de câncer mais incidente 

na população feminina (BRASIL, 2014a), o presente trabalho se propôs a compreender as 

dimensões influenciadoras da não realização do exame preventivo do câncer do colo do útero 

pelas mulheres. 

 

 

2.2 CÂNCER DO COLO DO ÚTERO: O QUARTO TIPO DE CÂNCER MAIS 

INCIDENTE NA POPULAÇÃO FEMININA 

 

 

Dos cânceres mais incidentes na população feminina, o câncer do colo do útero é o 

quarto tipo de neoplasia que mais acomete este grupo (BRASIL, 2014a), representando de 10 

a 15% dos casos (RIBEIRO, K. C. B., 2008). 

O câncer do colo do útero é uma patologia de fácil diagnóstico, de evolução lenta e 

com fases pré-clínicas que podem ser detectadas, tratadas e curadas. Com a detecção precoce 

é possível que quase 100% dos casos sejam prevenidos e curados (BRASIL, 2011c; 

GREENWOOD; MACHADO; SAMPAIO, 2006). 

Como este tipo de câncer mantém extrema relação com a pobreza, 80 % de seus 

casos e mortes são provenientes dos países em desenvolvimento (ALBUQUERQUE et al., 

2009; RIBEIRO, K. C. B., 2008). Nestes países identifica-se índice de desenvolvimento 

humano baixo, ausência ou fragilidade de ações de promoção da saúde e prevenção de 

agravos e dificuldades no acesso aos serviços de diagnóstico precoce e tratamento dos casos 

diagnosticados (BRASIL, 2006b). 
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Para o ano de 2014 no Brasil, estima-se a incidência de 15.590 casos de câncer do 

colo do útero, apresentando um risco estimado de 15,33 casos a cada 100.000 mulheres 

(BRASIL, 2014a). 

Comparado com os demais países em desenvolvimento, o Brasil apresenta valores 

intermediários de mortalidade e incidência estimada devido ao câncer do colo do útero, 

porém, em relação aos países desenvolvidos que têm implantados programas de rastreamento 

por esta neoplasia, os números de nosso país se mantêm elevados (BRASIL, 2010b). 

A Figura 1 evidencia a discrepância das taxas de incidência do câncer do colo do 

útero quando se compara o Brasil com alguns países desenvolvidos (RIBEIRO, K. C. B., 

2008). 

 

 

Figura 1. Taxas de mortalidade por câncer do colo do útero (por 100.000 mulheres) 

(ajustadas pela população mundial), Brasil, Estados Unidos, Canadá e França, 1980-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: K. C. B. Ribeiro (2008, p. 20) 

 

 

A análise da figura permite constatar que a mortalidade por câncer do colo do útero 

nos países desenvolvidos, entre os anos de 1980 a 2004, manteve-se em constante declínio, ao 

passo que no Brasil esta mesma taxa esteve praticamente inalterada. Ou seja, ao longo de 24 

anos os serviços de saúde de nosso país não conseguiram desenvolver ações que pudessem 
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atuar positivamente no que tange à redução da mortalidade por tal neoplasia. Esta constatação 

assume um caráter ainda mais alarmante quando consideramos que em 1998 foi criado o 

PNCCCU e que, portanto, em seis anos, período de sua criação até 2004, não apresentou 

impactos significativos na redução da mortalidade por esta doença. 

Em relação à sobrevida por este tipo de câncer, estima-se que a sobrevida média em 

05 anos para os países em desenvolvimento seja de 49%, enquanto que nos países 

desenvolvidos essa estimativa gira em torno de 59 a 69% (BRASIL, 2006d). Estas variações 

são atribuídas pelas diferenças entre o tempo de desenvolvimento da doença quando 

diagnosticada e início de tratamento, como também, pela eficácia e oferta de diagnóstico e 

tratamento entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento (RIBEIRO, K. C. B., 2008). 

O principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer do colo do útero é a 

infecção pelo papiloma vírus humano – HPV (BRASIL, 2011c, 2011d, c2012a), sendo que 

95% dos casos de câncer do colo do útero são devidos a esta infecção (BRASIL, 2006d). 

A associação entre o desenvolvimento do câncer do colo do útero e a infecção pelo 

HPV é tão intensa que esta correlação apresenta maiores riscos quando comparada ao hábito 

do tabagismo e a possibilidade de desenvolvimento do câncer de pulmão (RIBEIRO, K. C. B., 

2008). 

Dos mais de 100 tipos de HPV existentes, algo em torno de 13 tipos podem levar a 

infecções persistentes, bem como a lesões precursoras do câncer do colo do útero. Por este 

motivo estes tipos de HPV são considerados como oncogênicos (BRASIL, c2012a). 

Diante dessa problemática, vacinas contra o HPV foram desenvolvidas, sendo 

amplamente utilizadas em 51 países em seus programas nacionais de imunização (BRASIL, 

2014b). Atualmente existem dois tipos de vacinas contra o HPV. As vacinas profiláticas têm 

como objetivo impedirem a infecção por alguns tipos de HPV, enquanto que as vacinas 

terapêuticas têm a função do tratamento de uma pessoa já infectada por alguns desses vírus 

(VILLA, 2008). 

No Brasil apenas as vacinas profiláticas foram aprovadas pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) para comercialização. A vacina quadrivalente oferece proteção 

contra os tipos de HPV 6, 11, 16 e 18 e a vacina bivalente protege contra os tipos 16 e 18. 

Neste caso, como são vacinas profiláticas têm como função a prevenção da infecção pelo 

HPV nos tipos específicos de cada vacina, não atuando, portanto, em infecções e lesões já 

existentes (BRASIL, c2012a). 

Após diversos estudos realizados para avaliar o custo-efetividade e a pertinência da 

introdução desta imunização como forma de proteção à infecção por este vírus e, 
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consequentemente, para a prevenção do câncer do colo do útero, o Brasil passou a adotar a 

estratégia de vacinação contra o HPV e a incluiu no calendário de imunização nacional. A 

vacina que será disponibilizada pelo SUS é a vacina quadrivalente, que é recomendada pela 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), e oferece proteção contra os tipos de HPV 6, 

11, 16 e 18. Serão vacinadas as meninas na faixa etária de 11 a 13 anos, com a proposta de ser 

estendida às meninas de 9 a 10 anos a partir de 2015 (BRASIL, 2013b, 2014b). 

Outros fatores de risco também se tornam importantes para o surgimento do câncer 

do colo do útero, tais como: início precoce das atividades sexuais, multiplicidade de parceiros 

sexuais, tabagismo, baixa condição socioeconômica, imunossupressão, uso prolongado de 

contraceptivos orais, higiene íntima inadequada, multiparidade e história familiar (BRASIL, 

c2012a, 2006d; RIBEIRO, K. C. B., 2008). 

Na atualidade, as diretrizes vigentes para o controle do câncer do colo do útero no 

Brasil seguem as seguintes orientações: o exame citopatológico é o instrumento de detecção 

precoce do câncer do colo do útero e que deve ser ofertado às mulheres que já iniciaram a 

vida sexual, ou que estejam na faixa etária dos 25 aos 64 anos de idade, com a periodicidade 

da realização do exame anual, e, após dois exames anuais consecutivos, deve ser realizado a 

cada três anos (BRASIL, 2011c). 

Assim, o exame preventivo é a estratégia utilizada oficialmente pelo MS para o 

rastreamento e detecção precoce do câncer do colo do útero (BRASIL, 2011d). 

A história natural do câncer do colo do útero é bem conhecida e se caracteriza por 

uma evolução lenta, uma vez que o seu desenvolvimento para um processo invasor ocorre 

num período de 10 a 20 anos. Suas chances de cura são de quase 100% dos casos, se 

detectado e tratado precocemente (BRASIL, 2002a). 

Assim, os programas de rastreamento se constituem como uma importante estratégia 

dos serviços de saúde para a diminuição da incidência e mortalidade desta neoplasia, uma vez 

que permitem a identificação de lesões precursoras da doença vários anos antes da instalação 

do seu processo invasor (BRASIL, 2002b; LORENZATO, 2008; SANKARANARAYANAN 

et al., 2008). 
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2.3 PROGRAMAS DE RASTREAMENTO PARA O CONTROLE DO CÂNCER DO 

COLO DO ÚTERO: POSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA MAGNITUDE DO 

PROBLEMA 

 

 

A discussão sobre programas de rastreamento requer uma breve introdução ao tema no 

que se refere à diferenciação entre programas de rastreamento oportunísticos e programas de 

rastreamento organizados. 

A tônica dos programas oportunísticos se caracteriza pela procura espontânea de uma 

pessoa aos serviços de saúde (BRASIL, 2010b). Esta busca aos serviços de saúde pode se dar 

em dois sentidos: 1) a pessoa solicita um serviço específico através da demanda espontânea, 

por exemplo, comparece à UAPS para agendar um preventivo ou, 2) a busca pelos serviços é 

guiada pela existência de algum sintoma, mal-estar ou dor, que mais tarde pode confirmar a 

existência de uma doença. 

Os programas de rastreamento organizados têm por característica realizar o 

diagnóstico precoce de determinadas doenças em pessoas assintomáticas através de exames 

diagnósticos. Estes programas são organizados para a detecção precoce de uma doença ou 

agravo à saúde, diagnóstico e tratamento e o paciente tem a garantia de ser atendido em todas 

as suas necessidades de saúde, em qualquer nível de atenção (BRASIL, 2010b). 

Mais especificamente, um programa de rastreamento organizado para o câncer do colo 

do útero é estruturado a partir de sistemas informatizados que controlam sistematicamente, a 

partir de convites e re-convites, o acesso das mulheres às ações integrais de combate desta 

neoplasia, seguindo as recomendações adotadas em cada país. Tais programas têm como 

objetivo maior a diminuição da morbimortalidade devido ao câncer do colo do útero a longo 

prazo (LORENZATO, 2008). 

Lorenzato (2008) chama à atenção a realidade existente em muitos países em 

desenvolvimento que alegam possuírem programas de prevenção contra o câncer do colo do 

útero, mas que na prática, estes programas não funcionam na lógica dos programas de 

rastreamento organizados. 

Diante do exposto, os programas de rastreamento oportunísticos não são guiados pelas 

diretrizes da prevenção e diagnóstico precoce, sendo grande a chance de uma doença ser 

descoberta em estágios avançados. Já as premissas dos programas de rastreamento 

organizados vão em outra direção, uma vez que se estruturam a partir da prevenção, 

diagnóstico e tratamento precoces. 
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Quadros (2003) elenca uma série de fatores que devem necessariamente compor 

programas de rastreamento organizados, tais como: 

 

[...] a doença representa um importante problema de saúde pública com alta 

incidência; deve existir um tratamento aceito pelo pacientes com a doença; é 

preciso dispor de serviços de diagnóstico e tratamento; a doença tem 

reconhecido tempo de latência; existência de um teste apropriado para a 

triagem; existência de um teste aceito pela população; conhecer a história 

natural da doença, desde a latência até a fase sintomática da doença; o 

diagnóstico precoce das lesões e seu tratamento devem ser normatizados; os 

resultados dos programas de triagem devem ser economicamente viáveis, 

medidos pela análise custo-benefício; o processo de triagem deve ser 

ininterrupto, não devendo ter características de campanhas. (QUADROS, 

2003, p. 7). 

 

Em programas de rastreamento do câncer do colo do útero pressupõe-se a realização 

de uma série de ações que contemplam a realização do teste de rastreamento, a identificação 

dos casos positivos, confirmação diagnóstica e tratamento (BRASIL, 2011c). 

É bem estabelecido cientificamente que os países que organizaram programas de 

rastreamento eficazes para o controle do câncer do colo do útero conseguiram reduzir 

significativamente a incidência e mortalidade por este tipo de neoplasia. Entretanto, esta 

realidade somente é encontrada em países desenvolvidos. Infelizmente, os países em 

desenvolvimento, onde se encontra parcela significativa de mulheres com esta neoplasia, 

ainda não conseguiram organizar programas efetivos de rastreamento. 

Sankaranarayanan e outros (2008, p. 108) atribuem o exposto acima devido ao fato 

de que 

 

[...] a maioria dos países em desenvolvimento tem pouquíssima ou nenhuma 

facilidade para o rastreamento ou tratamento. As facilidades dos cuidados 

primários da saúde pública, em que a saúde preventiva como o rastreamento 

cervical deveria existir, são limitadas, com poucos recursos, poucos 

profissionais e estão no limite dos seus recursos na maioria dos países em 

desenvolvimento. Obviamente, não é preciso dizer, o diagnóstico, o 

tratamento e os cuidados paliativos do câncer são ainda mais limitados em 

muitos países. (SANKARANARAYANAN et al., 2008, p. 108). 

 

Algumas questões se tornam fundamentais para o sucesso de programas de 

rastreamento, tais como: definição da população-alvo, método e intervalo de rastreamento e 

meta de cobertura; infraestrutura assistencial nos três níveis de atenção; sistema de 

informação para monitorar todo o processo de rastreamento; diretrizes de diagnóstico e 

tratamento estabelecidas; processo de capacitação e treinamento continuados de profissionais 
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de saúde; informação para a população-alvo; garantia da qualidade das ações; compromisso 

técnico e político dos gestores para a continuidade das ações e garantia de suporte financeiro 

(BRASIL, 2010a). 

Mesmo com a existência do PNCCCU não se pode dizer que no Brasil exista um 

programa de rastreamento organizado para o câncer do colo do útero. Tal afirmação pode ser 

fundamentada pela triste realidade existente diante do enfrentamento a esta problemática, que 

é caracterizada por: alta incidência e mortalidade decorrente desta neoplasia, exclusão do 

processo de rastreamento de parcela significativa das mulheres que compõem o grupo de 

maior risco para o desenvolvimento da doença, as iniquidades regionais no acesso aos 

serviços de saúde que ainda se fazem presentes no contexto brasileiro, insuficiência de 

recursos para investimentos na saúde e capacitação dos profissionais, entre outros. 

Esta realidade denuncia a urgência dos governos implantarem e implementarem de 

fato programas de rastreamento organizados, uma vez que há evidências científicas que 

comprovam a resolutividade destas ações. Manter programas que não sejam direcionados a 

partir desta lógica, como é o caso do Brasil, é ser conivente com a evolução da doença e a 

morte de milhares de mulheres por condições que poderiam ser evitadas. 

Em outra direção, é preciso que seja dado um enfoque maior nas mulheres, enquanto 

público-alvo do exame preventivo. Estas devem ser ouvidas, esclarecidas, orientadas e 

motivadas sobre a necessidade da realização do exame preventivo. Devem ser estimuladas a 

aderirem conscientemente a tais práticas preventivas. 

Reconhece-se que o conhecimento técnico e epidemiológico da doença já está bem 

estabelecido e é importante de ser cada vez mais aprimorado. Entretanto, é necessário 

compreender as dimensões que se fazem presentes na não realização do exame preventivo e o 

que as mulheres sabem do exame e da doença, com a expectativa de que tais abordagens 

possam incrementar a obtenção de resultados qualitativos em relação ao panorama de 

incidência e mortalidade pelo câncer do colo do útero. 

 

 

2.4 POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO NO 

BRASIL 

 

 

Inicialmente no Brasil as ações de atenção à saúde da mulher eram exclusivas para as 

questões relacionadas à gravidez e ao puerpério. No caso específico do câncer do colo do 
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útero, ações pontuais foram desenvolvidas por algumas instituições, mas estas não mantinham 

caráter de política pública. Ainda sim, a utilização da tecnologia da citologia e da colposcopia 

foi introduzida no Brasil na década de 40 (BRASIL, 2011c). 

Em 1956, foi instituído no Rio de Janeiro o Centro de Pesquisas Luíza Gomes de 

Lemos que tinha como objetivo a atenção aos casos de câncer nos genitais femininos e de 

mama (BRASIL, 2011c). 

No ano de 1968 a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) criou um 

programa específico para o controle do câncer do colo do útero, seguido, em 1970, pela 

Fundação Centro de Pesquisa em Oncologia e Instituto Brasileiro de Controle do Câncer 

(BRASIL, 2011c). 

De 1972 a 1975, a Divisão Nacional de Câncer, do MS, implantou o Programa 

Nacional de Controle do Câncer. Embora este programa tivesse uma abrangência para os 

cânceres em geral direcionou ações específicas para o câncer do colo do útero (BRASIL, 

2011c). 

Apenas em 1984 é que surge a primeira proposta concreta do MS para a expansão 

das ações direcionadas à saúde da mulher através do Programa de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher - PAISM (BRASIL, 2011f). 

Além da ampliação do escopo das ações destinadas a este público-alvo, o PAISM 

previa também o desenvolvimento de ações relacionadas ao câncer  cérvico-uterino. Já na 

década de 80, este tipo de câncer mantinha altas taxas de morbimortalidade e denunciava a 

desorganização dos serviços no país diante desta problemática. 

Em 1986 foi criado o Programa de Oncologia (PRO-ONCO), que através do projeto 

Expansão da Prevenção e Controle do Câncer Cervicouterino traçou as principais estratégias 

que deveriam ser implementadas para o aumento da abrangência do controle desta neoplasia 

(BRASIL, 2011c). 

A partir de uma reunião de âmbito nacional organizada pelo MS, no ano de 1988, 

conhecida como Consenso sobre a Periodicidade e Faixa Etária no Exame de Prevenção do 

Câncer  Cervicouterino, o Brasil passou a adotar as diretrizes estabelecidas pela OMS para o 

controle do câncer do colo do útero (BRASIL, 2011c). 

Em 1997 foi criado o projeto-piloto Viva-Mulher, a partir da constatação da 

necessidade de implementação de uma política de saúde específica para o controle do câncer 

do colo do útero. Estas ações foram desenvolvidas especificamente nas cidades de Curitiba, 

Brasília, Recife, Rio de Janeiro, Belém e no estado de Sergipe e elegeu como público-alvo 
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mulheres na faixa etária de 35 a 49 anos, que nunca haviam feito o exame citopatológico ou 

que estavam a mais de 03 anos sem fazê-lo (BRASIL, 2011f). 

No ano seguinte, através da Portaria n. 3.040, de 21 de junho de 1998 (BRASIL, 

1998), foi instituído o PNCCCU. Neste momento o Brasil passa a ter um programa específico 

para o enfrentamento desta problemática com o objetivo de “diminuir a incidência, a 

mortalidade e melhorar a qualidade de vida da mulher com câncer do colo do útero” 

(BRASIL, 2011f, p. 4). 

A partir da Portaria nº 408, de 30 de julho de 1999 (BRASIL, 1999), o Sistema de 

Informação do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO) foi definido como o sistema de 

informação oficial do MS para o registro de informações referentes ao câncer do colo do 

útero. 

O SISCOLO está implantado em todos os laboratórios que realizam os exames 

citopatológicos e histopatológicos do colo do útero pelo SUS, bem como nas coordenações 

estaduais, regionais e municipais. A partir dos dados registrados, é possível analisar a 

cobertura da população-alvo, a qualidade dos exames, a prevalência das lesões precursoras, a 

situação do seguimento das mulheres com exames alterados, dentre outras informações 

(BRASIL, 2011f). 

Ainda que se constitua em uma iniciativa importante para o controle do câncer do 

colo do útero, o SISCOLO não fornece dados suficientes para permitir o controle e 

acompanhamento integral de todas as mulheres tal como sugerem os programas de 

rastreamento, não sendo possível identificar as mulheres que nunca fizeram o exame 

citopatológico e nem as que estão com o exame em atraso (BRASIL, 2011c). Diante desta 

limitação, tal sistema disponibiliza informações fragmentadas para o planejamento das ações 

e a avaliação dos serviços relacionados ao câncer do colo do útero. 

A urgência de enfrentamento das questões gerais envolvendo os diferentes tipos de 

câncer direcionou a criação da Política Nacional de Atenção Oncológica: promoção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, por meio da Portaria nº 

2439, de 08 de dezembro, de 2005 (BRASIL, 2005). 

Tal política foi fortalecida pela Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006 (BRASIL, 

2006c), que instituiu em âmbito nacional o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS, a 

partir de três componentes: Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. 

O componente Pacto pela Vida engloba uma série de ações consideradas como 

prioridade pelos governos federal, estadual e municipal. Sendo assim, uma das prioridades 
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que compõem este componente diz respeito à redução da mortalidade pelo câncer de colo do 

útero e de mama (BRASIL, 2006c). 

Especificamente para o controle do câncer de colo de útero os objetivos e metas do 

Pacto pela Vida são definidos no indicador de cobertura de 80% para o exame preventivo do 

câncer do colo do útero e “incentivo da realização da cirurgia de alta frequência, [...] para a 

retirada de lesões ou parte do colo uterino comprometidas (com lesões intraepiteliais de alto 

grau) com menor dano possível” (BRASIL, 2006c, p. 44). 

Tais medidas demonstram que o MS tem movido esforços para a implementação de 

estratégias que tenham impacto na incidência e mortalidade por câncer do colo do útero. No 

entanto, as taxas da doença indicam que as ações desenvolvidas não têm alcançado o sucesso 

desejado. 

Os motivos que podem estar relacionados a não efetividade de programas de 

rastreamento do câncer do colo do útero nos países em desenvolvimento são destacados por 

Sankaranarayanan e outros (2008) como “uma combinação de fatores, como testes citológicos 

ineficazes, falta de qualidade nos procedimentos, baixa cobertura das mulheres de risco e 

acompanhamento inadequado das mulheres com exame citológico positivo. 

(SANKARANARAYANAN et al., 2008, p.108). 

O que se percebe na realidade, é que a periodicidade da realização do citopatológico 

não tem sido seguida pelos profissionais de saúde e mulheres, o que acarreta na realização de 

rastreamento sem necessidade para grande número de mulheres. Como consequência uma 

parcela significativa destas, que compõem o grupo de risco para o desenvolvimento do câncer 

do colo do útero, fica à margem do processo. 

É imperativo, portanto, que o PNCCCU esteja organizado nos moldes dos programas 

de rastreamento que tanto deram certo em alguns países desenvolvidos. Estes países 

conseguiram implantar programas de rastreamento do câncer do colo do útero de qualidade, 

com a consequente diminuição da incidência e morbimortalidade por esta patologia e 

melhorar a qualidade de vida das mulheres acometidas por este tipo de câncer. 

Segundo M. C. Gonçalves (2008), 
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[...] o controle do câncer cervical no Brasil representa, atualmente, um dos 

maiores desafios para a saúde pública. A magnitude desse desafio é 

resultado da falta de uma política nacional que permita a articulação das 

diferentes etapas do programa (recrutamento/busca ativa das mulheres, 

coleta, citopatologia, controle da qualidade, tratamento dos casos positivos, 

capacitação de recursos humanos, profissionais da saúde da rede de 

serviços), normatização de procedimentos e motivação da mulher para 

cuidar da saúde. (GONÇALVES, M. C., 2008, p. 15). 

 

Uma vez que existe instituído no Brasil uma política nacional para o câncer e o 

PNCCCU é contraditório que a incidência e a mortalidade desta doença ainda se mantenha 

elevada em nosso país. O enfoque dos gestores do SUS e dos demais profissionais envolvidos 

nesta questão deve ser direcionado para que as lacunas sejam identificadas dando novos 

direcionamentos ao programa, objetivando a diminuição da incidência e mortalidade do 

câncer de colo de útero para as mulheres brasileiras, bem como melhorar a qualidade de vida 

das que estão vivenciando o adoecer por esta neoplasia. Estas ações devem ser asseguradas na 

perspectiva do direito da assistência integral à saúde entendido como um direito de cidadania. 

Neste momento as perguntas que ficam na dependência de uma resposta  são: se 

existe uma forma eficaz para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer do colo do útero e 

esta se constitui na estratégia brasileira para o enfrentamento da doença, por que ainda temos 

tantas mulheres que nunca fizeram o exame preventivo ou estão com o mesmo em atraso? Por 

que tantas mulheres ficam expostas à possibilidade de poder vir a ter esta doença? 

São as questões derivadas de ordens individuais, subjetivas, históricas e culturais que 

contribuem para a manutenção deste cenário que nos propomos a compreender neste estudo, 

mediante os relatos de mulheres que estão à margem das ações propostas pelo PNCCCU. 

 

 

2.5 SAÚDE DA MULHER: A BUSCA PELA INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO 

 

 

As ações de saúde direcionadas ao atendimento das necessidades das mulheres 

sofreram uma série de ajustes e adequações ao longo dos tempos. Tais intervenções são 

fortemente determinadas e moldadas pelas práticas culturais, sociais e econômicas vigentes 

em determinados períodos. 

Osis (1994) identifica que é a partir de 1917 que são realizadas as primeiras ações 

pelo poder público direcionadas à saúde da mulher. Todavia, o escopo destas intervenções 
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contemplava somente os eventos relacionados à maternidade, tais como ações de pré-natal, 

parto, puerpério e amamentação (OSIS, 1994, 1998). 

A visão reducionista na abordagem da mulher, que via como uma de suas funções na 

sociedade, além do papel de esposa, o de mãe, foi direcionadora de uma política de saúde 

organizada com vistas a atender estritamente as demandas reprodutivas. Em decorrência 

disso, não havia uma política de saúde integral garantida para atender a complexidade das 

necessidades das mulheres (BRASIL, 2010c). 

Entre as décadas de 40 a 60, identifica-se um redirecionamento destas intervenções 

para o controle da fertilidade feminina, mas o intuito de tais medidas visava ao nascimento de 

crianças saudáveis para que a reprodução social do país não fosse colocada em risco, bem 

como a prevenção da morbidade e mortalidade maternas (OSIS, 1994, 1998). 

O advento da pílula anticoncepcional, em meados da década de 60, imprime à 

questão da sexualidade novas preocupações e discussões que são debatidas mundialmente. 

Nesta conjuntura, observa-se um interesse especial dos países desenvolvidos, particularmente 

dos Estados Unidos, para que a América Latina adotasse políticas de controle demográfico, a 

partir da justificativa de que a ausência destas políticas poderia levar a um aumento excessivo 

da população. Para os países em desenvolvimento uma população numerosa e a inexistência 

de uma política de controle de natalidade seriam desfavoráveis ao desenvolvimento 

econômico (BRASIL, 2010c). 

Tais intervenções tiveram significativa repercussão no Brasil e um grande número de 

instituições e investimentos econômicos foram direcionados ao controle da natalidade com a 

distribuição indiscriminada de anticoncepcionais e realização de laqueaduras (BRASIL, 

2010c). 

Todavia, essas ações foram impostas e desarticuladas das reais necessidades das 

mulheres, sendo realizadas de forma fragmentada a uma política integral à saúde deste 

público-alvo. A condução destas ações levou a inúmeras críticas tecidas ao controle da 

natalidade no Brasil, em especial no que se referia à intervenção dos Estados Unidos. Este 

contexto impulsionou as mulheres na reivindicação de serviços de saúde que atendessem suas 

necessidades específicas (BRASIL, 2010c). 

Na década de 70 verifica-se no cenário mundial um movimento de mudanças nos 

comportamentos sexuais que coloca em debate a defesa da liberdade sexual e a consequente 

desvinculação da atividade sexual das mulheres condicionada à reprodução (BRASIL, 2010c). 

O Movimento Feminista passa a reivindicar ações no âmbito do planejamento 

familiar, defendendo que as decisões em relação à fertilidade devem ser exclusivas do casal, 
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não podendo ser exercidos impositivamente. Ainda, tais questões deveriam ser discutidas 

junto ao governo, fazendo parte de um conjunto de políticas regulamentadas oficialmente 

(BRASIL, 2010c). 

Esta nova forma de pensar e vivenciar a sexualidade feminina passa a fazer parte do 

movimento das mulheres no Brasil. Neste sentido, há a defesa da vivência do ato sexual 

aliado ao desejo e ao prazer, sendo a maternidade uma escolha da mulher e de seu 

companheiro e não uma condição inerente à prática sexual. A reprodução passa a ser uma 

escolha autônoma dos sujeitos ou do casal, não mantendo nenhuma relação com as regulações 

externas que possam representar interesses políticos e econômicos. 

Na década de 80 percebe-se uma iniciativa do governo no direcionamento de 

esforços à elaboração de uma política de saúde integral às mulheres. Todavia, esta 

preocupação foi motivada pelo expressivo crescimento demográfico brasileiro e não somente 

pela constatação da necessidade de se trabalhar integralmente a saúde das mulheres (BRASIL, 

2010c). 

Entretanto, o movimento feminista pleiteou com veemência por uma política de 

saúde integral para as mulheres, que teve nos anos 80 uma conjuntura favorável para a 

conquista de direitos, permitindo às próprias mulheres a definição de suas demandas, sendo 

estas utilizadas para a elaboração e implantação de ações específicas de saúde (BRASIL, 

2010c). 

Nessa luta, aliado ao movimento feminista, estiveram presentes o movimento de 

reforma sanitária e diferentes grupos afins, que em suas lutas potencializaram a defesa dos 

direitos das mulheres na perspectiva de serem vistas integralmente. Assim, inaugura-se um 

cenário que busca romper com ações exclusivas à reprodução e focadas na doença, com vistas 

a promover uma atenção que leve em consideração a história de vida da mulher, valorizando 

suas narrativas (POUGY, 2001). 

De acordo com Santos (2005), 

 

[...] no que diz respeito às políticas públicas, as questões colocadas pelos 

movimentos de mulheres, na passagem dos anos 1970 para 1980, 

coincidiram com as demandas colocadas pelos movimentos sociais em seu 

conjunto e dizem respeito à extensão da cidadania social e política, 

participação e acesso a bens e serviços públicos, entre eles, os de saúde. A 

discriminação de questões diretamente ligadas às mulheres envolve uma 

crítica à ação do Estado e à formulação de propostas de novas políticas 

públicas que tenham como foco a mulher. (SANTOS, 2005, p. 4). 
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O movimento em defesa de uma atenção integral à saúde da mulher culminou com a 

criação PAISM pelo MS, no ano de 1984, a partir do documento “Assistência Integral à 

Saúde da Mulher: bases de ação programática” (BRASIL, 1984). 

Em tal documento houve o reconhecimento da insuficiência das ações desenvolvidas 

pelo poder público no que se refere à saúde das mulheres e como forma de superar a 

inoperância dos serviços de saúde destinados à população feminina, a integralidade se 

constituiu no carro chefe para a proposição das ações do PAISM. Nesta perspectiva, seriam 

desenvolvidas ações clínicas, ginecológicas e educativas, primando pela melhoria da 

qualidade dos serviços; a abordagem dos problemas apresentados deveriam se dar a partir dos 

ciclos de vida; as doenças sexualmente transmissíveis e os cânceres do colo do útero e de 

mama deveriam ser controlados e ser desenvolvidas ações relacionadas à reprodução e 

métodos contraceptivos. Como forma de garantir uma saúde integral às mulheres, previa-se a 

realização de ações globais de saúde, cabendo aos serviços de saúde o direcionamento de suas 

intervenções pautadas na promoção, proteção e recuperação da saúde deste público-alvo 

(BRASIL, 1984). 

Na medida em que o programa se propunha a oferecer uma assistência integral, 

primou também por uma nova forma de trabalho das equipes de saúde, bem como a 

capacitação dos recursos humanos. O objetivo destas ações visava, a partir de ações 

educativas, a apropriação destas informações pelas mulheres, sendo que estas também seriam 

corresponsáveis por seus cuidados em saúde (MEDEIROS; GUARESCHI, 2009). 

Nessa perspectiva, o PAISM 

 

[...] rompeu definitivamente com a oferta apenas das ações relacionadas à 

gravidez e ao parto preconizadas pelo antigo Programa de Saúde Materno 

Infantil. Para as mulheres, inaugurava-se uma era nova que abria 

possibilidades de realizarem controle clínico de saúde, planejamento 

familiar, atendimento clínico e ginecológico. (BRASIL, 2010c, p. 13). 

 

A criação do PAISM agregou em si um caráter inovador no que se refere à 

elaboração de políticas públicas específicas para as mulheres, uma vez que buscou atender as 

demandas de saúde deste público-alvo numa perspectiva da integralidade (BRASIL, 2010c; 

MEDEIROS; GUARESCHI, 2009). 

Para Mattos (2004), a integralidade não se reduz apenas a um dos princípios do SUS, 

mas tem um sentido mais amplo, se constituindo numa bandeira de luta, ao defender valores 

pelos quais se deve lutar, possibilitando uma sociedade mais justa e igualitária. O autor 

defende a superação das práticas reducionistas que se resumem às queixas do paciente e que 



37 

focam o indivíduo sob o aspecto biológico e propõe que a integralidade é um valor que deve 

necessariamente estar presente em todo contato estabelecido entre serviços, profissionais de 

saúde e usuários. 

Nesse sentido, a integralidade pode ser vista e compreendida a partir de 03 sentidos 

que se relacionam às práticas dos profissionais de saúde, a organização dos serviços de saúde 

e a elaboração de políticas públicas destinadas a intervir em problemas de saúde específicos 

ou que afetam determinado grupo populacional (MATTOS, 2004). 

Segundo o autor, essa última vertente da integralidade pode ter sido inaugurada a 

partir da contribuição do movimento feminista no Brasil na elaboração e criação do PAISM, 

que possibilitou a ampliação dos serviços de saúde destinados às mulheres (MATTOS, 2004). 

A proposta de atuação do PAISM primou pelo atendimento integral às necessidades 

de saúde das mulheres. Nesta perspectiva, rompeu com a assistência focada nas ações do ciclo 

gravídico-puerperal, que pelo foco limitado de suas ações, abrangia somente o grupo de 

mulheres grávidas ou puérperas. 

O desenvolvimento de ações de atenção à saúde da mulher na perspectiva na 

integralidade 

 

[...] redimensiona o significado do corpo feminino no contexto social, 

expressando uma mudança de posição das mulheres. Ao situar a reprodução 

no contexto mais amplo de atenção à saúde da mulher vista como um todo, o 

PAISM rompeu com a lógica de que, desde há muito tempo, norteou as 

intervenções sobre o corpo das mulheres. No contexto do PAISM, as 

mulheres deixaram de ser vistas apenas como parideiras, e o cuidado de sua 

saúde não deveria mais restringir-se à atenção ao pré-natal, ao parto e 

puerpério. (OSIS, 1994, p. 31). 

 

O redirecionamento e a abrangência das ações propostas pelo PAISM foram 

reconhecidos como uma conquista alcançada pelo Movimento Feminista. A inclusão dos 

métodos contraceptivos no escopo das políticas públicas foi uma garantia de que a 

sexualidade da mulher não estava mais condicionada à maternidade, mas que esta poderia 

viver plenamente sua vida sexual com independência e autonomia. 

Na medida em que estas reivindicações foram acatadas e que culminou com a 

elaboração de um programa nacional, tais demandas foram legitimadas oficialmente. Tal 

legitimação reconhece a necessidade de desenvolvimento de ações que considerem a mulher 

enquanto um ser integral e encerra em si um compromisso dos diferentes entes para a 

operacionalização das mesmas. 



38 

Entretanto, numa reflexão sobre a operacionalização dos serviços de saúde a partir 

das diretrizes estabelecidas pelo PAISM, Pougy (2001) destaca que tal programa não foi 

capaz de ampliar suas ações tal como proposto, desenvolvendo ações bem relacionadas à 

contracepção. 

Ainda que o PAISM tenha sido uma conquista importante no que se refere à 

assistência integral à saúde das mulheres, destinado a atender suas diferenciadas e complexas 

necessidades, na década de 90 ele foi reformulado em programas diferenciados que se 

responsabilizavam pelo atendimento fragmentado das demandas femininas (BRASIL, 2010c). 

Segundo Mattos (2001), a fragmentação das demandas femininas, sendo atendidas a 

partir da criação de diferentes programas, insere uma delimitação na integralidade que o 

PAISM se propôs garantir. O autor problematiza ainda que o PAISM se encarregou de atender 

demandas específicas relacionadas ao útero, mamas e planejamento familiar e negligenciou 

outras esferas complexas que levam ao adoecimento feminino, não determinadas por questões 

biológicas, tais como, as familiares, culturais, sociais, econômicas e subjetivas. 

Após 20 anos da criação do PAISM, foi elaborada a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), tendo como princípios direcionadores a integralidade 

e a promoção da saúde. Suas áreas de atuação, além do fortalecimento dos direitos sexuais e 

reprodutivos, são: a atenção obstétrica, o planejamento familiar, atenção ao abortamento 

seguro e combate à violência doméstica e sexual, prevenção e tratamento de mulheres com 

HIV/Aids, doenças crônicas não transmissíveis e câncer ginecológico (BRASIL, 2011e). 

Tal política tem como objetivos 

 

[...] promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres 

brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e 

ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, 

assistência e recuperação da saúde em todo território brasileiro; contribuir 

para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, 

especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de vida e nos diversos 

grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie e ampliar, 

qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema 

Único de Saúde. (BRASIL, 2011e, p. 67). 

 

Seus princípios estão ancorados na humanização e qualidade da atenção em saúde 

contribuindo para a “resolução dos problemas identificados, na satisfação das usuárias, no 

fortalecimento da capacidade das mulheres frente à identificação de suas demandas, no 

reconhecimento e reivindicação de seus direitos e na promoção do autocuidado” (BRASIL, 

2011e, p. 59). 
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Ainda que a PNAISM busque o aprimoramento e a qualificação da atenção à saúde 

para as mulheres, verifica-se dificuldades para a garantia plena do desenvolvimento das ações. 

Quando confrontamos os programas, planos e políticas destinados à saúde da mulher 

com as ações que realmente vêm sendo desenvolvidas, podemos questionar até que ponto a 

integralidade, a humanização e a qualidade da atenção têm, de fato, se feito presentes nas 

ações direcionadas a este público. 

Quase que de imediato podemos nos arriscar a dizer que elas não têm estado 

totalmente presentes nas práticas profissionais. Elas existem no papel, deveriam existir na 

prática, mas estão muito distantes da realidade da atenção à saúde. As mulheres têm tido 

acesso a uma gama de serviços que, no entanto, não têm garantido a integralidade da atenção. 

E isso pode ser mesmo comprovado com as mulheres de nosso estudo, uma vez que todas 

realizaram a assistência pré-natal em suas gestações e neste acompanhamento não realizaram 

o exame preventivo. 

Assim, percebe-se que as mulheres têm o acesso ao serviço, mas não têm tido uma 

atenção à saúde que contemple todas as suas necessidades e dimensões, ficando expostas a 

riscos de doenças e agravos que poderiam ser evitados com um olhar profissional abrangente 

e qualificado. 

Diante de tal constatação, nos questionamos: o que realmente tem se mostrado como 

um impedimento para que as mulheres adotem comportamentos de saúde preventivos em 

relação ao câncer do colo do útero? O que está relacionado e influencia o afastamento das 

mulheres destas ações preventivas? 

 

 

2.6 MULHER, SOCIEDADE, CORPO E SEXUALIDADE 

 

 

O resgate de questões históricas da mulher na sociedade é fundamental de serem 

consideradas em estudos que tenham como abordagem a mulher. Abaixo pontuamos, de 

forma sucinta, como a mulher foi vista na sociedade e como a relação entre corpo e 

sexualidade teve influência nas diversas esferas de vida das mesmas. 
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2.6.1 O lugar da mulher na sociedade 

 

 

O resgate histórico do tratamento dado às mulheres demonstra que durante séculos 

estas foram submetidas a uma vida regulada, a partir da normatização de suas condutas, de 

modo a adotarem comportamentos tidos como aceitáveis e adequados. 

Tais questões têm impacto significativo nas múltiplas dimensões da vida das 

mulheres. Embora na atualidade muitas barreiras tenham sido rompidas, ainda existem rastros 

desse passado restritivo e excludente, que podem manter relação com alguns tipos de 

comportamentos, sentimentos, reações e emoções do sexo feminino. 

Esse passado impôs na vida das mulheres uma vivência restritiva de liberdade, que se 

materializou em diversas esferas, desde o cerceamento de direitos civis, sociais e políticos; 

subordinação aos pais ou maridos; submissão a violências físicas, sexuais e psicológicas; 

exclusão da participação ativa na sociedade e inferioridade pelo fato de pertencerem ao sexo 

feminino. 

A participação das mulheres no espaço público era uma questão nem sequer cogitada 

até o século XVIII, cabendo às mesmas a submissão aos homens, a reclusão e 

responsabilidade no espaço doméstico, bem como os cuidados com os filhos e família 

(PEDRO; GUEDES, 2010; PERROT, 2007; SAMARA, 2006). Portanto, as mulheres 

deveriam atuar exclusivamente como esposas e mães. 

No século XIX a diferença entre homens e mulheres passa a ter fundamentação 

científica, uma vez que a medicina social defendia que as determinações biológicas do sexo 

feminino eram o causador da sua fragilidade. Assim, a natureza frágil atribuída a esse sexo 

predominava sobre sua capacidade intelectual (SOIHET, 2006). 

Diversas formas de violência, tais como violência psicológica, física e sexual se 

fizeram presentes na vida das mulheres, sendo em algumas épocas defendidas legalmente 

(PEDRO; GUEDES, 2010). 

No código civil de 1830, estava previsto o assassinato das mulheres adúlteras, 

situação somente alterada em 1916, quando o desquite passa a ser a medida prevista para os 

casos de adultério, com o objetivo de afastar crises nas famílias, decorrentes da inserção da 

mulher no mundo do trabalho. O estupro coletivo passa a ser julgado em tribunais apenas no 

século XIX, enquanto que o estupro realizado por apenas um homem foi reconhecido como 

agressão sem ferimentos até o ano de 1976 (PEDRO; GUEDES, 2010). 



41 

Ainda na legislação de 1916 observam-se outros traços de violência, quando a 

mesma prevê que cabe a mulher satisfazer sexualmente seu companheiro sempre que fosse de 

desejo deste (PEDRO, GUEDES, 2010). A relação sexual é vista como uma obrigação a ser 

cumprida pelas mulheres e o prazer decorrente do ato sexual não é pensado a partir de sua 

satisfação, mas somente da dos homens.  

A submissão imposta às mulheres fez com que estas reivindicassem publicamente 

por seus direitos sociais e políticos o que culminou com a organização do Movimento 

Feminista, em meados do século XIX, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos (COSTA, 

2006; SOIHET, 2006). 

As primeiras manifestações do movimento feminista ocorridas no Brasil e em outros 

países latino-americanos (Chile, Argentina, México, Peru e Costa Rica) datam da primeira 

metade do século XIX (COSTA, 2006). 

Ao longo das décadas o movimento feminista é fortalecido a partir da aliança com 

outros movimentos, como os dos homossexuais e negros. O escopo das reivindicações de tal 

movimento se ampliou, sendo debatidas questões como sexualidade, violência contra a 

mulher, direitos reprodutivos, entre outras (COSTA, 2006). 

As conquistas das mulheres na atualidade foram, em grande parte, conquistas do 

Movimento Feminista. Tal movimento teve um papel fundamental na emancipação da mulher, 

na medida em que viabilizou avanços significativos no que se refere à garantia de direitos 

deste público nas mais diferentes áreas, que mais tarde foram reconhecidos legalmente pela 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2013c). 

Apresentar ao leitor esse breve histórico da mulher na sociedade é importante, na 

medida em que esclarece que por séculos as mulheres foram vistas enquanto sujeitos sem 

direitos, que tiveram que lutar arduamente para serem reconhecidas enquanto cidadãs. Foram 

submissas, desrespeitadas e violadas em seus direitos, o que mostra a relação desigual que era 

estabelecida na sociedade e, principalmente, na relação homem-mulher. 

 

 

2.6.2 Mulher, corpo e sexualidade 

 

 

O significado atribuído ao corpo e à sexualidade em determinadas sociedades, 

culturas e tempos históricos é fundamental para o entendimento de questões que envolvem 

cuidados em saúde. Soma-se a isso se estes cuidados envolvem um olhar ou uma intervenção 
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em determinadas partes do corpo ou a abordagem de assuntos que historicamente se 

constituíram em assunto proibido ou associado a questões íntimas e pessoais. 

É a partir destas considerações que deve ser pensado o objeto deste estudo, que 

envolve em si a compreensão das dimensões influenciadoras da não realização do exame 

preventivo do câncer do colo do útero por um grupo de mulheres. 

A prática desse exame implica na exposição do corpo, de uma parte do corpo que por 

longos períodos foi assunto proibido, que deveria ser cuidado ou protegido da melhor forma 

possível. Ainda que com avanços reconhecidamente importantes, algumas questões se fazem 

presentes na atualidade que acabam por reforçar o “sigilo” e a “guarda” dos órgãos íntimos.  

Por séculos a virgindade feminina foi uma característica a ser cultuada, já que era 

condição essencial para que a mulher conseguisse um casamento e respeito diante da 

sociedade (PERROT, 2007). As mulheres deveriam manter a virgindade na vida de solteiras e 

a fidelidade ao marido enquanto casadas e qualquer violação a esta norma estabelecida 

colocava estas mulheres na condição de serem julgadas socialmente (SOIHET, 2006). 

Discussões mais abrangentes no que concerne ao tema da sexualidade, ou mais 

especificamente sobre o corpo e o comportamento sexual, somente passaram a ocorrer a partir 

do século XX. Anteriormente, essa abordagem se restringia aos âmbitos da religião e da 

filosofia moral (WEEK, 2000). 

Gualda e outros (2009) defendem que as formas de lidar com o corpo são 

determinadas historicamente e que compreender a apropriação social do corpo é 

imprescindível, haja vista em que ele “é o primeiro e mais concreto patrimônio do ser 

humano”, onde ocorrem tanto manifestações orgânicas, quanto sociais (GUALDA et al., 

2009). 

Para os autores 

 

[...] o corpo é a origem do nosso modo de ser, de reagir ao mundo, 

representa a forma como nos relacionamos com o mundo. É considerado um 

objeto cuja história é resultado das relações mantidas com o mundo. É, 

portanto, um objeto do mundo que tem sua origem no coração da experiência 

vivida. (GUALDA et al., 2009, p. 1321). 

 

Nesta perspectiva, a significação e as formas de relacionamento com o corpo são 

determinadas historicamente. Este ponto de partida tem um peso fundamental em estudos que 

tenham por objetivo a investigação em dimensões relacionadas a partes específicas do corpo, 

já que determinadas atitudes, posturas e comportamentos podem ser herdadas de tais questões 

históricas. 
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A sexualidade, da mesma forma que o corpo, também é uma categoria construída 

historicamente. Nesta perspectiva, inúmeros fatores estão em constante interação, ora se 

complementando, ora se opondo, e são estes fatores, portanto, que vão ditar o que é 

permissível ou não em determinados contextos no que se refere à sexualidade (WEEK, 2000). 

A sexualidade, numa dimensão ampla e abrangente, pode ser entendida “como uma 

descrição geral para a série de crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente 

construídas e historicamente modeladas que se relacionam com que Michael Foucault 

denominou o corpo e seus prazeres” (WEEK, 2000, p. 29). 

Partindo deste conceito integral, Trindade e Ferreira (2008) afirmam que “há uma 

preocupação com a sexualidade como uma categoria que transcende à biologia das estruturas 

corporais e dos processos fisiológicos, que materializam e objetivam o sexo a partir do 

determinismo biológico de se ter nascido homem ou mulher.” (TRINDADE; FERREIRA, 

2008, p. 418). 

Sob estas perspectivas, as dimensões inerentes à sexualidade não devem se restringir 

ao âmbito das estruturas e/ou diferenças biológicas dos sexos. Estas devem contemplar todas 

as esferas que tenham relação sobre como os homens se relacionam com seu corpo e as 

formas de prazer, que trazem inerentes em si valores, atitudes e entendimentos que foram 

construídos e moldados em circunstâncias sócio-históricas determinadas. 

Segundo Week (2000), os conceitos, comportamentos sexuais, crenças e identidades 

foram todos construídos num contexto permeado por relações de poder que podem ser 

observadas de diversas formas. 

A relação de gênero tem em si uma relação de poder, já que a sexualidade feminina 

sempre esteve subordinada à sexualidade masculina, cabendo a esta última definir e ditar 

comportamentos adequados e aceitáveis que deveriam ser seguidos pelas mulheres (WEEK, 

2000). 

Outras relações de poder também podem ser identificadas como o interesse da Igreja 

e do Estado e das diferentes áreas científicas do conhecimento sobre os comportamentos 

relacionados à sexualidade. Insere-se nessa relação de poder os movimentos sociais que 

incorporaram em seus ideais a dimensão da sexualidade, como o movimento feminista e os de 

reforma sexual (WEEK, 2000). 

As características inerentes ao sexo masculino e feminino também foram construídas 

historicamente, ditando desta forma os comportamentos adequados a homens e mulheres. As 

características comportamentais, tidas como naturais de cada sexo, reafirmaram a 
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subalternidade das mulheres frente aos homens e intensificaram as diferenças entre os sexos 

(TRINDADE; FERREIRA, 2008). 

Em seus estudos sobre corpo e gênero, Laqueur (apud WEEK, 2000) discorre que ao 

longo dos séculos as abordagens relacionadas aos corpos masculinos e femininos vêm se 

modificando. Segundo o autor, até o século XVIII a visão referente aos corpos masculinos e 

femininos os reconhecia enquanto um único sexo, no entanto existia uma hierarquia entre os 

mesmos, estando o corpo feminino inferiorizado em relação ao corpo masculino. Já no século 

XIX, a visão relacionada aos corpos femininos e masculinos é modificada radicalmente, 

sendo reconhecida as diferenças inerentes a cada sexo. 

Perrot (2007), a partir das contribuições de Aristóteles e Freud, destaca que o sexo 

feminino, analisado a partir de sua anatomia, era visto como um órgão defeituoso e frágil. 

Suas características biológicas também são alvos de críticas quando comparadas aos órgãos 

masculinos, uma vez que na reprodução cabia às mulheres apenas o papel de nutrir, desde a 

concepção até após o nascimento, enquanto o homem seria o responsável pela criação através 

do esperma. 

Esta colocação corrobora a inferioridade da mulher em vários aspectos, até mesmo 

no que se refere à concepção, sendo o homem o responsável pela geração do ser, enquanto 

que à mulher cabia somente a função de nutrir a criança. 

A experiência do sexo para as mulheres foi, durante séculos, restrita à questão da 

reprodução e maternidade, estando desvinculados desta prática os sentimentos de prazer, 

desejo e necessidade. O ato sexual associado aos prazeres era algo moralmente reprimido e 

até mesmo pecaminoso (GOZZO et al., 2000). 

A imagem do ato sexual condicionado à concepção e a repressão a este ato quando 

ligado a sensações prazerosas, bem como a dimensão da sexualidade das mulheres vinculada 

necessariamente à reprodução, contribuíram para que tabus fossem construídos em torno deste 

tema. 

No século XX é permitido às mulheres vivenciarem a sexualidade e a reprodução de 

forma desvinculada uma da outra, fato que segundo Marías (1981) pode ser considerado um 

fato histórico capital, já que por séculos essas duas possibilidades estavam intimamente 

submetidas uma à outra. 

Todavia, estas construções históricas ainda exercem uma influência velada em nossa 

sociedade, mesmo que de forma indireta, apresentando reflexos nos comportamentos e 

atitudes de mulheres em relação à sua sexualidade, bem como na sua relação com seu próprio 

corpo e nos cuidados com o mesmo. 
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Trazer a discussão histórica sobre mulher, corpo e sexualidade para o presente estudo 

se torna importante haja vista que a realização do exame preventivo esbarra em dimensões 

que ao longo dos tempos se constituíram em assuntos polêmicos e reguladores. Diante disso, 

qual o significado da realização deste exame para as mulheres que historicamente foram 

criadas sob a cultuação da virgindade e da proteção de seu órgão sexual? O que significa 

expor sua intimidade, que deveria se restringir ao âmbito privado e do casamento, para uma 

pessoa “estranha”? Como é cuidar de uma parte do corpo que por séculos tinha função restrita 

à reprodução? 

É a partir destas considerações que se torna importante compreender as dimensões 

influenciadoras existentes ao fato das mulheres nunca terem realizado ou estarem em atraso 

com o exame preventivo. 

 

 

2.7 A IMPORTÂNCIA DO OLHAR ANTROPOLÓGICO PARA A COMPREENSÃO DAS 

FORMAS DE LIDAR COM A SAÚDE E A DOENÇA 

 

 

A antropologia, enquanto disciplina reconhecida formalmente no âmbito das ciências 

sociais, tem sua origem no final do século XIX e atinge sua grande expressão ao longo do 

século XX (MINAYO, 2009). 

Segundo Minayo (2009), a antropologia tem como grande contribuição a 

compreensão da cultura, uma vez que possibilita entender 

 

(a) o caráter de abrangência das visões dominantes numa determinada 

sociedade ou sobre determinado problema, mostrando que, geralmente, são 

vinculadas à classe dominante, ainda que as classes se encontrem sempre em 

situação de aculturação recíproca; (b) as especificidades dos sistemas 

culturais e das subculturas; (c) os elementos microssociais de realização dos 

indivíduos como são a família, a vizinhança, os grupos etários, os grupos de 

lazer, dentre outros; (d) os elementos que podem condicionar visões de 

mundo como a participação social, política, religiosa e outros; (e) as relações 

que reatualizam as estruturas e suas representações na sociedade; (f) os 

imponderáveis da vida social que de tão leves passam despercebidos nas 

análises de evidências, mas pesam nas decisões de todos nós e as 

interpretações dos diferentes atores sociais, de acordo com sua posição e 

seus interesses, sobre tudo o que atinge suas vidas. (MINAYO, 2009, p. 

203). 
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O respeito às diferentes culturas sob o olhar antropológico é conhecido como 

relativismo cultural (LANGDON; WIIK, 2010; MINAYO, 2009). O relativismo cultural 

defende que todas as culturas devem ser respeitadas e entendidas para que se possa 

“compreender o porquê das atividades e os sentidos atribuídos a elas de forma lógica, sem 

hierarquizá-los ou julgá-los, mas somente, e sobretudo, reconhecendo-os como diferentes”! 

(LANGDON; WIIK, 2010, p. 179). 

Segundo Alves e Minayo (1994) a antropologia mantêm íntima relação com outras 

áreas do conhecimento, tais como história, sociologia, psicologia, psicanálise e filosofia e 

oferece subsídios a compreensão de outras áreas, como medicina, direito, educação e 

administração. 

Especificamente no campo da saúde, a antropologia tem se destacado como uma área 

do conhecimento indispensável para a análise e estudos que se propõem a apreender e 

compreender os comportamentos e atitudes de indivíduos e grupos sociais nas questões 

relacionadas ao processo saúde-doença. 

Esta contribuição na área da saúde tem seus primeiros movimentos no início do 

século XX e a cada ano tem se consolidado como inseparável das análises que permeiam o 

setor. 

Becker e outros (2009) afirmam que 

 

[...] o objetivo da antropologia é de entender o ser humano e suas práticas de 

uma perspectiva comparativa, ou seja, de uma perspectiva que reconheça e 

respeite a diversidade de soluções que as diversas culturas têm construídas 

para explicar e atender os problemas de saúde e doença. (BECKER et al., 

2009, p. 323). 

 

Uchôa e Vidal (1994), Custódio (2008) e Langdon e Wiik (2010) também 

corroboram a necessidade de se considerar e compreender a cultura dos sujeitos e grupos 

sociais nas análises sobre saúde-doença. 

Desta forma reconhece-se que as pessoas têm diferentes comportamentos e atitudes 

frente às manifestações do processo saúde-doença que não são, portanto, decorrentes de 

questões meramente biológicas. Entender as manifestações das diferentes culturas remete a 

possibilidade do entendimento dos comportamentos das pessoas e a reformulação das práticas 

profissionais. 

Por esta ótica, a doença deve ser interpretada como fenômeno social, uma vez que 

afeta o indivíduo em suas dimensões biológicas e sociais (CUSTÓDIO, 2008). 
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Neste sentido, para o aprimoramento e qualificação da assistência à saúde e para o 

atendimento das necessidades de saúde das pessoas na perspectiva da integralidade é 

imprescindível entender as manifestações do adoecer sob a ótica de quem vive esta 

experiência. Esta experiência pode se dar na posição do próprio doente, enquanto familiar ou 

amigo do mesmo ou enquanto sujeito que possa vir a passar por tal situação. 

As discussões tecidas no seio da antropologia na área da saúde indicam as 

fragilidades e insuficiências do modelo estritamente biomédico em dar conta da complexidade 

das questões que envolvem o processo saúde-doença (UCHÔA; VIDAL, 1994). 

O entendimento deste binômio, a partir do enfoque antropológico, implica 

reconhecer que a compreensão da possibilidade do adoecimento vai muito além de qualquer 

alteração ou insuficiência no funcionamento do corpo biológico, extrapolando assim, os 

fatores estritamente biológicos e a visão biomédica. Portanto, reafirmamos que é fundamental 

o entendimento a partir da contribuição antropológica da forma como as diversas culturas 

explicam e atendem aos problemas de saúde e doença (LANGDON; WIIK, 2010), bem como 

da possibilidade de estar com determinada doença ou poder vir a tê-la, uma vez estas questões 

são influenciadas por fatores de ordem histórica, econômica, social, cultural, religiosa, 

subjetiva, entre outros. 

A pertinência de ampararmos na abordagem antropológica para o presente estudo 

centra-se no fato de que nossa intenção é investigar como se dão os comportamentos de 

prevenção em relação ao câncer do colo do útero na dimensão individual e coletiva. Diante 

disso, devemos considerar que há uma subjetividade intrínseca nesta conduta, de realizar ou 

não o exame preventivo, e que esta é moldada e construída a partir de determinações culturais, 

sociais, históricas e subjetivas e também pelas crenças, valores, percepções e sentimentos. Por 

fim, todo este emaranhado de ações e emoções vai contribuir para o entendimento de 

comportamentos frente às ações de cuidados à saúde, que nesse caso em particular, permitirá 

compreender os motivos relacionados a não realização ou atraso do exame citopatológico. 

O recebimento de diagnóstico positivo para algum tipo de doença, em especial para 

aquelas que têm associadas altas taxas de mortalidade, morbidade, sequelas ou sofrimento 

envolve uma série de questões que são vividas e manifestadas pelos indivíduos das mais 

variadas formas. 

Situando a abordagem antropológica para o presente objeto de estudo, pode-se 

entender que a confirmação de diagnóstico positivo para câncer do colo do útero envolve uma 

série de sentimentos, emoções e reações nas mulheres e seus familiares. 
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Não é somente o sentimento de um corpo doente que a mulher deve enfrentar, mas 

todas as circunstâncias que esta doença devastadora envolve. Diante de tal diagnóstico cada 

pessoa reage de uma maneira, mas uma constatação pode ser garantida, todos os sentimentos 

existentes são carregados de dor, angústia, medo e desespero. 

De acordo com Fidélis (2007), 

 

[...] câncer é uma palavra assustadora mediante o recebimento do 

diagnóstico, algumas pessoas ainda na época de hoje mal mencionavam o 

seu nome, muitas vezes referem-se ao câncer como: “...aquela doença...” 

“...não quero nem falar o nome...”. É difícil lidar com o diagnóstico, mesmo 

para alguns médicos diante de seus pacientes. (FIDÉLIS, 2007, p. 16). 

 

Fatores relacionados ao diagnóstico positivo para o câncer do colo do útero têm sido 

objeto de estudo de inúmeros pesquisadores, bem como as questões que envolvem a 

realização ou não da prevenção e/ou detecção precoce desta neoplasia, que se materializa na 

realização do exame no exame preventivo. 

Estudo realizado por Cruz e Loureiro (2008) defende que as influências sócio-

históricas presentes na vida de cada mulher devem ser consideradas para o entendimento das 

circunstâncias envolvidas na realização ou não do exame preventivo. As autoras fazem outra 

importante contribuição quando, utilizando-se de outros estudos, debatem que a própria 

doença câncer foi estigmatizada a partir de associações e características que foram 

historicamente e socialmente construídas (CRUZ; LOUREIRO, 2008). 

Compreender as dimensões relacionadas na não realização do exame preventivo é 

fundamental para a diminuição da incidência e mortalidade por este tipo de neoplasia. Este 

entendimento fornece subsídios para o planejamento e organização dos serviços de saúde, 

mudanças nas práticas assistenciais dos profissionais da saúde e adequação da política de 

enfrentamento do câncer do colo do útero. 

Esta abordagem que busca apreender as condições inerentes ao comportamento das 

mulheres em relação à prevenção do câncer de colo do útero, que podem facilitar ou dificultar 

esta prática, se insere no contexto das práticas profissionais orientadas pela integralidade do 

cuidado. 

Outros estudos realizados mostraram que a vergonha da exposição do corpo, medo 

da realização do exame, dificuldade no agendamento do mesmo, desconhecimento da doença 

e da importância da realização do exame e medo do possível resultado positivo para o câncer 

do colo do útero são fatores que influenciam sobremaneira a não realização do exame 

preventivo (AMORIM, 2009; FERREIRA, M. L. S. M., 2009; PONTES, 2012). 
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Diante destes achados, é imperativo que os estudos que abordam esta temática sejam 

utilizados pelos gestores e profissionais da saúde no planejamento e organização dos serviços. 

Planejar, neste sentido, permite que as necessidades e demandas de saúde da população sejam 

atendidas na dimensão do que elas realmente precisam. 

Uma situação que merece destaque, dentre todas as que foram levantadas acima, diz 

respeito a não realização do preventivo diante do medo de receber diagnóstico positivo para 

câncer. 

Tal situação contribui para o aumento da incidência e da mortalidade por câncer do 

colo do útero devido ao fato da doença ser descoberta quando há sintomas clínicos 

decorrentes do avanço e agravamento da mesma. Neste sentido, Fidélis (2007) defende que é 

imprescindível a educação e a motivação das mulheres para o controle do câncer do colo 

uterino. 

Condições onde a não realização do Papanicolaou são derivadas do medo de 

diagnóstico positivo para a doença sugerem a existência de uma barreira no acesso a 

informações sobre esta doença por parte das mulheres e que deve ser urgentemente superada. 

Isto significa dizer que muito ainda deve ser feito no âmbito da educação em saúde, 

no sentido de esclarecer as mulheres sobre o que é o câncer do colo do útero, formas de 

prevenção e diagnóstico precoce, a importância da realização do preventivo e formas de 

tratamento. 

M. L. S. M. Ferreira (2009) corrobora o exposto acima quando informa que “as 

medidas educativas são, assim, extremamente importantes, para que a prevenção do câncer do 

colo uterino seja fundamentada para a qualidade de vida das mulheres” (FERREIRA, M. L. S. 

M., 2009, p. 383). 

Uma vez que o PNCCCU prevê, dentre as ações de controle para este tipo de câncer 

no âmbito da promoção da saúde, o direito à informação e a redução das barreiras de acesso 

aos serviços de saúde como questões centrais (BRASIL, 2011f) o medo de um diagnóstico 

positivo para esta neoplasia não deveria ser uma das principais dimensões de não realização 

do exame preventivo. 

A falta de conhecimento contribui para a ocorrência e permanência desta situação. 

Neste sentido, ações de educação, conscientização e promoção da saúde devem chegar até as 

mulheres. Este público-alvo deve estar mobilizado e informado de que somente com práticas 

de prevenção e diagnóstico precoce é que se pode evitar o aparecimento da doença ou sua 

evolução para casos mais graves. 
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Aliado a todas as constatações obtidas com os estudos citados está o olhar 

antropológico em relação à saúde e à doença. Esta abordagem se torna imprescindível e 

extremamente necessária, uma vez que a possibilidade do adoecer ou já estar doente é um 

fenômeno complexo e que envolve múltiplos sentimentos, percepções e entendimentos. 

É preciso que os profissionais da saúde compreendam o indivíduo enquanto sujeito 

social inserido em determinada sociedade, que vivencia uma cultura específica e é por ela 

moldado no seu viver em sociedade. 

A partir desta perspectiva pode-se obter informações fundamentais para compreender 

o motivo de que, mesmo existindo o PNCCCU, ainda exista alta incidência e mortalidade por 

este tipo de câncer em nosso país. 

Gestores e profissionais de saúde devem estar atentos a todas as circunstâncias desta 

realidade e devem se utilizar dos relatos dos usuários dos serviços de saúde para a 

organização da assistência, aprimoramento da prática profissional e adequação desta política 

pública para atender as necessidades de saúde destas pessoas. 

 

 

2.8 ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS: UM OLHAR SOBRE A BUSCA POR CUIDADOS 

 

 

A utilização dos itinerários terapêuticos como ferramenta analisadora dos processos 

de busca por cuidados à saúde empreendidos pelos sujeitos e seus familiares tem sido objeto 

de discussão de inúmeras áreas do saber, tais como a antropologia, psicologia, sociologia e 

saúde (BELLATO; ARAÚJO; CASTRO, 2008). Todas essas diferentes áreas do 

conhecimento científico têm feito o uso dos itinerários terapêuticos e, por conseguinte, têm 

contribuído substancialmente para seu aprimoramento teórico-metodológico. 

A abordagem utilizada nos itinerários terapêuticos é originária da literatura 

socioantropológica e tal como todas as áreas do conhecimento, suas primeiras formas de 

utilização foram alvos de críticas de diversos estudos sobre a temática, que apontaram suas 

limitações e fragilidades metodológicas (CABRAL et al., 2011; MÂNGIA; MURAMOTO, 

2008). 

Alves e Souza (1999) e Mângia e Muramoto (2008) identificaram as origens dos 

itinerários terapêuticos a partir da concepção do comportamento do enfermo, ou illness 

behaviour, criada por Mechanic e Volkart em 1960. Nesta concepção, as influências que 

implicavam nas decisões de escolhas de um indivíduo em relação ao cuidado de sua saúde 
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ficavam restritas a ações racionais que apresentassem melhor custo-benefício. Por este 

motivo, Alves e Souza (1999) atribuem a esta concepção um caráter voluntarista, racionalista 

e individualista, influenciada pelo pragmatismo. 

Com o passar dos anos uma série de críticas recai sobre esta perspectiva e o avanço 

obtido com as novas reflexões inserem discussões que se apropriam da importância de se 

considerar neste processo as influências culturais, sociais e cognitivas (ALVES; SOUZA, 

1999; CABRAL et al., 2011; MÂNGIA; MURAMOTO, 2008). Os fatores extrabiológicos da 

doença passam a ser considerados na análise do comportamento do enfermo (ALVES; 

SOUZA, 1999). 

Se num primeiro momento o norte de análise do processo saúde-doença se restringia 

totalmente às questões de valorização estritas ao modelo biomédico e ao corpo biológico, num 

momento posterior percebe-se um avanço na forma de olhar e compreender como se dão os 

processos que permeiam a relação saúde-doença. Inaugura-se então, ainda que de forma 

incipiente, o entendimento de que outros fatores são determinantes para o comportamento do 

enfermo, indo além das visões médicas hegemônicas. 

Na década de 70 abordagens mais amplas passam a direcionar os estudos sobre os 

itinerários terapêuticos. Os trabalhos etnográficos trazem significativas contribuições, na 

medida em que constatam que grupos sociais, além de terem seus próprios pontos de vista em 

relação ao surgimento, diagnóstico e tratamento de doenças também constroem padrões sobre 

como as pessoas doentes devem se comportar (ALVES; SOUZA, 1999). 

Alves e Souza (1999) constatam que 

 

[...] essa mudança de perspectiva trouxe nova interpretação acerca das 

definições e significados que os indivíduos e grupos sociais, em diferentes 

contextos, atribuem às suas aflições. A análise sobre itinerário terapêutico 

dirigiu-se então para os aspectos cognitivos e interativos envolvidos no 

processo de escolha e tratamento de saúde. (ALVES; SOUZA, 1999, p. 127-

128). 

 

Os anos 70 podem ser considerados uma década que deu o pontapé inicial rumo ao 

aprimoramento da utilização dos itinerários terapêuticos. Este percurso possibilitou um salto 

qualitativo desta abordagem, ao passo que novas considerações passam a compor as análises 

de questões que envolvem as experiências das doenças, suas formas de enfrentamento e 

tratamento. 

Entretanto, deve-se ressaltar que o aprimoramento na utilização dos itinerários 

terapêuticos à época não foi suficiente para explorar todas as potencialidades que este tipo de 
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abordagem oferece para a análise das formas que se constroem os processos de busca por 

cuidado à saúde. 

Em 1978, Kleinman introduziu neste campo ideias novas como os Sistemas de 

Cuidados com a Saúde (Health Care System) e Modelos Explicativos (Explanatory Models), 

que acabaram por ser bastante disseminadas (ALVES; SOUZA, 1999; MÂNGIA; 

MURAMOTO, 2008). 

Os Sistemas de Cuidados com a Saúde se pautaram no estudo das práticas médicas e 

de cura e abrangem três campos que se diferenciam pelas características intrínsecas ao 

cuidado: profissional, folk e popular. O campo profissional compreende as ações 

desenvolvidas a partir da prática médica tradicional reconhecida formalmente; o folk abrange 

as condutas decorrentes de crenças místicas e religiosas e o popular são provenientes de 

orientações de amigos e famílias, automedicação, entre outros (CABRAL et al., 2011; 

MÂNGIA; MURAMOTO, 2008). 

Para Alves e Souza (1999) é no campo popular onde se inicia a grande parte dos 

trâmites relacionados à doença ou de busca por cuidados à saúde. 

No tocante aos Modelos Explicativos está presente o entendimento de todos os 

envolvidos nos diferentes campos dos Sistemas de Cuidados com a Saúde. Ou seja, quais os 

fatores que levam um indivíduo a buscar auxílio nos serviços de saúde, bem como as opções 

de tratamento que recairão em algum ponto do Sistema de Cuidados com a Saúde. 

Estas foram as vertentes que influenciaram a utilização dos itinerários terapêuticos 

como forma de analisar como se dão os processos de busca das pessoas por cuidados à saúde 

quando passam pela experiência do adoecimento ou vivenciam algum tipo de aflição. 

Cabral e outros (2011), em estudo sobre a produção bibliográfica de tal temática no 

Brasil, identificaram que a produção científica sobre itinerários terapêuticos ainda é 

incipiente. Ponderaram também, que as informações construídas a partir desta abordagem 

devem ser mais bem utilizadas por gestores e pesquisadores, visto que estas fornecem 

informações potenciais sobre acesso e integralidade da atenção a partir da perspectiva do 

usuário. 

 Fazendo referência ao surgimento dos itinerários terapêuticos a partir da 

contribuição da antropologia, estes autores discutem que a antropologia aplicada à saúde em 

nosso país é bem mais influenciada pela antropologia social e disciplinas das ciências sociais 

do que pela antropologia médica. Todavia, nos estudos sobre itinerários terapêuticos 

predomina-se o enfoque na antropologia médica relacionando a percepção do paciente sobre a 

doença e tratamento (CABRAL et al., 2011). 
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Ainda que com pouca visibilidade no Brasil, as discussões que se apropriam dos 

itinerários terapêuticos para o entendimento em profundidade de como se estabelecem o 

processo de busca por cuidados à saúde pelos diferentes sujeitos e grupos sociais têm recebido 

abordagens cada vez mais amplas e significativas. 

Isso pode ser evidenciado pelo fato de que muitos autores e pesquisadores têm se 

preocupado em trabalhar instâncias possibilitadas pelos itinerários terapêuticos que 

contemplem questões subjetivas, que são influenciadas pelo contexto de quem faz esta busca. 

Assim, a cultura, os valores, as experiências, as condições históricas e sociais mantêm relação 

na forma como as pessoas se portam na busca por serviços de saúde e em relação à doença. 

Uma vez que a utilização dos itinerários permite captar por quem vive a experiência 

da doença, ou pode vir a vivenciá-la, suas formas de enfrentamento e comportamento em 

relação à mesma, torna-se relevante que esta técnica seja aprimorada e cada vez mais utilizada 

na saúde. 

A construção de itinerários terapêuticos neste estudo se justifica uma vez que esta 

abordagem oferece estratégias metodológicas que são capazes de compreender através da fala 

e experiência, o que se relaciona e determina a busca por cuidados à saúde. 

Desta forma, no presente estudo reconhece-se a necessidade da ampliação das 

discussões e abordagens relativas à utilização dos itinerários terapêuticos e concordamos com 

as considerações de Bellato, Araújo e Castro (2008) quando defendem os itinerários 

terapêuticos como uma tecnologia avaliativa da integralidade em saúde. 

As mesmas autoras reconhecem a necessidade de se ir além às práticas avaliativas 

que se propõem a apenas analisar a disponibilização do cuidado em saúde sob a ótica das 

práticas profissionais ou dos serviços de saúde. Para tanto, enfatizam que é preciso abordar as 

expressões da experiência do adoecimento e buscas por cuidado na perspectiva de quem os 

vivencia (BELLATO; ARAÚJO; CASTRO, 2008). 

Corroborando esta discussão, Alves e Souza (1999) também reconhecem que as 

possibilidades da utilização dos itinerários terapêuticos vão muito além de seus modelos 

explicativos, das análises de oferta de serviços e a forma como as pessoas recorrem às 

agências de cura. Concluem ainda que 
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[...] reduzir a interpretação a um ato explicativo, porém, conduz a problemas 

epistemológicos, pois a atitude explicativa, por sua própria estrutura 

cognitiva, busca atrás ou subjacentemente às experiências sociais uma 

“geometria do vivido” ou uma “gramática das ações”. Restringindo-se à 

regularidade da conduta humana, o pesquisador tende a reduzir os atores 

sociais e suas ações a modelos tipológicos ou classificatórios pré-

determinados. (ALVES; SOUZA, 1999, p. 131). 

 

Portanto, a utilização dos itinerários terapêuticos não pode ficar restrita a análise da 

adequação ou disponibilidade dos serviços de saúde. A utilização desta ferramenta, a partir 

dessa visão reducionista, acarreta na perda de toda a potencialidade desta técnica, uma vez 

que não se apropriará das influências e dinâmicas subjacentes ao processo de busca por 

tratamentos de saúde. 

Neste sentido, os itinerários terapêuticos devem ser capazes de incluir a apreensão da 

trajetória percorrida pelos sujeitos na busca por tratamento para seus problemas de saúde. 

Bellato, Araújo e Castro (2008) chamam a atenção para o fato de que na composição 

dos itinerários terapêuticos duas lógicas diferenciadas existem e coexistem entre si. Assim, a 

lógica dos serviços de saúde e a lógica dos usuários e suas famílias estão a todo o momento se 

correlacionando, não podendo acontecer de forma independente umas das outras. A lógica dos 

serviços de saúde é materializada pelo exercício profissional e sua organização. Já a lógica 

dos usuários e de suas famílias é determinada pela busca de cuidados que são condicionados 

pela necessidade existente, expressos em trajetórias próprias construídas a partir da utilização 

dos diferentes sistemas de saúde. 

J. Ferreira e Santo (2012) apontam que a partir da utilização dos itinerários 

terapêuticos pode-se perceber que não há uma linearidade na busca pela cura dos problemas 

de saúde, uma vez que estes são fortemente influenciados por questões socioeconômicas e 

simbólicas.  

Apresentando outra perspectiva possibilitada pelos itinerários terapêuticos, Costa e 

outros (2009) consideram-no também, 

 

[...] uma tecnologia em pesquisa na perspectiva da construção de um 

conjunto de recursos teórico-metodológicos, ferramentas e seus modos de 

usos que possam apreender, organizar e analisar as trajetórias empreendidas 

por pessoas e famílias, bem como a produção de sentidos, na experiência do 

adoecimento e de cuidado em saúde. (COSTA, et al., 2009, p. 196). 

 

Neste estudo, optamos por trabalhar com os itinerários terapêuticos a partir das 

discussões utilizadas por Bellato, Araújo e Castro (2008). Esta abordagem traz o 
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entendimento dos itinerários terapêuticos enquanto uma tecnologia avaliativa em saúde e, 

portanto, permite o entendimento e apreensão da experiência do adoecimento, a experiência 

de busca de cuidados, análise das redes de sustentação e apoio e a organização formal dos 

serviços de saúde. 

Contudo, não se pretende rebaixar as contribuições dos outros autores na área, nem 

tampouco esgotar as discussões de todas as possibilidades dos itinerários terapêuticos 

apontadas acima. Apenas pretende-se reforçar que é a partir desta concepção abrangente que 

os itinerários terapêuticos podem permitir o aprimoramento dos serviços de saúde na 

perspectiva do atendimento das necessidades das pessoas. 

A construção de itinerários terapêuticos engloba uma série de questões que estão por 

trás da forma como o indivíduo irá encarar sua doença, sofrimento ou busca por cuidados, 

bem como a terapêutica e tratamento, sendo que estas extrapolam o conhecimento dos 

profissionais e equipes de saúde. 

Enfim, podemos entender por itinerários terapêuticos o caminho de busca por 

cuidados à saúde percorrido por diferentes pessoas que em determinado momento têm 

necessidades de saúde que devem ser atendidas. A experiência da busca por cuidados não se 

restringe aos serviços de saúde reconhecidos formalmente, tampouco à disponibilidade dos 

mesmos. Essa abordagem também possibilita compreender como as pessoas ou grupos se 

comportam diante de situações de promoção da saúde e prevenção de agravos. Tal 

perspectiva, se ancorando numa visão ampliada e reconhecendo que o sujeito é produto do 

meio social, de sua cultura e relações sociais visa, portanto, identificar o que determina e 

como são construídas as trajetórias de busca da resolução dos problemas de saúde ou 

sofrimento. Assim, insere-se neste contexto a procura por cuidados ofertados pelos serviços 

de saúde tradicionais e informais, as crenças, relações culturais, sociais, subjetividades, entre 

ouros. 

Nossa intenção na utilização dos itinerários terapêuticos é resgatar os caminhos de 

busca por cuidados em saúde que nos possibilitem compreender as dimensões influenciadoras 

da não realização do exame preventivo ou na situação de estar com o mesmo em atraso. Essa 

compreensão é fundamental para a qualificação e o enfrentamento desta doença, uma vez que 

existe uma política pública nacional para o rastreamento do câncer do colo do útero. 

Sob esta ótica, os itinerários terapêuticos se inserem como uma rica ferramenta no 

âmbito da avaliação dos serviços de saúde, na medida em que possibilitam avaliar a busca por 

cuidados à saúde sob as diferentes perspectivas, bem como os fatores que influenciam a 

procura ou não pelos serviços de saúde para ações de promoção e prevenção. A identificação 
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dessas situações possibilitará que novas dimensões sejam consideradas para o aprimoramento 

e qualificação da saúde da mulher, mais especificamente em relação ao câncer do colo do 

útero. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Compreender as dimensões influenciadoras que levaram mulheres, dependentes do 

Sistema Único de Saúde, a nunca terem realizado ou estarem em atraso com a realização do 

exame preventivo do câncer do colo do útero. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Compreender as percepções das mulheres sobre práticas de prevenção;  

• Apreender os significados que envolvem a não realização do exame preventivo; 

• Construir o itinerário terapêutico de uma mulher na busca pelo diagnóstico e 

tratamento do câncer do colo do útero. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

A presente dissertação se ancorou nos princípios metodológicos da pesquisa 

qualitativa que opera numa linha de pesquisa em que busca a superação das investigações 

embasadas exclusivamente em fatores e determinantes e caminha na direção da compreensão 

dos significados que os diferentes fatos, situações e acontecimentos têm na vida dos sujeitos 

(POUPART et al., 2012). 

Desta forma, a investigação qualitativa não se preocupa na mensuração ou 

quantificação dos comportamentos individuais e coletivos, mas sim, busca apreender de forma 

profunda suas experiências (TURATO, 2005). 

Segundo Turato (2005), o pesquisador qualitativista, em seu processo de 

investigação, não se atém em seu objeto de pesquisa em seu sentido “concreto”, mas sim, 

busca apreender a partir da fala das pessoas ou grupos a significação que tal objeto de 

pesquisa tem em suas vidas, que acaba por direcionar seus comportamentos, atitudes e 

percepções. 

Este método de pesquisa permite o resgate da história pessoal e social dos indivíduos 

e de todas as dimensões envolvidas nesta história, tais como crenças, comportamentos, 

percepções e posturas, que acabam determinando suas formas de viver, agir e pensar 

(MINAYO, 2010). 

Portanto, a pesquisa qualitativa tem como objetivo maior “a interpretação do 

significado das ações sociais” (DESLANDES; GOMES, 2004, p. 106), ou seja, pretende 

“interpretar as interpretações” dos atores sociais na dimensão individual ou coletiva acerca de 

um acontecimento, costume ou prática (SPERBER apud DESLANDES; GOMES, 2004, p. 

108). 

Turato (2005) argumenta que 
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[...] no contexto da metodologia qualitativa aplicada à saúde, emprega-se a 

concepção trazida das Ciências Humanas, segundo as quais não se busca 

estudar o fenômeno em si, mas entender seu significado individual ou 

coletivo para a vida das pessoas. Torna-se indispensável assim saber o que 

os fenômenos da doença e da vida em geral representam para elas. O 

significado tem função estruturante: em torno do que as coisas significam, as 

pessoas organizarão de certo modo suas vidas, incluindo seus próprios 

cuidados com a saúde. (TURATO, 2005, p. 509). 

 

É a partir das significações, símbolos e valores que as situações têm na esfera pessoal 

e social dos indivíduos, que estes passam a adotar determinados tipos de comportamentos, 

posturas e pontos de vista. Neste sentido, a pesquisa qualitativa busca revelar o que está 

velado nas práticas dos indivíduos ou coletividade. Portanto, possibilita descortinar o que está 

encoberto nas práticas ou condutas dos sujeitos. 

Pope e Mays (2005) reforçam a importância da utilização da pesquisa qualitativa nos 

serviços de saúde quando defendem que “os métodos qualitativos têm muito a oferecer aos 

que estudam saúde e estabelecimentos de atenção à saúde, estando em crescente utilização nas 

pesquisas em serviços de saúde” (POPE; MAYS, 2005, p. 11). 

A utilização da pesquisa qualitativa enquanto método para o desenvolvimento do 

presente projeto se justifica, uma vez que a mesma oferece subsídios, técnicas e instrumentos 

que são capazes de apreender e compreender os comportamentos e as tramas que estão 

presentes no modo como as pessoas se posicionam diante da promoção de sua saúde e na 

prevenção de agravos e como se portam na busca por cuidados à saúde. 

A abordagem possibilitada pela utilização da metodologia qualitativa se pauta no 

reconhecimento de que os acontecimentos na vida das pessoas têm múltiplos significados, o 

que influencia determinados comportamentos e posturas. Este aporte metodológico oferece 

suporte para a apreensão e percepção das diferentes dimensões da vivência das pessoas que 

podem manter íntima relação na forma como estas se comportam diante de situações e 

condições específicas. 

 

 

4.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida na Zona Norte do município de Juiz de Fora, uma vez 

que este é o cenário onde foi realizado o Inquérito de Saúde e onde residem os sujeitos 

público-alvo do estudo. 
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4.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Os sujeitos da pesquisa são as 12 participantes do “Inquérito de Saúde no Município 

de Juiz de Fora, MG”, que informaram à época que nunca tinham feito ou que estavam em 

atraso com a realização do exame preventivo e que permaneceram em tal situação. 

 

 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

 

Os critérios de inclusão abrangeram as mulheres que responderam no Inquérito que 

nunca tinham realizado o exame citopatológico ou estavam com o mesmo em atraso, que 

permaneceram nessa situação, que foram encontradas e aceitaram participar da pesquisa.  Já 

os critérios de exclusão abrangeram as mulheres que realizaram o exame após a participação 

no Inquérito. As situações das mulheres que não foram encontradas, que por motivos 

particulares se recusaram ou não puderam participar do estudo foram consideradas perdas dos 

sujeitos elegíveis à pesquisa. 

 

 

4.5 SELEÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Considerando que a coleta de dados do Inquérito foi realizada no ano de 2010 

tornou-se necessária a atualização da informação em relação à realização ou não do exame 

preventivo, uma vez que nesse intervalo de tempo as mulheres poderiam tê-lo realizado. Para 

tanto, o banco de dados do Inquérito foi acessado para filtrar as informações das 82 mulheres 

que nunca tinham realizado ou que estavam em atraso com o exame preventivo. 

Durante o processo de busca foi possível encontrar 52 mulheres, sendo que destas, 34 

mulheres realizaram o preventivo, uma mulher não quis conversar e 17 mulheres continuavam 

na situação de nunca terem realizado ou estarem em atraso com o exame. 

As 34 mulheres que informaram terem feito o exame responderam um formulário 

(Apêndice A) criado pela pesquisadora informando a data de realização do exame e o que 

motivou a busca pelo serviço. Tais dados podem ser úteis para pesquisas posteriores. 



61 

Das 17 mulheres encontradas e que permaneceram na situação de nunca terem feito 

ou estarem em atraso na realização do preventivo, 12 participaram das entrevistas e 5 não 

foram entrevistadas devido à saturação das informações. 

Na pesquisa qualitativa o encerramento da coleta dos dados se dá quando ocorre a 

saturação das informações, ou seja, quando verifica-se que as informações começam a se 

tornar repetitivas e não trazem significados novos em relação ao objeto pesquisado 

(TURATO, 2011). 

 

 

4.6 COLETA DOS DADOS 

 

 

A entrada em campo para o início da coleta dos dados se deu a partir do apoio das 

UAPS e de líderes da comunidade, como representantes dos Conselhos Locais de Saúde. Esta 

parceria foi julgada como essencial para o primeiro contato com as mulheres, uma vez que os 

serviços de saúde e estas lideranças se constituem, na grande maioria das vezes, uma 

referência para as pessoas e, na medida, em que poderiam facilitar a busca pelas mulheres e 

contato entre estas e a pesquisadora. 

Nas UAPS com ESF os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) viabilizaram o 

contato da pesquisadora com as mulheres com a ida aos domicílios das mesmas, permitindo a 

atualização da informação em relação à realização do exame preventivo. Em alguns casos o 

livro de registros dos exames preventivos foi utilizado como ferramenta para a atualização da 

informação. Já nas UAPS tradicionais (sem ESF), o contato com as mulheres foi favorecido 

através do apoio dos líderes da comunidade, sendo realizado diretamente nos domicílios das 

mesmas. 

A forma de contato preferencial com as mulheres foi em suas residências, o que já 

favorecia uma “quebra de gelo inicial” para contatos posteriores, nos casos necessários. Nas 

situações em que as mulheres não eram encontradas na residência, a pesquisadora solicitava 

um contato telefônico, deixava o seu e tentava outro contato posteriormente. Como forma de 

adiantar o assunto e deixar a mulher a par da situação, a pesquisadora elaborou um documento 

que explicava o motivo do contato e este era deixado na casa da mulher (Apêndice B). Nos 

casos em que a ida à residência não era viável, os próprios profissionais das UAPS forneciam 

um telefone da mulher ou de um familiar para que a pesquisadora pudesse fazer o contato. 
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Após a atualização da informação em relação à realização do exame preventivo, as 

mulheres que ainda permaneceram na situação de nunca terem realizado ou estarem em atraso 

com o exame foram convidadas a participarem deste estudo. Nesta ocasião a pesquisadora 

registrava outras formas de contato com as mulheres e acordava que em breve entraria em 

contato para o agendamento das entrevistas. 

A partir deste contato inicial as entrevistas começaram a ser realizadas e foram 

gravadas integralmente com a utilização de um gravador de áudio. O período compreendido 

para a realização das entrevistas foi de 12 de agosto a 11 de dezembro de 2013. As entrevistas 

eram agendadas preferencialmente nas UAPS de referência das mulheres ou na residência das 

mesmas. 

Com a realização das entrevistas foi possível conhecer a história de M.10, que em 

2011 descobriu um câncer no colo do útero. Assim, construímos seu itinerário terapêutico, a 

partir do resgate de sua busca por cuidados em saúde, que se iniciou a partir dos sintomas e da 

percepção de anormalidades no funcionamento de seu corpo, até o diagnóstico e tratamento 

da doença. 

Como forma de garantir o sigilo da identidade das mulheres entrevistadas, neste 

estudo elas serão identificadas como M, seguida da ordem de sua participação nas entrevistas. 

Assim elas serão identificadas como M.1, M.2, M.3, ..., M.12. 

 

 

4.7 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

 

A opção pela entrevista para a coleta dos dados se justifica, uma vez que, a nosso 

ver, essa técnica é a mais apropriada para que os objetivos apresentados pudessem ser 

atingidos. 

A entrevista possibilita a partir de uma conversa entre pesquisador – entrevistado a 

investigação do objeto de pesquisa, que neste momento já está delineado e bem definido. A 

condução da entrevista deve ser orientada para a obtenção de informações específicas que 

atendam aos objetivos da pesquisa (ARNOLDI; ROSA, 2006; FRASER; GONDIM, 2004). 

Uma das potencialidades da entrevista é proporcionar ao pesquisador uma 

compreensão mais qualificada das vivências, comportamentos e posicionamentos dos sujeitos 

em relação às questões e situações de suas vidas (FRASER; GONDIM, 2004). 
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Neste sentido, a entrevista permite que sejam apreendidas situações que refletem os 

valores, sentimentos e atitudes dos sujeitos que vão além de meras descrições de ações ou da 

coleta de dados em si, mas que dão sentido a determinados acontecimentos e comportamentos 

(ARNOLDI; ROSA, 2006). Possibilita ainda o alcance dos significados decorrentes da 

realidade social vivenciada pelos sujeitos e o sentido que estes têm para eles, que acabam por 

serem materializados através de suas opiniões, conceitos, valores e crenças (MINAYO, 2010). 

Segundo Fraser e Gondim (2004) 

 

[...] a entrevista na pesquisa qualitativa, ao privilegiar a fala dos atores 

sociais, permite atingir um nível de compreensão da realidade humana que 

se torna acessível por meio de discursos, sendo apropriada para 

investigações cujo objetivo é conhecer como as pessoas percebem o mundo. 

(FRASER; GONDIM, 2004, p. 02) 

 

Ainda no âmbito das vantagens permitidas por esta técnica de pesquisa há de se 

considerar que o contato estabelecido e construído entre pesquisador – entrevistado gera uma 

gama de informações ricas em seus detalhes, que podem ser aprofundadas visando a 

apropriação dos significados sob a ótica dos sujeitos. Por não se fechar num roteiro de 

perguntas onde as respostas estão dadas a priori, permite que sejam incluídos 

questionamentos não previstos inicialmente, mas que são indiscutivelmente importantes de 

serem considerados para a compreensão profunda do objeto investigado (ARNOLDI; ROSA, 

2006). 

De acordo com Minayo (2010), dentre as diversas possibilidades colocadas com a 

realização das entrevistas, é possível apreender questões relacionadas à própria pessoa 

entrevistada, que se constituem em produtos de sua reflexão sobre suas vivências particulares. 

O teor advindo destas reflexões é definido por cientistas sociais como subjetivos, uma vez que 

só são possíveis de serem alcançados a partir da colaboração do indivíduo. 

A interação entre pesquisador-entrevistado possibilitada pela entrevista permite que 

os discursos individuais construídos pelos diferentes sujeitos possam ser considerados na 

dimensão coletiva. Desta forma, os significados de determinados comportamentos, posturas e 

atitudes podem ser transferidos da dimensão individual/privada para a dimensão 

coletiva/pública favorecendo que a análise de tais situações sejam problematizadas, 

consideradas e pensadas a partir da coletividade. 

No que diz respeito à forma de condução das entrevistas, a escolha deve ser 

determinada a partir do objetivo que se quer atingir com o estudo e, para tanto, para cada 
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situação de investigação definida há uma estrutura mais apropriada para a coleta de dados 

(ARNOLDI; ROSA, 2006). 

A modalidade de entrevista utilizada no presente estudo é a semiestruturada. Este 

tipo de entrevista utiliza-se de um roteiro orientador que subsidia as indagações do 

pesquisador ao entrevistado, com vistas a problematizar as dimensões importantes do objeto 

investigado. A partir deste direcionamento, os sujeitos da pesquisa podem expressar seus 

pontos de vista, entendimentos, comportamentos, valores e crenças em relação ao objeto de 

investigação sob uma perspectiva mais intensa e particular (ARNOLDI; ROSA, 2006; 

MINAYO, 2010). 

Contudo, a entrevista semiestruturada não pretende ser uma forma de 

questionamentos inflexíveis e engessados, mas se propõe, sobretudo, a auxiliar a condução e 

abordagem de todos os tópicos necessários para a exploração do tema de interesse da 

investigação (ARNOLDI; ROSA, 2006; MINAYO, 2010). 

Para a realização das entrevistas um roteiro orientador (Apêndice C) foi elaborado 

com algumas dimensões que deveriam nortear as problematizações a serem estabelecidas com 

o entrevistado, permitindo o alcance de todas as esferas necessárias e imprescindíveis para a 

análise do problema em questão. 

A finalização da pesquisa de campo a partir do encerramento das entrevistas se deu 

na medida em que os relatos começaram a se tornar repetitivos. Essa prática é comum no 

âmbito da pesquisa qualitativa e é conhecida por saturação dos dados. 

Assim, a inclusão de novos participantes na pesquisa é suspensa, haja vista que seus 

relatos tornam-se repetitivos, expressando informações já repassadas anteriormente. Assim, 

novos relatos tornam-se dispensáveis, uma vez que não trarão novos significados para a 

análise e discussão dos resultados (FONTANELLA; RICAS; TURATO, 2008). 

 

 

4.8 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

A análise dos dados foi feita a partir da transcrição das entrevistas realizadas. Gibbs 

(2009) ressalta que o ato de transcrever é um processo de mudança de meio e, portanto, 

necessita de precisão, fidelidade e interpretação. 

Na mesma linha de raciocínio Pope e Mays (2005) enfatizam que as transcrições de 

entrevistas não encerram em si o ato da análise das informações, uma vez que fornecem 
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apenas um registro descritivo do que foi dito. Torna-se, portanto, imprescindível que as 

informações decorrentes das transcrições sejam analisadas e interpretadas cuidadosamente 

pelo pesquisador. 

Como forma de interpretar o produto obtido com as transcrições, foi utilizada a 

técnica da codificação dos relatos, o que consiste em agrupar em temáticas específicas as 

falas, conceitos, expressões e sentimentos afins que emergirem das entrevistas, como forma 

de construir as categorias analíticas que serão posteriormente analisadas pelo pesquisador 

(Gibbs, 2009). 

O processo de codificação é definido por Gibbs (2009) como  

 

[...] a forma como você define sobre o que se trata os dados em análise. 

Envolve a identificação e o registro de uma ou mais passagens de texto ou 

outros itens dos dados, como partes do quadro geral que, em algum sentido, 

exemplificam a mesma ideia teórica e descritiva. Geralmente, várias 

passagens são identificadas e então relacionadas com um nome para a ideia, 

ou seja, o código. Sendo assim, todo o texto entre outros elementos, que se 

refere à mesma coisa ou exemplifica a mesma coisa é codificado com o 

mesmo nome. A codificação é uma forma de indexar ou categorizar o texto 

para estabelecer uma estrutura de ideias temáticas em relação a ele. (GIBBS, 

2009, p. 60). 

 

Sendo a proposta do estudo em questão a compreensão das dimensões 

influenciadoras que levaram mulheres a não realizarem ou estarem em atraso com o exame 

preventivo do câncer do colo do útero, optou-se por analisar os relatos provenientes das 

transcrições das gravações das entrevistas num primeiro momento, para posteriormente, 

construir as categorias analíticas que subsidiaram a análise dos discursos dos participantes. 

Esta técnica é definida por Pope e Mays (2005) e Gibbs (2009) respectivamente 

como categorias indutivamente derivadas ou teoria fundamentada. Em síntese, esta forma de 

construir as categorias analíticas após a transcrição das entrevistas busca entender os 

fenômenos sociais sob a perspectiva de quem os vivencia, para somente a partir de então 

tentar compreendê-los. 

O programa Open Logos
®
 (CAMARGO JÚNIOR, 2009-2010) foi utilizado para 

auxiliar a interpretação e a análise das transcrições das entrevistas. O referido programa está 

disponível gratuitamente on line e se constitui em um gerenciador de banco de dados 

qualitativos que, a partir da inclusão das entrevistas, permite sua codificação. Assim, os 

relatos são destacados junto ao código que mantêm relação e, ao final, é gerado um relatório 

com os relatos de todos os participantes referente ao código criado. 
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A partir das análises atentas dos relatos, a codificação foi sendo refinada permitindo 

a construção das categorias analíticas para a apresentação e discussão dos resultados. Através 

de análises exaustivas, atentas e detalhadas dos relatos codificados foram construídas três 

categorias analíticas: 

• Categoria 1: Compreensão sobre prevenção 

- 1) Os entendimentos sobre prevenção; 

- 2) As práticas de prevenção e cuidados com o corpo. 

• Categoria 2: Compreensão sobre o câncer do colo do útero 

- 1) O que sabem sobre a doença? 

- 2) O imaginário diante da possibilidade da presença do câncer do colo do útero. 

• Categoria 3: Compreensão sobre o exame preventivo do câncer do colo do útero 

- 1) O que sabem sobre o exame preventivo? 

- 2) Dimensões relacionadas a não realização. 

Em relação à construção do itinerário terapêutico de M.10, o mesmo foi precedido de 

análise atenta e minuciosa das entrevistas realizadas com a mesma. Assim, foi respeitada a 

cronologia da busca aos serviços de saúde, os diferentes tipos de serviços acessados e as 

relações estabelecidas na busca pela resolução do problema de saúde e experiência do 

adoecimento relatadas pela mulher. Dessa forma, os relatos permitiram apreender e resgatar 

como foi construída sua busca por cuidados a saúde, o que pode ser evidenciado na Figura 2 

(Itinerário terapêutico de M.10: a busca pelo diagnóstico e tratamento do câncer do colo do 

útero). 

 

 

4.9 CARÁTER ÉTICO DA PESQUISA 

 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFJF (CEP/UFJF), em 

21 de fevereiro de 2013, sob o parecer favorável, nº 202.777. As mulheres elegíveis para as 

entrevistas foram convidadas a participarem da pesquisa, orientadas sobre o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice D), que foi lido, datado e assinado. As 

participantes ainda foram orientadas sobre a garantia do sigilo das informações prestadas, bem 

como da possibilidade de desistirem da participação na pesquisa a qualquer momento. 
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A realização da pesquisa foi autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Juiz 

de Fora (SMS/JF) (Anexo A) e a execução da pesquisa se baseou nas determinações da 

Resolução n.196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados e a discussão serão apresentados de forma conjunta, confrontando-os 

com os achados da literatura científica disponível sobre o tema e as reflexões realizadas pela 

pesquisadora. 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Das 12 mulheres participantes do estudo, 3 já realizaram o exame preventivo uma 

vez na vida, há mais de 3 anos, ao passo que 9 nunca realizaram tal procedimento preventivo. 

A idade variou de 18 a 45 anos, apresentando idade média de 30 anos. A escolaridade variou 

entre o ensino fundamental incompleto (6 mulheres), 2º grau incompleto (3 mulheres) e 2º 

grau completo (3 mulheres). A renda familiar variou entre R$ 678,00 – um salário mínimo (6 

mulheres), R$ 745,00 (1 mulher), R$ 1.000,00 (2 mulheres), R$ 1.800,00 (1 mulher), R$ 

3.200,00 (1 mulher) e R$ 7.000,00 (1 mulher). Em relação ao estado civil, 08 são solteiras, 02 

têm união estável/vive com o companheiro e 2 são divorciadas. Sobre o trabalho, 06 

trabalham, enquanto que 06 são donas de casa. No que se refere à religião, 6 mulheres são 

católicas, 5 evangélicas e 1 informou não ter religião. Quanto aos serviços de saúde 

disponíveis às mulheres, 3 mulheres têm acesso à UAPS tradicional, ao passo que 9 têm 

acesso à UAPS com ESF. 

 

 

5.2 CATEGORIA 1: COMPREENSÃO SOBRE PREVENÇÃO 

 

 

O processo de exploração do objeto de investigação deste estudo permitiu reconhecer 

que as mulheres entrevistadas possuem conhecimentos e entendimentos sobre prevenção e 

que realizam em seus cotidianos práticas preventivas. 

A prevenção, em uma de suas múltiplas esferas, é possibilitada pelo exame 

preventivo, uma vez que este se constitui na principal estratégia para o rastreamento do câncer 

do colo do útero (BRASIL, 2010b, 2011c, 2011d). A realização de tal exame, em consonância 



69 

às diretrizes estabelecidas pelo MS, permite a identificação de lesões precursoras da doença, 

bem como a detecção da mesma em seus estágios iniciais (BRASIL, 2013a). 

Como a realização do preventivo possibilita a identificação do câncer do colo do 

útero, é pertinente a compreensão sobre o que as mulheres pensam sobre o tipo de cuidado 

que permite identificar doenças e prevenir sua evolução, já que tais entendimentos podem 

influenciar e até mesmo direcionar suas práticas preventivas e de cuidado consigo mesmas. 

 

 

5.2.1 Os entendimentos sobre prevenção 

 

 

O verbo prevenir tem o significado de “antecipar; acautelar; evitar; prever” 

(BUENO, 2007, p. 623) ou ainda “dispor com antecipação, ou de sorte que evite (dano ou 

mal); chegar, dizer ou fazer antes de outrem; interromper, atalhar; precatar; avisar, informar 

com antecedência” (FERREIRA, A. B. H., 2008, p. 397). 

Na área da saúde a conceituação de prevenção tem um enfoque mais específico e se 

refere à realização de ações ou intervenções que visem evitar o aparecimento de doenças. É o 

conhecimento epidemiológico que dá sustentação às ações de prevenção e suas intervenções 

têm como foco o controle das doenças, a redução dos seus riscos e a minimização dos agravos 

à saúde (ARANTES et al., 2008; CZERESNIA, 2003). 

Os relatos a seguir expressam as percepções que as mulheres têm em relação à 

prevenção: 

 

Ah, prevenção é o que eu digo assim, de todas as doenças. A começar 

de uma, de uma simples gripe até uma doença mais forte que no caso 

seria o câncer, né, que tem o câncer de mama, tem o câncer do colo 

do útero, tem o câncer de pulmão [...]. (M.4) 

 

Acho que prevenindo nisso, acho que evita um pouco as doenças, os 

problemas, né? (M.6) 

 

Ah, eu acho assim, que eu tinha que prevenir antes que aconteça a 
doença, né! (M.11) 

 

É evitar né, de acontecer alguma coisa. Não sei. [...] De ficar doente, 

de vier a faltar, né, alguma coisa. (M.12) 

 



70 

Estas falas deram destaque ao entendimento decorrente do próprio conceito de 

prevenção, uma vez que foi dado ênfase na prevenção enquanto possibilidade de atuar 

antecipadamente ao surgimento da doença ou de problemas de saúde. 

Para Mattos (2004), a prevenção é um processo anterior à experiência de sofrimento 

que pode ser vivenciada pelos sujeitos, atuando no “silêncio dos órgãos”. Neste sentido, a 

prevenção pode ser realizada a partir dos conhecimentos acumulados em relação às doenças, 

permitindo que sejam detectadas antes de trazerem sofrimentos às pessoas. 

Outros relatos apontam entendimentos da prevenção no sentido de identificar uma 

doença já existente: 

 

Saber como é que a gente tá, né! Qual que é o andamento da gente. 

[...] Ver o que a gente pode ter, pode estar com alguma doença. (M.5) 

 

[...] Porque hoje em dia, né, hoje em dia tem bastante máquina, 

bastante coisas assim, que tá conseguindo descobrir vários tipos de 

doenças, entendeu? [...] Prevenção pra mim é uma coisa que a pessoa 

tem que se cuidar, tem que prevenir, do que umas doenças que às 

vezes a gente nem sabe se existe essa doença, quando menos espera a 

gente tem. (M.8) 

 

A possibilidade da prevenção de uma doença agrega significados positivos para a 

condição de saúde das pessoas, uma vez que sua função é a proteção para algumas doenças 

específicas, atuando no âmbito da diminuição de suas incidências e prevalências e até mesmo 

em suas evoluções e agravamentos (DEMARZO, 2010). 

Nestes relatos as mulheres veem a prevenção como a possibilidade de identificar 

doenças já existentes, no entanto, não destacaram a prevenção como uma intervenção que 

possibilita, além da detecção precoce de uma doença, o controle da progressão ou do 

agravamento da mesma. 

Estudo realizado por Figueira, Ferreira e Schall (2009) trouxe a tona essa dimensão, 

uma vez que para as mulheres estudadas a prevenção possibilita evitar, além do aparecimento 

de doenças, a sua progressão ou agravamento. 

A detecção precoce de doenças engloba as ações de rastreamento (inexistência de 

sintomas) e de diagnóstico precoce (quando já existem sintomas da doença) e agrega em si um 

valor fundamental, na medida em que algumas doenças apresentam boas chances de cura se 

diagnosticadas precocemente (BRASIL, 2010b). 

Essa dimensão contida na prevenção, que possibilita grandes chances de cura para 

algumas doenças se diagnosticadas nos estágios iniciais, deve ser levada ao conhecimento de 
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toda a população, já que tal informação pode desmistificar que determinadas doenças 

necessariamente levam à morte ou a sequelas. 

Os entendimentos sobre prevenção também englobaram questões que se relacionam 

diretamente às doenças sexualmente transmissíveis (DST) e a gravidez, na medida em que 

comportamentos preventivos, como o uso de camisinha, podem evitar doenças e uma gravidez 

não planejada. 

 

Ah, prevenir, né? Pra não ter mais filho. Isso que eu entendo. (M.5) 

 

Aí eu logo penso, igual que meu pai fez com a minha mãe, eu logo 

penso em doenças de rua, porque não tem como a gente pegar uma 

doença... (M.6) 

 

Porque eu tenho relação com meu esposo, então tem que ter essa 

preocupação, né? [...] De não pegar doença também, usar camisinha. 

[...] Bem que camisinha a gente não usa não. Mas aí eu confio nele, 

né! Se ele não me trai nem nada, né! (M.7) 

 

Estudos realizados destacaram que mesmo diante de relatos que associam prevenção 

e DST, as mulheres muitas vezes não se atentam para a existência de algum sintoma à 

possibilidade de ter se contaminado. Ainda se sentem em uma zona de conforto e fora do risco 

de uma possível contaminação. Além do mais, a maior justificativa para a prevenção está 

ligada à contracepção (FERNANDES, A. M. S. et al., 2000; FIGUEIRA; FERREIRA; 

SCHALL, 2009). 

As DST são consideradas grandes problemas de saúde pública que vêm sendo 

enfrentados mundialmente e, nesse sentido, esforços têm se concentrado em campanhas que 

buscam a conscientização e sensibilização para a prevenção apoiadas em palavras 

estratégicas, como proteja-se e previna-se. Tais abordagens podem contribuir para a 

associação dos entendimentos sobre prevenção às DST (BRASIL, 2006e). 

Num contraponto aos entendimentos que reconhecem a prevenção como forma de 

evitar doenças e problemas de saúde e até mesmo de detectá-los, as mulheres reconhecem que 

em suas práticas diárias acabam por não fazer o uso dos serviços de saúde para tais cuidados. 

 

Agora, de, de mesmo fazer tratamento, de ir procurar, tudo, aí não, eu 

tô bem desleixada. (M.3) 

 

Se eu te falar que tem anos que eu não vou ao médico você não, você 

não acredita! (M.4) 
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Faz um tempão já que eu não faço exame nenhum, [...] o último que 

eu fiz foi em 2010. (M.7) 

 

Nem vou em médico, tô cheia de problema... Não tenho... Não tenho 

tempo e nem paciência. (M.11) 

 

Eu assim, a mulher no caso, né, tem que fazer um preventivo, tem que 

fazer um exame periódico, né, mas... Eu nunca fiz nem exame de 

sangue, essas coisas, nada, nunca fiz. (M.12) 

 

Emergiu através destes relatos uma dimensão ligada à prevenção que foi reconhecida 

como sendo de responsabilidade da mulher, que se relaciona a sua iniciativa na busca por 

algumas ações específicas, como médico, tratamento e exames. 

No entanto, há algo que destoa entre o entendimento das mulheres sobre prevenção e 

suas práticas de busca por serviços de saúde para suas próprias demandas. Ou seja, entende-se 

que a prevenção possibilita evitar doença e descobri-las, reconhecendo-se sua importância, 

mas estas não são acessadas por essas mulheres. Dessa forma, seus entendimentos não são 

postos em prática, ficando restrito ao âmbito do discurso. 

Esta postura, de se ausentar na busca por alguns tipos de cuidados, como consultas e 

exames, interfere na oportunidade de detecção precoce de doenças e seus agravamentos 

(SILVA, M. A. F., et al., 2012). 

Vale destacar que as mulheres se fazem presentes nos serviços de saúde, no entanto, 

esse contato é guiado muitas vezes pela busca de cuidados específicos, geralmente 

determinados pela existência de dor ou algum sintoma, e ainda para a saúde dos filhos, 

maridos, familiares e até amigos (SOARES, 2007). 

Todos os contatos estabelecidos entre mulher e serviços de saúde deveriam contribuir 

para a ampliação da atenção à saúde destinada a esse público-alvo. Estes canais deveriam ser 

aproveitados para orientar, esclarecer e conscientizar as mulheres sobre práticas de prevenção 

e detecção precoce de doenças. 

No grupo estudado foi possível perceber que tais práticas não são valorizadas, 

existindo até mesmo certa negligência na responsabilidade que estas mulheres tomaram para 

si. 

Diante de tais falas, ficam os seguintes questionamentos: é negligência? É falta de 

cuidado? É medo? É falta de informação? Parece que não, pois as mulheres têm certo 

entendimento sobre a prevenção. Cabe então, outro questionamento: será que os 

conhecimentos adquiridos estão sendo suficientes? As informações estão sendo 
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esclarecedoras? Os serviços e profissionais de saúde têm priorizado ações de educação em 

saúde? 

Neste sentido, é importante ressaltar a responsabilidade dos serviços de saúde, que 

assumem um papel fundamental no que se refere à conscientização da população sobre 

práticas de prevenção. É imperativo que os profissionais estejam atentos às vulnerabilidades 

que as pessoas estão expostas para atuar no sentido da garantia da integralidade da atenção. 

As mulheres partilham de um entendimento de saúde relacionado à ausência de 

doença, concepção ainda bem arraigada, que acaba por determinar os comportamentos de 

prevenção. Essa percepção ficou explícita nas seguintes falas: 

 

Pelo fato assim, de eu graças a Deus, nunca ter precisado de nada, de 

um médico assim que tivesse assim, nossa, ela tá ruim.  Ela tem que ir 

no médico. Às vezes eu posso até ter alguma doencinha boba, alguma 

coisa. (M.4) 

 

Ah, estar saudável, é você se sentir bem, é você não sentir dores, né? 

Assim, sentir dor, eu não sinto dor não, por isso que eu acho que eu 

não... Bem que tem doença que você, que não se manifesta também 

assim, né! Mas, eu acho que por isso eu não tenho, assim, doença nem 

nada, eu acho. (M.7) 

 

Ah, eu não tenho problema com nada, não sinto nada graças a Deus, 

então pra mim tá bom. (M.12) 

 

O SUS, desde a CF/88, reconhece o conceito de saúde a partir de uma perspectiva 

ampliada, com a superação da visão de saúde enquanto ausência de doença, ampliando sua 

compreensão para um conceito positivo, resultante de vários fatores determinantes e 

condicionantes (ARANTES et al., 2008; BRASIL, 2009). 

Estudo de M. A. F. Silva e outros (2012), numa abordagem ao entendimento das 

pessoas sobre saúde, mostrou que visões restritivas sobre esse conceito ainda estão presentes, 

na medida em que há o relacionamento direto de saúde com ausência de doença ou bem-estar 

físico sem a existência de problemas. 

Sabe-se que o significado do conceito de saúde é construído segundo a cultura e 

característica de cada sociedade, daí a influência de um processo social que permeia a 

elaboração desse conceito (SILVA, M. A. F., et al., 2012). 

Diante dessa complexidade que envolve o entendimento e a consequente 

conceituação de saúde é que as práticas são orientadas.  Portanto, destaca-se o papel 

imprescindível dos profissionais de saúde e da mídia ao influenciarem na compreensão da 
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população sobre a amplitude do conceito de saúde, elevando o nível de conhecimento e 

esclarecimento das pessoas sobre os cuidados em saúde. 

A população deve ser esclarecida e orientada sobre a importância do atendimento às 

diretrizes educacionais e clínicas que ditam as condutas, como também sobre cuidados em 

saúde, para que possam aderir conscientemente a tais práticas. Neste sentido, a participação 

dos indivíduos enquanto corresponsáveis pela manutenção de sua saúde deve ser estimulada 

em cada pessoa. 

Pelos relatos extraídos foi possível apreender que a percepção das mulheres sobre 

prevenção expressa um entendimento incipiente, que pode estar relacionado à compreensão 

de saúde como ausência de doença, interferindo diretamente em seus cuidados e na busca por 

serviços de saúde. 

Os profissionais de saúde devem conduzir suas práticas profissionais a partir da 

integralidade da assistência e da educação em saúde, sendo sensíveis em captar as 

necessidades de saúde da população. A educação em saúde deve possibilitar ações de 

promoção da saúde e prevenção de doenças, que possam garantir qualidade de vida para as 

pessoas (OLIVEIRA, M. M. et al., 2004). 

Diante dessa realidade, os profissionais de saúde devem enfatizar ações de educação 

em saúde e conscientização da população. As mulheres entrevistadas estão numa fase em que 

deveriam receber cuidados mais direcionados, como a própria realização do preventivo, e não 

estão sendo captadas para este tipo de atenção. Cabe, portanto, aos serviços de saúde a adoção 

de estratégias para inserir os grupos-alvos nos cuidados específicos. Para tanto, torna-se 

prioritário que os serviços, ao definirem suas estratégias de captação, as orientem a partir do 

reconhecimento do que influencia as mulheres a não buscarem tais cuidados. 

 

 

5.2.2 As práticas de prevenção e cuidados com o corpo 

 

 

Esta dimensão permitiu apreender que existe uma distância entre o que as mulheres 

dizem entender sobre prevenção e o que de fato assumem como prática. 

As práticas preventivas são permeadas por atitudes de autocuidado que se constituem 

nos recursos acessados e utilizados pelo sujeito para o cuidado de si. O autocuidado se 

materializa em ações e escolhas feitas pelos próprios indivíduos, sobre si mesmos ou no 

ambiente, determinados por seus interesses ou valores de vida, aspirando um viver saudável, 
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com qualidade de vida (BUB et al., 2006; UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 

2009). 

As práticas de autocuidado possibilitam 

 

[...] cuidar-se de si mesmo, buscar quais são as necessidades do corpo e da 

mente, melhorar o estilo de vida, evitar hábitos nocivos, desenvolver uma 

alimentação sadia, conhecer e controlar os fatores de risco que levam às 

doenças e adotar medidas de prevenção de doenças. (UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE, 2009, p. 3). 

 

Pelos relatos das mulheres foi possível reconhecer em relação às suas práticas de 

autocuidado as seguintes dimensões: adoção de hábitos saudáveis, que incluem a alimentação 

e atividade física, o autoexame, a higiene e limpeza do corpo e ainda as que se relacionam 

com a questão estética e de cuidados externos. 

Neste rol de ações ainda foi relatado pelas mulheres práticas de automedicação, tanto 

alopáticas como da cultura popular, vistas e praticadas enquanto uma forma de cuidado de 

saúde e com o corpo.  

A alimentação e atividade física foram bem destacadas pelas mulheres como práticas 

importantes de autocuidado ao relatarem: 

 

Tomo meus chás, alimentação também, entendeu? Nada de gordura, 

massa muito pouco, doce também muito pouco. (M.2) 

 

[...] Leite, eu sempre tento tomar um copo por dia, por causa daquele 

tal, daquele negócio no osso, que eu trabalho muito assim (faz gesto 

mostrando que trabalha mexendo muito os braços). Aí isso que eu 

tento prevenir lá em casa, não só pra mim, mas como pras crianças 

tudo. (M.9) 

 

Então, igual assim, é, eu penso em fazer um exercício, né, mas, eu não 

tenho assim... Pensar a gente pensa, mas tempo a gente não tem. Eu 

não tenho tempo pra fazer essas coisas. (M.12) 

 

A alimentação saudável é uma prática mais recorrente no cotidiano destas mulheres, 

já que o ato da alimentação se torna uma condição essencial para o dia-a-dia. Como é um ato 

inerente à sobrevivência do ser humano, escolhas saudáveis podem se fazer presentes e 

acabam sendo possíveis de serem inseridas na rotina. 

Já a prática de atividade física acaba sendo reconhecida como importante, mas não 

tem sido tão presente na vida das mulheres o que pode ser justificado pelas inúmeras 
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atribuições assumidas pelas mesmas na atualidade (mães, esposas, filhas, trabalhadoras, entre 

outras). 

As práticas e a adoção de estilos de vida saudáveis estão inscritas no rol das ações da 

promoção da saúde. Para a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), a promoção da 

saúde envolve tanto o cuidado individual, quanto ações que garantam toda a amplitude da 

qualidade de vida (BRASIL, 2006f). Sob esta ótica objetiva “promover a qualidade de vida e 

reduzir vulnerabilidades e riscos à saúde relacionados a seus determinantes e condicionantes – 

modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a 

bens e serviços essenciais.” (BRASIL, 2006f, p. 17). 

Esta política tem como áreas de atuação alguns eixos prioritários, como: alimentação 

saudável, prática corporal/atividade física, prevenção e controle do tabagismo, redução da 

morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas, redução da 

morbimortalidade por acidentes de trânsito, prevenção da violência e estímulo à cultura da 

paz, promoção do desenvolvimento sustentável. O enfoque dessas ações extrapola o âmbito 

da promoção e traz também medidas de prevenção de doenças, ao trabalhar na redução do 

adoecimento, na medida em que esse processo pode levar a incapacitações, ao sofrimento e a 

mortes prematuras (BRASIL, 2006f). 

Nesta perspectiva de articular ações de promoção da saúde e prevenção de doenças e 

agravos, é importante que haja uma sensibilização dos indivíduos sobre a necessidade de 

aliarem hábitos de vida saudáveis à procura aos serviços de saúde para a detecção precoce de 

doenças. Esta recomendação pode ser fortalecida, já que foi possível constatar que as 

mulheres deste estudo reconhecem que não têm tido contato com os serviços de saúde para a 

realização de cuidados preventivos. 

O autoexame das mamas, prática considerada de cuidados com o corpo e como 

possibilidade de prevenção de doenças, também foi mencionado pelas mulheres, ao 

destacarem: 

 

Mas em casa eu faço, eu aperto a mama. (M.2) 

 

A única coisa que eu faço assim, toda vez que eu vou tomar banho eu 
paro na frente do espelho e aperto meu peito. [...] Com medo de dar 

alguma coisa, porque minha mãe fala que quando dá um caroço, 

alguma coisa, tem que correr porque pode virar um câncer. (M.6) 

 

Uma coisa que eu faço também depois que a minha menstruação vai 

embora, eu faço aquele negócio do peito assim. [...] Aí eu vejo se tem 

carocinho, eu faço isso também! (M.9) 
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O autoexame das mamas é uma prática realizada pela própria mulher com o intuito 

de identificar alterações em suas mamas. O MS preconiza que o autoexame seja realizado 

uma vez por mês, sendo a época pós-menstruação a ideal. Nesta prática devem ser observadas 

“deformações ou alterações no formato das mamas, abaulamentos ou retrações e ferida ao 

redor do mamilo” (BRASIL, 2003)
1
. 

Estudo realizado por Marinho e outros (2003) mostrou que, embora a maioria das 

mulheres já tenha ouvido falar sobre o autoexame das mamas, o conhecimento adequado 

sobre tal procedimento somente é partilhado por uma minoria. Dessa forma, é tarefa dos 

profissionais da saúde proverem a população feminina de informações corretas e abrangentes 

sobre a realização do autoexame, para que essa prática realmente possa ser desenvolvida 

como forma de promoção da saúde e auxiliar na identificação precoce de alguma alteração ou 

indício de anormalidades. 

Para Tomáz (2009), o autoexame demonstra certa preocupação das mulheres com 

seu corpo, sendo que a mídia contribui para a realização de tais práticas. 

Ainda que o autoexame seja uma prática importante de cuidados de saúde, este não 

deve ser adotado como método único, já que não se constitui método eficiente para a detecção 

precoce do câncer de mama (BRASIL, c2013). 

Neste sentido, deve ser reforçado com as mulheres que o autoexame por si só não é 

um método seguro para a detecção precoce do câncer de mama, sendo imprescindível que as 

mesmas sejam acompanhadas pelos serviços de saúde para os exames clínicos específicos e 

solicitação da mamografia quando necessário. 

O MS preconiza a realização da mamografia para as mulheres na faixa etária entre 50 

a 69 anos a cada dois anos e exame clínico das mamas todo ano. Já para as mulheres na faixa 

etária de 40 a 49 anos recomenda-se o exame clínico das mamas anualmente e a mamografia 

nos casos de suspeita de alteração (BRASIL, 2013a). 

Embora as mulheres que tenham relatado a prática do autoexame das mamas ainda 

não estejam dentro da faixa etária estipulada para a realização de mamografia (50 a 69 anos a 

cada dois anos), há a preocupação de que no futuro, o comportamento hoje evidenciado de 

não realização do exame preventivo, possa também estar presente em relação à mamografia. 

Em síntese, tal prática deve ser estimulada, com ênfase na importância e necessidade 

dos serviços de rastreamento e diagnóstico para a detecção de doenças. Mais uma vez, 

                                                 
1
 Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/html/pt/dicas/3auto_exame.html>. 
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reforça-se o papel imprescindível dos profissionais de saúde no que se refere à 

conscientização das mulheres e da educação em saúde. 

Outra prática de autocuidado relatada pelas mulheres são as que se relacionam com a 

higiene em geral e limpeza do corpo. Nos relatos foi possível perceber que os entendimentos 

se relacionam a manipulação dos alimentos, limpeza das mãos e da casa, banho, escovação 

dos dentes e higiene íntima. 

 

É, muitas, muitas doenças também que eu posso, às vezes até adquirir 

que eu não sei é pelas mãos, entendeu? Lavar bem as mãos, tudo 

direitinho. (M.4) 

 

Cuidado assim de tomar banho, lavar, igual eu tenho mania de 

comprar aquele sabonete, que eles falam que é bom, comprar 

sabonete, passar, esses trem assim dentro de casa até que eu... 

Entendeu? (M.6) 

 

Higiene pessoal também. É, íntima, né? (M.7) 

 

Ah, é lavar os alimentos, né, pra comer assim! Fazer tudo pra... 

Porque uma casa suja, numa bagunça danada, vai trazer bicho, essas 

coisas e vai ser prejudicial à saúde. (M.11) 

 

Ah, tem que ter higiene, né? Tomar um banho, escovar o dente, né? 

Lavar o cabelo, essas coisas. (M.12) 

 

A adoção de hábitos de higiene é vista e reconhecida como fundamental para a 

manutenção da saúde e do bem estar. Orientações do MS reforçam a importância dos hábitos 

de higiene corporal, com os alimentos e com o meio ambiente (BRASIL, 2011a). 

Em relação aos cuidados com o corpo também emergiram questões relacionadas à 

estética e ao corpo físico. 

 

Cuidado externo eu tenho. Não, isso eu tenho! Eu sempre me 

mantenho limpa, eu gosto de usar os meus cremes, dentes, inclusive 

até os meus dentes agora estão meio acabados pelo fato de não ter 

condições financeiras de cuidar, porque pela quantidade de filho que 

eu já tive, quer dizer, eu tiro de mim pra poder passar pra eles. (M.4) 

 

Porque eu quero, que quero emagrecer, porque desse jeito eu não 

quero ficar não. Às vezes eu sinto triste com isso, entendeu? (M.7) 

 

Ah, porque o corpo é uma coisa que, tipo assim, que é bonito, sabe? 

Aí você tem que cuidar dele bem, entendeu? Tipo assim, fazer uma, 

como é que fala? Fazer uma caminhada... (M.8) 
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Não eu sempre fui muito assim, eu sempre fui muito da vaidade, né! 

Assim, cuidar do corpo fora eu sempre cuidei tudo, né! (M.10) 

 

Ah, olha aqui! Ah, preciso (fazer lipoaspiração), eu não me sinto bem 

com essa barriga. Eu não. Se eu não tivesse ela talvez seria melhor. 

Essa barriga não me pertence. Eu já falei. Eu falo lá em casa, se eu 

não tivesse ela seria bem melhor. (M.11) 

 

Nos discursos das mulheres foi possível identificar influências de questões estéticas e 

da vaidade, fortemente disseminados nos dias atuais, que acabam por determinar formas de 

cuidado com o corpo e padrões de beleza. A aparência e beleza no gênero feminino tem 

grande influência na aceitação do corpo e, consequentemente, no cuidado. Muitas vezes o 

padrão de corpo estabelecido pela sociedade é determinante para a mulher se sentir satisfeita, 

valorizada e inserida na mesma. 

Para Andrade (2003), o século XX passa a reconhecer um conceito de saúde e beleza 

bem diferente dos que foram cultuados em épocas passadas. Se no século XIX a gordura nos 

corpos era um atributo de atração, sedução e saúde, no século XX esses atributos estão 

necessariamente relacionados à magreza. Assim, o encaixe nesse novo padrão de beleza é 

fruto de esforços individuais, que envolvem regras e disciplina. A ênfase nos cosméticos e 

tratamentos estéticos representa uma possibilidade de atuar corrigindo ou auxiliando algo que 

pudesse gerar insatisfação na mulher, assim, uma série de cuidados foi difundida e passou a 

fazer parte do cotidiano das mesmas. 

Outra questão importante destacada nos relatos sobre hábitos de prevenção e 

cuidados com a saúde e o corpo se relaciona à prática da automedicação. 

A automedicação é a prática de utilização de medicamentos, orientada pela busca do 

próprio indivíduo ou através de indicação de terceiros, para o tratamento ou alívio de uma 

doença, uma queixa ou um mal estar percebido pela pessoa, não sendo estes eventos 

diagnosticados por profissional de saúde (BRASIL, [200-a]). 

Nos relatos observa-se a prática da automedicação orientada pela busca do próprio 

indivíduo diante de uma necessidade específica ou relacionada a um evento agudo, expresso 

pela presença da dor ou de um incômodo, como podemos observar a seguir: 

 

Quando eu tô com infecção de urina, que começa aquela coceira, eu 

vou, tomo, para, entendeu? Eu mesmo vou na farmácia, compro as 

pomada, passo... Pomada vaginal. Aí passo ela... [...] Eu compro por 

conta própria mesmo... (M.2) 
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A única coisa que eu faço por conta própria, eu fui comprei o 

Microvlar e tomo pra não engravidar agora, mais nada. [...] Minha 

irmã toma, aí eu peguei o nome fui lá na farmácia, comprei por conta 

minha e comecei a tomar. (M.6) 

 

Eu comento com uma amiga ela fala ah, eu tomei esse remédio, 

quando eu consigo comprar que eu tô com problema eu vou lá tomo e 

resolve. Costuma resolver... (M.11) 

 

É porque, quando eu sinto alguma coisa, né. Igual eu tava sentindo 

muita dor no canal da urina, sabe? Eu tava assim, tava sentindo uma 

inflamação, uma dor, por baixo, né, do umbigo assim. Aí eu, aí eu 

procuro tomar pra parar aquilo, né! Sabe? [...] É pra passar a dor 

mesmo. (M.11) 

 

Os fatores influenciadores da automedicação são inúmeros e neste rol de situações se 

fazem presentes a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, a restrição da prescrição a 

algumas categorias profissionais, as situações de apreensão diante da manifestação de alguns 

sintomas ou até mesmo diante da possibilidade de se ter uma doença, entendimentos de que a 

situação que levou a automedicação era simples e que não demandava cuidados médicos, o 

repasse e aquisição de informações através da informalidade ou por meios “não oficiais”, a 

ineficaz fiscalização dos estabelecimentos comerciais de venda de medicamentos e a quase 

ausência de ações educativas para a conscientização sobre os riscos da automedicação 

(BRASIL, [200-a]; ZAMUNER, et al., 2013). 

Os riscos envolvidos na prática da automedicação são inúmeros, tais como: 

mascaramento dos sintomas das doenças e, por consequência, a dificuldade do diagnóstico 

precoce facilitando a evolução da mesma; resistência adquirida aos princípios ativos do 

medicamento e reações adversas aos mesmos (AUTOMEDICAÇÃO, 2001; BRASIL, 2012). 

Dados da OMS apontam que as mulheres lideram a lista da automedicação, o que 

pode ser justificado ao papel social atribuído à mulher, enquanto cuidadora da família e, 

portanto, preocupada com a saúde de seus familiares (NASCIMENTO; VALADÃO, 2012). 

É importante de se considerar que a automedicação não se restringe à utilização dos 

medicamentos produzidos somente pela indústria farmacêutica. As crenças e culturas de 

muitos povos e sociedades reconhecem propriedades curativas e medicinais em várias plantas. 

Tais hábitos também colocam em risco a saúde de quem faz uso desses “remédios” 

(AUTOMEDICAÇÃO, 2001). 

Tal questão também foi relatada por uma das entrevistadas ao destacar:  
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Menina me deu uma coceira por dentro, aí deu infecção, tava dando 

muita infecção de urina, tava assim, tipo parece com uns puz. Aí 

comprei na farmácia o chá da rosa branca e de algodão. Comecei a 

tomar, aí começou a sair na urina, porque aí vai limpando os seus 

rins e limpa o útero também. (M.2) 

 

A antropologia aplicada à área da saúde amplia a compreensão do processo saúde-

doença na medida em que reconhece que a cultura, os costumes e os valores de determinadas 

sociedades e povos influenciam as práticas dos cuidados em saúde (CUSTÓDIO, 2008; 

LANGDON; WIIK, 2010; UCHÔA; VIDAL, 1994). 

As buscas por cuidados de saúde podem se dar em três esferas: o campo profissional, 

através dos serviços de saúde tradicionais; o folk, que se utiliza das tradições místicas e 

religiosas e o popular, resultantes da automedicação e orientações de familiares e amigos 

(CABRAL et al., 2011; MÂNGIA; MURAMOTO, 2008). 

A utilização de chá de rosa branca e de algodão se situa no último âmbito do cuidado 

apresentado. A partir da utilização destes chás, acredita-se estar adotando uma forma de 

prevenção de doenças específicas e até outros agravamentos. O fato é que muitas vezes não 

existem evidências científicas de que a utilização de tais chás é eficaz para a prevenção de 

doenças e problemas de saúde. 

Estudo que buscou analisar o itinerário terapêutico de mulheres com câncer do colo 

do útero identificou que todas fizeram o uso de plantas medicinais concomitante ao período 

de tratamento da doença. A indicação foi feita tanto por pessoas que tiveram a doença, quanto 

pelas que vivenciaram a doença manifestada em um algum familiar ou amigo (TOMÁZ, 

2009). 

Os hábitos, culturas e valores de cada pessoa ou sociedade devem ser respeitados 

pelos profissionais de saúde. Entretanto, precisa haver a conscientização das pessoas para a 

adoção de hábitos saudáveis, que estes sejam baseados em evidências clínicas, sendo 

realmente eficazes para o combate de doenças e outros problemas de saúde. 

O que se pode apreender é que embora as mulheres tenham algumas atitudes em 

relação a práticas de prevenção e de cuidados de saúde e com o corpo estas se mostram 

insuficientes no que se refere à proteção para doenças e agravos. 

Parece que as práticas desenvolvidas se concentram nas ações ou tarefas que já estão 

contempladas na rotina das mulheres, que dependam somente de si próprias para serem 

realizadas. Paralelamente, soma-se a tais práticas as que são decorrentes de suas relações 
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sociais, influenciadas pela cultura e valores e que têm forte influência nos comportamentos 

preventivos. 

É fato de que ações adotadas pelos sujeitos no seu dia-a-dia são imprescindíveis para 

a manutenção da saúde e da qualidade de vida, mas muitas vezes estas não são suficientes. O 

acesso aos serviços de saúde para orientações, esclarecimentos, consultas e exames se tornam 

fundamentais para a integralidade da atenção. 

A responsabilidade pela manutenção da saúde e bem-estar não deve ser atribuída 

exclusivamente aos indivíduos. Estes devem ser orientados sobre a importância de seus 

hábitos e comportamentos, sendo corresponsáveis pela manutenção de sua saúde. Nesta 

relação, os profissionais da saúde têm o papel fundamental de orientar, esclarecer e promover 

o “encontro” entre usuários e o serviço. 

 

 

5.3 CATEGORIA 2: COMPREENSÃO SOBRE O CÂNCER DO COLO DO ÚTERO 

 

 

Esta categoria expressa o que as mulheres compreendem sobre o câncer do colo do 

útero. Assim, emergiram questões sobre o que sabem da doença e o significado de poder ter 

tal patologia, ou seja, a dimensão do imaginário da presença do câncer do colo do útero. 

 

 

5.3.1 O que sabem sobre a doença? 

 

 

No que se refere ao conhecimento prévio sobre o câncer do colo do útero, todas as 

entrevistadas afirmaram já terem ouvido falar sobre a doença. No entanto, foi possível 

perceber que o conhecimento existente beira a superficialidade, sendo bem incipiente. Os 

relatos trouxeram muito sobre o imaginário da presença do câncer do colo do útero para estas 

mulheres.  

N. C. B. Silva, Franco e Marques (2005) também identificaram que as mulheres não 

possuem um conhecimento adequado sobre o câncer do colo do útero, e quando tem, 

apresentam uma série de dúvidas em relação ao mesmo.  

Estudo realizado por Pelloso, Carvalho e Hiragashi (2004) corrobora essa 

constatação e complementa que o conhecimento superficial sobre a doença está intimamente 
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ligado à má informação ou a informações imprecisas, mantendo correlação com a baixa 

cobertura dos exames preventivos. 

Assim, podemos inferir que a limitação deste conhecimento constitui-se numa 

barreira à adesão aos métodos preventivos, interferindo no entendimento das mulheres sobre a 

importância e a necessidade de realização do exame preventivo. 

Thum e outros (2008) discutem ainda que um dos fatores que contribuem para a 

limitação do conhecimento em relação ao câncer do colo do útero é a superficialidade 

estabelecida na relação entre profissional e mulher. Sob tal constatação, ponderam que ações 

educativas devem ser estimuladas pelos profissionais da saúde, ancoradas na perspectiva da 

troca entre estes e os usuários, explorando as diferentes dimensões possibilitadas por tais 

ações. 

Destacando as falas, foi possível perceber que é forte entre as mulheres a imediata 

associação da doença com a possibilidade da retirada do útero: 

 

Eu sei que pode perder o útero. (M.3) 

 

Ah, pra mim, né, tem muita gente que fala que essa doença, né, que 

tipo assim, que é, que é um caroço, né, que dá assim por baixo, por 

baixo assim do útero, se caso não cuidar aí vai ter tipo, que tirar o 

útero pra fora, vai ter que arrancar, né! (M.8) 

 

Ainda na associação entre a doença e a retirada do útero, os relatos demonstraram 

que tal relação apresenta diferentes faces. Algumas compartilham de uma visão de que a 

retirada do útero basta para o fim da doença. 

 

Ia querer já tirar o útero, tirar tudo. Não ia esperar tratamento não. 

Esses tratamentos costumam demorar muito. (M.2) 

 

Curou! Ela tirou o útero e curou! (M.9) 

 

Escapa a percepção destas mulheres o quão doloroso e complexo é o enfrentamento e 

o tratamento de um câncer, simplificando tal contexto à simples retirada de um órgão do 

corpo. Parece haver uma minimização da gravidade da doença. A compreensão de que a cura 

da doença se resume na retirada do útero afasta da percepção destas mulheres a complexidade 

que envolve o adoecimento por câncer, tornando-se distante destas as dificuldades existentes 

para o acesso aos serviços diagnósticos e tratamento pela rede pública, bem como os efeitos 
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colaterais da doença e seus imensos reflexos na família, na sociedade, no mundo do trabalho e 

na própria mulher. 

Dessa forma, as mulheres devem ser orientadas de que a cura da doença não se 

encerra com a retirada do útero, mas podem vir acompanhadas, na grande maioria das vezes, 

de exaustivas e sofridas sessões de quimioterapia, radioterapia e braquiterapia. 

Outra questão relacionada à retirada do útero foi quanto à impossibilidade de ter 

filhos. 

 

[...] Quem quer ser mãe, às vezes quer tentar ter filho de novo... Então 

eu acho que é mais, é mais complicado. (M.3) 

 

 É uma parte que não me faria falta. Porque o útero é o seguinte, é 

onde uma criança é gerada, é onde uma mulher dá vida a uma outra 

vida, entendeu? Então pra mim, pra minha pessoa, não faria falta. 

[...] Porque eu já tenho 06 filhos, não me interessa mais ter filho 

nenhum. (M.4) 

 

Porque depois, quando tirar o útero, aí fica mais difícil, porque não 

pode ter filho nem nada. (M.8) 

 

É indiscutível que a possibilidade de não poder ter filhos pode trazer inúmeros 

problemas e consequências para a vida de uma mulher ou de um casal. No entanto, tal relação 

confirma a necessidade de ser melhor trabalhado com as mulheres que o câncer do colo do 

útero não se resume simplesmente à retirada do órgão e a impossibilidade de se ter filhos. As 

mulheres devem conhecer os fatores de risco da doença, formas de evitá-la e de fazer sua 

prevenção, bem como os enfrentamentos que são decorrentes da mesma, como as buscas e 

possibilidades por tratamento, os efeitos colaterais destes, suas expressões no corpo, na 

aparência, entre outros. 

Diante de tais considerações percebe-se uma fragmentação sobre como e qual a 

qualidade das informações recebidas pelas mulheres. Estas informações não podem ser 

ancoradas somente em conhecimentos advindos da informalidade, adquiridos através de 

amigos ou familiares, ou pelos meios de comunicação. Ao contrário, elas devem ser 

trabalhadas tecnicamente pelos profissionais de saúde na perspectiva de atender as 

necessidades de informação de cada sujeito ou grupo. Sob este ponto de vista, as informações 

precisam chegar até as mulheres de uma forma tal que possam cumprir à missão de 

conscientizá-las acerca da prevenção do câncer do colo do útero. 
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Em contraponto à compreensão de cura pela retirada do útero surge a apreensão 

relacionada à carga “negativa” que inevitavelmente está associada ao significado da palavra 

câncer, sendo intimamente relacionado à morte, sofrimento e a sentimentos ruins, como 

destacado nos relatos abaixo: 

 

Aí, se a pessoa num correr pro médico pra olhar, aí na hora que ela 

vai descobrir, já tá morta. (M.1) 

 

É uma doença desgraçada, sabe!!  Porque é o que mais tá matando. 

[...] Tá matando mais que a Aids. (M.2) 

 

Acredito que mata, então, assim, é sério, porque às vezes a gente acha 

que é uma coisa à toa e não é, é uma doença séria, com se fosse 

qualquer outro câncer. (M.3) 

 

Esse significado da doença, que intrinsecamente traz em si sentimentos ruins, 

trágicos e associados a mortes também foram externalizados em vários estudos apontando os 

estigmas que envolvem o câncer. A fatalidade é uma condição bem significativa quando se 

fala em câncer e o sofrimento um sentimento inerente. Sob essa perspectiva, a doença é vista 

como grave, sendo sinônimo de morte, que leva a deterioração e invalidez do corpo 

(AMORIM, 2009; BRANCO, 2005; CESTARI, 2005; PERUZZO; SOARES; BARUFFI, 

2003; RICO, 2012). 

As questões associadas à doença, tais como sua vinculação imediata à morte, os 

efeitos pesados do tratamento no organismo e no corpo e seus impactos nas várias esferas na 

vida da pessoa doente e de seus familiares contribuíram significativamente para a 

estigmatização da patologia. A possibilidade da morte que está intimamente relacionada à 

doença é o que mais contribui para essa estigmatização e, nesse sentido, o estigma afeta a 

própria pessoa doente, uma vez que ela é sempre vista a partir da doença que seu corpo 

abriga: o câncer (AMORIM, 2009). 

O câncer carrega significados que se fazem presentes tanto no âmbito individual, 

quanto no social. No primeiro, assume relação imediata com a morte, sendo a cura somente 

alcançada mediante o recebimento de uma graça e não devido ao estágio em que a doença foi 

descoberta e às possibilidades da medicina. Já no segundo, o destino das pessoas que têm o 

câncer fatalmente é a morte (TOMÁZ, 2009). 

Outros relatos partilharam a compreensão de que nada se pode ser feito em relação à 

doença, no que se refere a tratamento e cura. Expressam sentimento de resignação e de 

aceitação da doença. 
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Então é o fim, você começa sofrimento, sofrimento, sofrimento [...]. 

(M.6) 

 

Mas não adianta tratar porque isso te leva à morte. Se não te leva 

hoje, igual eles fala, se não vai levar hoje, um dia você vai, não 

adianta. (M.6) 

 

Se eu for num médico agora, por exemplo, e ele virar pra mim e falar 

que eu tô com câncer, mas que tem um tratamento, eu não faria, eu 

não ia fazer. Que eu sei que é uma coisa que não tem cura, que não 

tem jeito. Pelo menos é o que todo mundo fala. Eu tenho duas tias que 

morreu. É, dois anos atrás, todas duas com câncer. (M.11) 

 

Tais entendimentos mantém relação com a própria carga negativa associada à 

doença, decorrente dos estigmas construídos em torno da mesma. Branco (2005) endossa que 

estes entendimentos são sustentados por concepções que acreditam que intervenções em 

relação à doença, como formas de prevenção, tratamento e convivência com a mesma, são 

práticas quase impossíveis de alcançarem sucesso. Já estudo realizado por Cestari (2005), 

mostrou que é partilhada pelas mulheres certa dúvida no que se relaciona à cura do câncer, 

mesmo que este seja descoberto precocemente, sendo a possível descoberta entendida como 

pré-atestado de óbito. 

Para M.1 a doença câncer come a pessoa por dentro, conforme o relato aponta: 

 

Vem comendo, até... até, acabar com tudo. (M.1) 

 

Além dos estigmas que envolvem a doença, várias metáforas foram construídas e são 

utilizadas pelas pessoas para a caracterizarem (AMORIM, 2009; TOMÁZ, 2009). Quando 

M.1 refere-se à doença como algo que come a pessoa até acabar com tudo, busca representá-la 

como algo que invade o indivíduo, se espalhando e avançando em seu corpo, afetando seus 

órgãos. Tomáz (2009) também identificou outras metáforas que são utilizadas para 

representar a doença, como: parasita que come o corpo da vítima, ele tem boca aberta e morde 

e come tudo, destruição de fronteiras dentro do corpo, coisa alienígena, polvo. 

Os relatos das mulheres permitiram identificar que suas compreensões em relação ao 

câncer do colo do útero denotam insuficiência e que são decorrentes do senso comum. Pelas 

próprias consequências da doença, estigmas e metáforas foram construídos ao seu redor e 

estas representações têm fortes determinações sobre os comportamentos individuais e 

coletivos. 
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Diante da realidade da informalidade e insuficiência dos conhecimentos por parte das 

mulheres reforçamos a responsabilidade dos profissionais de saúde em ampliarem sua atuação 

para além da intervenção técnica. 

É preciso que as mulheres sejam ouvidas e que seus contextos de vida sejam 

conhecidos e reconhecidos como fatores que podem facilitar ou dificultar os hábitos de 

prevenção.  Esclarecimentos sobre os fatores de risco e as formas de prevenção da doença são 

aspectos importantes a serem incorporados nas condutas das mulheres, que ainda devem 

conhecer sobre a história natural da doença e suas altas chances de cura quando diagnosticada 

precocemente. Os riscos inerentes à descoberta do câncer do colo do útero tardiamente 

também devem ser apresentados, para que seja despertada no público feminino a importância 

da prevenção da doença. 

Mais do que disponibilizar o acesso das mulheres à prevenção do câncer do colo do 

útero do ponto de vista quantitativo, é preciso que seja priorizado e viabilizado o acesso 

qualitativo (CASARIN; PICCOLI, 2011; OLIVEIRA, M. M. et al., 2004). Este enfoque deve 

conscientizar e permitir que a mulher reconheça a importância das práticas de prevenção, de 

modo a inseri-las em sua rotina pessoal, como um cuidado imprescindível para a manutenção 

de sua saúde. 

 

 

5.3.2 O imaginário diante da possibilidade de se ter o câncer do colo do útero 

 

 

O imaginário das mulheres diante da possibilidade de se ter o câncer do colo do útero 

demonstrou existir uma complexidade de sentimentos dolorosos que são potencializados pelo 

significado ameaçador que envolve a doença. Comumente o câncer é associado à morte, dor e 

sofrimento, e diante destas características atribuídas a doença, construiu-se em torno da 

mesma um estigma social importante (AMORIM, 2009; NERONE; TRINCAUS, 2007). 

Os sentimentos ruins que envolvem a doença e a possibilidade de não poder ter 

filhos, expressados quando destacaram o conhecimento sobre a doença, foram novamente 

externalizados pelas mulheres. 

A doença é tão carregada de sentimentos pesarosos, tristes e angustiantes, trazendo 

medo e receio, que algumas mulheres não se referem à doença pelo seu nome, uma vez que a 

simples menção a palavra já assusta. Para se referirem à doença, utilizam-se de expressões 

como aquilo e troço. 
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Na hora que, tipo assim, vai no médico aí descobre aquilo, aí dá um 

baque na pessoa, a pessoa fica apavorada com aquilo. (M.1) 

 

Ah, o corpo rejeita, né, o corpo, né! Ela também vai rejeitando... 

Doida pra tirar aquele troço de uma vez... Não quer... Não quer 

aquilo pra ela, não quer, quer tirar aquilo. (M.2) 

 

No princípio eu ficaria muito, poderia até me dar assim, um pouco de 

depressão, porque é um choque grande você saber, porque o nome da 

doença, ela te assusta, câncer, porque todo mundo conhece o câncer 

como uma doença incurável. Eu vou morrer dentro de dois meses, de 

três meses, eu posso morrer amanhã, então, pra mim, no princípio eu 

ficaria abalada sim. (M.4) 

 

Ao procurar conhecer os sentimentos que podem estar envolvidos diante da 

possibilidade de poder ter a doença, os estigmas e a carga negativa construída em torno da 

mesma, parecem ter mais significado, já que as mulheres passaram a refletir sobre o que seria 

para elas vivenciar o adoecer por câncer do colo do útero. 

Estudo realizado por Amorim (2009) também identificou que as mulheres evitavam 

pronunciar a palavra câncer, referindo-se à doença a partir de expressões como: CA 

(abreviação da palavra câncer), isso, aquilo, problema. 

O relato de M.2 deixa transparecer um sentimento de repulsa quando diz que “o 

corpo rejeita, né! Ela também vai rejeitando”! Essa repulsa denuncia uma rejeição, um não 

querer “aquilo” em seu corpo. 

Os sentimentos de pavor, rejeição, susto e abalo são recorrentes quando se fala em 

câncer do colo do útero e reforça o que vários autores já apresentaram em relação à doença, 

reafirmando os estigmas construídos em torno da mesma (AMORIM, 2009; BRANCO, 2005; 

CESTARI, 2005; NERONE; TRINCAUS, 2007; PERUZZO; SOARES; BARUFFI, 2003; 

RICO, 2012). 

Cestari (2005) salienta que muitas vezes pessoas com câncer vivenciam situações de 

exclusões ou preconceitos sociais e que tais comportamentos acabam por reforçar os estigmas 

existentes em relação à doença. 

Outros relatos trazem visões de que a vida não tem mais sentido, de impossibilidade 

da cura e a inevitável associação com a morte. 

  

Ah, eu acho que a vida da pessoa acaba porque é uma doença, eu 

penso assim, não tem cura. (M.6) 
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Eu já ia achar que eu ia morrer. (Risos) Eu acho que a primeira coisa 

que eu ia pensar, assim, é que eu ia morrer, que não ia ter jeito e tal, 

eu ia ficar desesperada. Acho que a primeira reação era essa. (M.12) 

 

Dúvidas em relação à cura e sua imediata associação com a morte também foram 

apontadas em vários estudos que abordam a temática (AMORIM, 2009; BRANCO, 2005; 

CESTARI, 2005). A questão que se coloca não é o fato de se estar doente, mas sim estar 

doente pelo câncer do colo do útero. 

Novamente a perda do útero emergiu nos relatos das mulheres, inaugurando questões 

novas a partir da reflexão da possibilidade de ter a doença, tais como: a aceitação do homem a 

uma mulher com câncer do colo do útero, que não pode mais ter filhos e as consequências na 

sexualidade feminina, acarretando na perda do prazer sexual pela mulher. 

 

[...] aí já vem a depressão porque já não vai poder ter filho, que o 

parceiro não vai querer ficar, e tem muitos que não ficam, o parceiro 

não vai querer ficar com aquela pessoa porque não vai poder dar um 

filho pra ele, entendeu? Então deve ser uma situação muito ruim. 

(M.4) 

 

E outra que eu acho também, na relação, meu marido mesmo fala, 

quando minha tia operou, ele falou comigo, agora acabou, acabou 

tudo pra eles.  Eu acho que até na relação é diferente, deve ser 

diferente... Sexual. Meu marido falou comigo, agora acabou tudo. 

Porque minha tia, essa tia minha ela não sente prazer, ela toma 

remédio pra dar prazer. Então ele falou, agora que tirou o útero, 

agora que acabou tudo pra ela. (M.6) 

 

Ah, eu acho tipo porque, não sei se um homem aceitaria uma mulher, 

tipo assim doente, alguma coisa. Porque hoje em dia o homem não 

liga muito, né. (M.8) 

 

Estudo realizado por Sbroggio, Ossis e Bedone (2005) corrobora com os achados de 

que a iminência da perda do útero gera nas mulheres sentimentos de diminuição da 

feminilidade e de desvalorização em decorrência de tal perda.  

O medo das mulheres em sofrerem rejeição dos companheiros devido à doença 

também foi evidenciado em estudo realizado por Nerone e Trincaus (2007), onde as autoras 

levantam a questão de que pode haver um despreparo por parte de alguns companheiros no 

apoio às suas mulheres na vivência da doença. Dessa forma, os filhos assumem uma posição 

importante nessa fase, já que é mais comum o apoio destes para que a mãe aceite a doença e o 

tratamento, ao passo que o marido tende a distanciar-se. 
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Sobre a sexualidade feminina, uma das consequências da doença é a possibilidade de 

afetar essa dimensão da vida íntima da mulher e, automaticamente, a vida sexual do casal, 

uma vez que este tipo de câncer pode ter implicações na esfera sexual e no desejo da mulher. 

Outra dimensão é o sentimento de rejeição que a própria mulher nutre, ao acreditar que o 

companheiro a rejeitará, já que o viver com câncer gera uma baixa estima e desvalorização 

nas mulheres (NERONE; TRINCAUS, 2007). 

Com tais relatos fica evidente o quanto o imaginário da presença do câncer do colo 

do útero traz embutido sentimentos complexos e dolorosos e como estes, por sua vez, 

interferem em múltiplas dimensões da vida das mulheres.  

Os sentimentos de culpa e de falta de cuidado também se fazem presentes diante de 

um possível diagnóstico positivo para o câncer do colo do útero, já que as mulheres entendem 

ser de sua responsabilidade os cuidados em relação à prevenção da doença. 

 

É ruim, né! Falta de cuidado, também um pouco, né! [...] Não correu 

atrás antes pra ver, deixou passar muito tempo, igual a eu. (M.2) 

 

Mas, é igual eu te falei, é uma doença que você pode evitar. Que não 

é o meu caso, que eu tô sendo intransigente em não querer procurar 

médico, então quer dizer, amanhã ou depois, se me der essa doença, 

eu não posso falar nada, a única culpada, no caso do colo do útero 

mesmo, vai ser eu mesma, entendeu? Porque, igual os outros vão 

falar, ah, mais tinha médico, porque que você não foi? Eu não vou 

poder culpar ninguém, a culpa é minha, né! Então quer dizer, eu vou 

ter que saber conviver com isso. (M.4) 

 

Porque aí você vai culpar, às vezes, você que tem a culpa porque você 

não tá fazendo a prevenção que tem que fazer, né? Isso que eu não tô 

fazendo. (M.7) 

 

De fato, comportamentos de prevenção demandam uma responsabilidade individual, 

das próprias mulheres, mas também há uma responsabilidade que é inerente aos serviços. A 

esfera dos serviços é legitimada pela própria estratégia nacional de enfrentamento do câncer 

do colo do útero, que abrange o acesso humanizado e de qualidade para a prevenção e 

rastreamento de lesões precursoras, diagnóstico precoce e tratamento adequado e em tempo 

oportuno (BRASIL, 2013a). 

É importante enfatizar que a orientação e a conscientização devem ser a tônica do 

desenvolvimento de ações que tenham como foco a prevenção do câncer do colo do útero. As 

mulheres devem compartilhar o conhecimento de que o câncer do colo do útero pode ser 

prevenido e tratado com sucesso se diagnosticado precocemente (BRASIL, 2013a). 
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Os relatos das mulheres ainda abordaram os impactos decorrentes dos efeitos 

agressivos do tratamento, que deixam marcas no corpo da mulher, afetando sua imagem: 

 

[...] A pessoa sofre, toma remédio, é quimioterapia, várias coisas que 

vários fazem diferente. Aí a pessoa já começa a ficar careca, começa 

ficar feia, começa a perder a cor. (M.6) 

 

Ah, porque a pessoa, igual o caso da quimioterapia, se não ficar 

careca, né! Pálida, porque esse tratamento deixa a pessoa muito 

cansativa também, né? A aparência da mulher fica assim... Mais é, 

mais é... Ai meu Deus... Mas frágil, né? (M.7) 

 

É na vaidade. Mama tem que tirar o peito. Tudo vaidade. (M.10) 

 

Os impactos do tratamento são exteriorizados na mulher e essa condição fica bem 

evidente nos relatos quando aparecem as expressões da fragilidade que afeta a mulher, da 

ameaça da perda do cabelo e a possibilidade de ficar careca, da palidez, da chance de ficar 

feia ou ainda da possível retirada de algum órgão.  

M. S. Oliveira, Fernandes e Galvão (2005) chamam a atenção ao fato de que o 

tratamento do câncer do colo do útero impacta ainda mais a carga negativa da doença, na 

medida em que vem acompanhado de dores, mutilações e desfiguramentos. Além do mais, a 

doença coloca uma infinidade de repercussões para a vida de uma mulher, sobretudo no 

âmbito do bem-estar e da qualidade de vida. 

É nesse sentido que Tomáz (2009) reforça que muitas vezes o tratamento passa a ser 

mais assustador e impactante do que a própria doença, devido às transformações que 

inevitavelmente este traz para a imagem da mulher. Estas transformações em sua imagem 

podem ser acompanhadas de um não reconhecimento da mulher de si mesma. 

Outra dimensão destacada a partir das problematizações em relação à possibilidade 

de ter a doença versa sobre o posicionamento da mulher no enfrentamento da mesma. 

 

Que eu ia ficar muito chateada eu ia, mas se não ia ter jeito, né? 

Melhor que morrer, né? Tirar o útero, né, melhor que morrer, né? 

Mas eu ia seguir minha vida assim, como fala, eu ia tentar entender. 

Porque lamentar também não tem jeito, né? (M.7) 

 

Se, tipo assim, se descobrir cedo, né, tem como, né! Porque aí, depois 

se ficar levando, levando, porque tem muita gente que pensa, né, ah, 

eu tô com essa doença. Mas tipo assim, ela vai, pra mim vai sumir de 

um dia pro outro. Aí, não cuida... (M.8) 
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Alguns relatos partilham de uma visão otimista no que se refere às possibilidades de 

tratamento da doença, já que esta é geralmente associada à morte e sofrimento. Ainda que 

coexistam nessas visões certo sentimento de pesar e tristeza, essas mulheres se posicionam em 

relação à doença com uma atitude de coragem e de vontade de lutar pela vida. 

Estudo realizado por Nerone e Trincaus (2007) com cinco mulheres em tratamento 

quimioterápico diagnosticadas com câncer do colo do útero mostrou que ainda que com todos 

os reflexos decorrentes dessa doença, as mulheres encararam o tratamento esperançosas com 

uma possível cura. Veem a partir deste, a chance de viverem livre da doença e sadias. 

Essa atitude de aceitação da doença a partir da confirmação do diagnóstico e da 

informação da necessidade do tratamento também foi observada nas mulheres no estudo 

realizado por Tomáz (2009). 

Na contramão da visão otimista as mulheres expressaram uma visão negativa sobre 

as possibilidades de tratamento da doença, na medida em que afirmaram que diante de um 

diagnóstico positivo não se submeteriam a tratamento. 

 

Se hoje eu descobrisse que eu tava, eu acho que eu já não ia fazer 

mais nada, eu já ia deitar e ia ficar quieta dentro de casa igual eu 

sempre fico e deixar a morte vir. Eu, se fosse eu, já não ia correr pra 

me cuidar. (M.6) 

 

Olha, se eu fosse no médico e descobrisse, igual eu te falei, 

tratamento eu não faria. Largaria tudo pra lá! (M.11) 

 

Estes relatos demonstram que existe certa autonomia por parte das mulheres que se 

faz presente na decisão de quererem se tratar ou não. No entanto, acreditamos que esses 

posicionamentos podem ser influenciados pela carga pesada atribuída ao tratamento, em 

especial quando aparecem nos relatos “deixar a morte vir” e “largaria tudo pra lá”, que 

reforçam ideias de como a doença está associada à morte e a crença da impossibilidade da 

cura da mesma. 

Vale reforçar que, Amorim (2009) ressalta que muitas vezes o tratamento do câncer 

se mostra mais ameaçador do que a própria doença em si, sendo marcado por vários estigmas. 

Além dos impactos decorrentes da própria terapêutica, traz reflexos na imagem da mulher, na 

medida em que visualmente existem características que podem indicar que a pessoa está 

lutando contra um câncer. 
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Cestari (2005) discute que as visões que compartilham não ser seguro atuar sobre o 

câncer são antigas e que acabam por serem reforçadas nos casos em que ocorreram mortes 

após intervenções cirúrgicas. 

Os estigmas construídos em torno da doença contribuem para solidificar os mitos de 

que a doença é incurável e atuam no sentido contrário às possibilidades da prevenção. Estas 

concepções interferem no diagnóstico precoce da doença e contribuem para reafirmar o 

potencial da morte já que é sabido que o tratamento e cura da doença, quando descoberta em 

estágios avançados, são mais difíceis de serem alcançados. 

Sob tais pontos de vista julga-se de extrema relevância a orientação, esclarecimento e 

conscientização das mulheres sobre o câncer do colo do útero e a incorporação por parte 

destas de sua prevenção. As mulheres necessitam de saber que essa doença pode ser evitada e 

que, se descoberta precocemente, tem altas chances de cura. Soma-se a estas questões, a 

necessidade das mulheres serem ouvidas, que seus anseios, medos e inseguranças sejam 

trabalhados pelos profissionais. Estas devem se sentir à vontade, confiantes e acolhidas, para 

que este tratamento seja o possibilitador da adesão das mulheres às práticas de prevenção. 

A diminuição dos casos de câncer do colo do útero em estágios avançados e da 

mortalidade decorrente da doença poderá apontar cenários mais animadores a partir do 

fortalecimento da educação em saúde, alicerçada pela aliança entre profissionais, serviços de 

saúde e mulheres. 

 

 

5.4 CATEGORIA 3: COMPREENSÃO SOBRE O EXAME PREVENTIVO DO CÂNCER 

DO COLO DO ÚTERO 

 

 

5.4.1 O que sabem sobre o exame preventivo? 

 

 

A partir da realização das entrevistas foi possível apreender os entendimentos das 

mulheres sobre o exame preventivo do câncer do colo do útero. Tal abordagem se torna 

importante, pois esse conhecimento, indubitavelmente, exerce influência sobre seus 

comportamentos de prevenção, que acabam sendo determinados por suas culturas, crenças, 

valores e experiências. 

Sobre a função do exame preventivo, as mulheres apresentaram os seguintes relatos: 
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Pra ver se não tem o... o câncer, né? Ou não? Eu não sei... (M.1) 

 

Ah, pra ver, né! Se não tá com alguma coisa, se tá com algum 

corrimento. (M.2) 

 

E só tem o diagnóstico do câncer fazendo o preventivo, né! (M.3) 

 

Então, eu acho que o preventivo é isso. É você estar sempre se 

atualizando, sabendo como que tá o seu colo do seu útero, a sua 

mama, pra você pode saber a sua parte ginecológica todinha. (M.4) 

 

Importante pra ver se não tem essas doenças. O câncer e o mioma. 

(M.5) 

 

É só o câncer que ele previne. (M.11) 

 

Eu imagino que deve ser pra prevenir alguma coisa, né, alguma 

doença, alguma coisa, alguma infecção. (M.12) 

 

Os relatos demonstram que as mulheres não possuem um conhecimento global 

acerca da função do exame preventivo predominando-se visões fragmentadas e reduzidas 

sobre o papel do mesmo. 

M.1, M.3, M.5 e M.11 fazem menção à possibilidade do diagnóstico do câncer do 

colo do útero já instalado, o que sugere que pode não ser de conhecimento destas mulheres 

que tal exame tem a potencialidade de detectar lesões precursoras da doença. Já M.2, M.4 e 

M.12 associam o exame preventivo ao diagnóstico de outras doenças ou problemas 

ginecológicos, ou seja, de algo que também já está manifestado. 

Estudos realizados por S. L. Oliveira e Almeida (2009) e Garcia, Pereira e Marinho 

(2010) constataram que existem muitos equívocos e dúvidas sobre o que as mulheres sabem 

acerca da função do exame preventivo. Ainda que reconheçam a necessidade de fazê-lo, 

muitas vezes o que determina a busca por tal cuidado preventivo é a existência de sintomas 

ginecológicos, como a presença de dor ou incômodo, o que indica que o aspecto curativo 

predomina sob o aspecto preventivo e de detecção precoce do câncer do colo do útero. 

Cestari (2005) frisa que ainda existe uma primazia dos cuidados à saúde individuais 

curativos direcionados às buscas pelos serviços de saúde. Ressalta ainda que este modelo de 

atenção à saúde não tem sido eficiente no que se refere a permitir mudanças do cenário 

epidemiológico do câncer. 

Diante de tal constatação, as mulheres devem ser esclarecidas de que a abrangência 

do exame vai além da intervenção sobre anormalidades ginecológicas e do diagnóstico do 

câncer do colo do útero. Deve ser ressaltado, que o exame preventivo tem o potencial de 
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detectar lesões pré-invasivas da doença (BRASIL, 2011c, 2011d; GREENWOOD; 

MACHADO; SAMPAIO, 2006). É em decorrência destas possibilidades do exame que as 

mulheres devem ser estimuladas, orientadas e encorajadas à busca por estes cuidados 

preventivos. 

É importante destacar que dentre as mulheres entrevistadas e que já realizaram o 

exame preventivo, existem as que não sabem da finalidade do mesmo, em relação à quais 

doenças podem ser detectadas ou prevenidas. 

 

Ah, pra prevenção mesmo, né! Pra você evitar as doenças, né? Agora 

eu não sei que doença né, mas evita alguma doença. (M.7) 

 

Se uma mulher já realizou o exame alguma vez na vida, acredita-se que 

minimamente deveria saber qual a função do mesmo, já que ela foi submetida ao 

procedimento. No entanto, parece que essa mulher não obteve uma informação esclarecedora 

sobre o real papel do exame. 

Tal relato convida-nos a refletir sobre como tem sido estabelecida a relação 

profissional de saúde e usuários dos serviços. Será que tem havido por parte dos profissionais 

de saúde a preocupação em orientar e esclarecer as pessoas, para que estas reconheçam a 

importância das práticas preventivas e de seus hábitos em relação à sua saúde? 

Neste sentido, as informações repassadas às mulheres devem realmente possibilitar a 

educação em saúde, que além de orientar e esclarecer, devem sensibilizar o sujeito sobre sua 

responsabilidade na manutenção de sua saúde, sendo corresponsável pela mesma. 

Ainda que existam campanhas de mobilização sobre o câncer do colo do útero e para 

a realização do preventivo é significativo a quantidade de mulheres que não sabem 

verdadeiramente a função de tal exame. Assim, Brito, Nery e Torres (2007) defendem que os 

profissionais de saúde devem se constituir no elo entre a mulher e a prevenção, na medida em 

que podem contribuir na transmissão da informação adequada, incluindo no serviço quem 

precisa do cuidado determinado. 

As mulheres demonstraram enxergar a necessidade de fazer o exame, mas parece que 

este reconhecimento está mais vinculado a uma ideia de obrigação do que ao reconhecimento 

da necessidade e importância deste cuidado preventivo. 

 

Tem que fazer o preventivo. (M.2) 

Às vezes a gente fala assim, ah, eu tenho que fazer o preventivo, 

sabe... Fala por falar... Ah, amanhã eu faço, amanhã eu faço, e ver 
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mesmo a importância mesmo, é só sentando com o médico, 

conversando com ele. Entendeu? Que aí que você vê a importância 

que tem pra fazer o preventivo. (M.3) 

 

Precisar fazer eu preciso. (M.5) 

 

É, tipo assim, igual ter que fazer o preventivo, né! (M.8) 

 

O exame mesmo eu sei que tem que fazer. Tem que fazer eu acho que 

uma vez por ano. (M.9) 

 

Brito, Nery e Torres (2007) também observaram que para as mulheres a realização 

do exame se dá mais na direção da obrigatoriedade do que no reconhecimento desta prática 

enquanto uma forma de cuidado com o corpo que possibilita a prevenção do câncer do colo 

do útero. 

Dessa forma, deve ser questionado até que ponto a realização do exame é 

verdadeiramente entendido como necessário pelas mulheres ou estão apenas reproduzindo 

algo que viram ou escutaram. Este questionamento parte do princípio de que se algo é 

necessário, ele deve ser feito, e no caso específico destas mulheres, elas estão fora do 

rastreamento preconizado pelo MS para a prevenção do câncer do colo do útero.  

Diante de tal circunstância questiona-se: será que estas mulheres realmente sabem da 

importância do exame e da necessidade de fazê-lo? Se é preconizado pelo PNCCCU o 

rastreamento para prevenção do câncer do colo do útero, como tem se dado as abordagens de 

captação das mulheres?  

J. V. Fernandes e outros (2009) constataram que, embora as mulheres reconheçam 

como necessária a realização do preventivo, uma minoria compreende de fato sua 

importância. Essa constatação reforça o questionamento colocado acima e sugere que as 

informações recebidas sobre o exame não estão sendo esclarecedoras e potencializadoras de 

mudança em seus comportamentos preventivos, assim como as práticas de rastreamento não 

têm sido efetivas, uma vez que estas mulheres não estão sendo captadas. 

Para M. A. F. Silva e outros (2012), o que muitas vezes determina a busca pela 

realização do exame preventivo não é a percepção da mulher acerca de sua importância e 

necessidade, mas sim, o medo de poder ter o câncer do colo do útero. 

Os relatos evidenciaram que as informações que as mulheres têm sobre o exame são 

decorrentes de suas relações sociais informais ou de informações veiculadas na mídia. 
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É, porque uma colega minha que fez ela falou comigo, que aí eles 

“colhe”, acho que coloca uma mangueirinha, né! (M.1) 

 

Ah, na rua, na boca dos outros. (M.5) 

 

Escuto muito na televisão que tem que fazer o preventivo pra ver, 

mais não esquento muito a cabeça não! (M.9) 

 

Já! Agora eu já ouvi falar, igual eu te falei, na televisão, né! (M.11) 

 

Elas falam (amigas) que tem que fazer, né, pra ver se tá tudo certo, aí 

fala que dói, outra fala que não dói. (M.12) 

 

M.1, M.5 e M,12 têm o conhecimento sobre o exame construído a partir das 

informações provenientes de suas relações pessoais. Essas informações, por não serem 

oficiais, ou seja, por não serem repassadas por profissionais que detêm o conhecimento 

técnico, podem estar impregnadas de experiências pessoais que muitas das vezes não foram 

bem sucedidas. Há de se ressaltar que uma impressão pessoal repassada pode exercer 

influência na forma como a mulher passa a perceber o exame, e de acordo como a informação 

foi recebida e interpretada, pode interferir na busca pelo mesmo. 

M. L. S. M. Ferreira (2009), ao analisar os motivos que influenciam a não realização 

do exame preventivo, chamou atenção que as experiências não bem sucedidas podem manter 

efeitos negativos na percepção de mulheres que nunca realizaram o procedimento. A autora 

enfatiza ainda, que esses sentimentos podem não ser verbalizados pelas mulheres, mas se 

fazem presentes a partir da fuga ao procedimento.   

Já M.9 e M.11 tiveram informações sobre o exame através da veiculação da mídia. 

Ainda que tais informações devam ser amparadas por conhecimentos técnicos e 

especializados, muitas das vezes o conteúdo informado serve apenas como um alerta no 

sentido de sensibilizar e conscientizar. Na maioria das vezes, acaba não sendo suficientes para 

esclarecer todas as dúvidas das mulheres e possibilitar mudanças nos comportamentos de 

prevenção. 

Cruz e Loureiro (2008) questionam a efetividade e o alcance das informações 

veiculadas nas campanhas preventivas para o câncer do colo do útero. Para as autoras, a 

abordagem utilizada se mostra insuficiente devido ao fato de estar distante da realidade 

cultural, social e de vida de muitas mulheres. Nesse sentido, sugerem que tais ações sejam 

sustentadas pela cultura da população-alvo e lancem mão de estratégias que atendam as 

necessidades e sejam de domínio destas mulheres. 
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Os relatos abaixo expressam o que as mulheres sabem sobre a realização 

propriamente dita do exame, cabendo salientar que como nove mulheres nunca fizeram o 

exame, este conhecimento acaba sendo construído e influenciado por informações e 

experiências de terceiros. Há ainda, mulheres que não sabem ao menos falar sobre o 

procedimento, já que nunca o fizeram.  

 

Não sei, porque por não ter, nunca ter feito, né, aí eu já acho que é 

mais complicado. (M.1) 

 

Ah, passa uma escovinha... Abre, né! Bota aquele bico de pato, né! 

Bota aquela escovinha, né! Tira uma secreção lá dentro... Pra 

analisar como que tá o colo do útero, né! (M.2) 

 

É, já me falaram que é tipo um, um bico de pato, que aí eles colhem 

alguma coisa e... Pra fazer o exame. (M.3) 

 

Eu sei mais ou menos, né! Que eles falam que, que tem que colher, né, 

uma... Um negócio, um negócio que fica lá dentro, aí... (M.8) 

 

Dizem que é quente, que esquenta. (M.9) 

 

Não é aquele exame assim que enfia o negócio... Nossa, que nervoso 

que me deu aquilo. (M.11) 

 

Não sei. Eu não sei falar, porque assim, é só de ouvir, então eu não 

tenho uma noção assim direito, né, do que que é. (M.12) 

 

O modo como a informação chega até a mulher pode contribuir para que a mesma 

construa fantasias em torno do exame, no que se relaciona à forma de realização e dos 

instrumentos utilizados. 

A base de conhecimento sustentada na informalidade favorece a construção de 

medos, tabus e inseguranças e podem manter relação com a não realização deste 

procedimento pelas mulheres. 

Diante disso, reafirma-se que é de suma importância o papel do profissional de saúde 

nos esclarecimentos relacionados ao exame preventivo, orientando as mulheres sobre como de 

fato o exame é feito, como ela deve ficar para a realização do mesmo, como seu corpo será 

manuseado e quais instrumentos serão utilizados. Todos os contatos estabelecidos entre 

mulher e serviço de saúde devem ser aproveitados para promover a educação em saúde, 

contribuindo para derrubar os mitos construídos em torno do exame preventivo. 
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Os relatos das mulheres reforçaram que o conhecimento que as  mesmas têm sobre o 

exame preventivo é limitado e restrito, contribuindo substancialmente para que muitas delas 

não estejam inseridas no rastreamento do câncer do colo do útero, conforme o preconizado 

pelo MS. Assim, podemos constatar que os conhecimentos insuficientes se constituem em 

uma dimensão importante da não realização do exame preventivo pelas mulheres. 

Thum e outros (2008) destacam a importância dos profissionais de saúde em 

partilharem seus conhecimentos junto às mulheres, permitindo a ampliação dos saberes que se 

resumem às trocas sociais e pessoais e decorrentes das veiculações da mídia. 

Acreditamos que o entendimento correto e abrangente sobre o exame preventivo 

deve ser trabalhado pelos profissionais de saúde, orientado pelo conhecimento e apreensão 

dos significados que aqui foram encontrados, em consonância às necessidades das mulheres. 

É a partir da qualificação do repasse das informações às mulheres e da apreensão de suas 

necessidades que o PNCCCU poderá atingir resultados satisfatórios, garantindo uma atenção 

integral à saúde das mulheres. 

 

 

5.4.2 Dimensões relacionadas a não realização do exame preventivo 

 

 

A busca pela compreensão das dimensões influenciadoras existentes no fato das 

mulheres nunca terem feito ou estarem em atraso com a realização do exame preventivo, 

deixou bem evidente que o conhecimento limitado que as mesmas detêm sobre formas amplas 

de prevenção, sobre a doença câncer do colo do útero e mesmo sobre o exame contribui para a 

manutenção deste cenário. Ainda, os serviços de saúde também têm uma responsabilidade 

importante e fundamental na adesão das mulheres a tais práticas preventivas, podendo ser 

potencializadores ou dificultadores desse acesso. 

Predominantemente os estudos com ênfase no câncer do colo do útero e no exame 

preventivo têm abordado a temática sob o ponto de vista biológico e epidemiológico. Assim, a 

valorização das intervenções focadas no corpo físico da mulher e a supremacia da técnica 

diante do subjetivo acabam por reafirmar a visão do feminino vinculado a um órgão sexual e 

reprodutor (BRITO; NERY; TORRES, 2007). 

Diante deste fato, é urgente que as mulheres sejam ouvidas e compreendidas no que 

se relaciona a não adesão ao exame preventivo. Seus conhecimentos, sentimentos e 

percepções acerca de tal procedimento devem ser captados e trabalhados pelos profissionais 
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de saúde, no sentido de buscar maior responsabilidade pela mulher no tocante às práticas 

preventivas, além de ampliar o acesso das que estão fora do rastreamento, garantindo-lhes 

uma atenção à saúde integral e de qualidade. 

É consenso no meio científico que os profissionais de saúde têm a responsabilidade 

de promoverem a ampliação desse acesso, mediante a perspectiva de orientação, 

sensibilização e conscientização das mulheres sobre o câncer do colo do útero e sua 

prevenção, já que a oferta do exame não tem sido suficiente para incluir no rastreamento as 

mulheres que estão à margem do processo (BRITO; NERY; TORRES, 2007; PERETTO; 

DREHMER; BELLO, 2012). 

Neste estudo, a possibilidade de realizarem o exame foi explorada no sentido de 

buscar identificar qual o posicionamento das mesmas em relação a terem de se submeter a tal 

procedimento. 

A maioria das mulheres reconhece a necessidade de realização do exame e afirmam 

que se submeteriam ao mesmo. Os relatos destacados abaixo expressam suas opiniões: 

 

Eu acho que é normal, né, fazer esse exame, porque sempre tem que 

fazer, né? Eu acho que seria normal pra mim, não seria aquele bicho 

de sete cabeças não, né! (M.7) 

 

Eu ia ter que fazer, né! Que vai que, tipo assim, eu tô com uma 

doença e não sei. [...] Por fora a gente tá tranquila, né! Agora por 

dentro a gente não sabe de nada, não sabe o que acontece, não tem 

como descobrir. (M.8) 

 

Faria. É um empurrão, né! Se eu tomei um tempo pra tá aqui fazendo 

uma pesquisa, porque que eu não posso tomar um tempo pra fazer... 

Tá vendo? Às vezes é falta assim, de alguém dá um empurrão mesmo! 

(M.9) 

 

Eu não ia não. Você ia me desculpar, mas eu não ia. De jeito nenhum! 

Se tivesse um outro jeito, um outro tipo de exame eu até faria. Mas 

esse não! (M.11) 

 

Se fosse o caso eu faria numa boa. Não sei numa boa, mas eu faria 

sim. (M.12) 

 

Ainda que a maioria dos relatos reconheça a necessidade de realização do exame e 

até aponta que o faria, é possível indagar ao levar em consideração as análises dos relatos 

anteriores, se realmente adotariam tais práticas preventivas. Fica a dúvida se a fala foi apenas 

uma reprodução do que escutam ou veem na mídia, sem qualquer tipo de reflexão e 
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conhecimento que possibilite mudanças de comportamento. Pode-se interpretar que existe 

algo que é mais intenso nesse contexto e que não se restringe a simples decisão de realizar ou 

não o exame. 

Tais questões infelizmente contribuem para que a incidência e mortalidade pelo 

câncer do colo do útero ainda se mantenham altas em nosso país. 

Peretto, Drehmer e Bello (2012) defendem que apenas disponibilizar o exame 

preventivo e disseminar informações desarticuladas do contexto das mulheres não é o 

suficiente para melhorar o cenário atual em relação ao câncer do colo do útero. Para as 

autoras, as mulheres devem conhecer e compreender tudo o que se relaciona à doença e ao 

exame, para que realmente haja uma reflexão sobre a necessidade de realização do mesmo e 

uma adesão consciente por parte destas. Concordamos com as autoras, já que também 

reconhecemos a importância da educação em saúde nas práticas preventivas e de cuidados 

com o corpo. 

No entanto, o relato de M.11 mostrou negação à realização do exame e de 

permanência nesta atitude, fato influenciado por experiência traumática. Sentimentos e 

emoções desagradáveis e invasivos foram vivenciados diante da realização do exame de 

forma repentina. 

 

Eu tava entrando numa firma, aí eles me mandaram [...] ir fazer uns 

exames. Cheguei no dia de eu ir lá consultar era ginecologista e eu 

nem sabia. Chegou na hora, ela falou que ia fazer exame, eu fiquei 

parada olhando pra cara dela e falei que exame? (M.11) 

 

Foi horrível! Nossa aquele dia eu saí de lá abalada, chocada, foi 

horrível. Nunca que se fosse de minha vontade que eu ia lá e fazia 

esse exame. [...] Eu não tava esperando aquilo. [...] Ah, abriu minha 

perna numa cama, deitou... E enfiou um negócio, ela falou o nome, já 

tem tantos anos que eu não lembro mais. Eu não fui nem buscar 

resultado nunca, nem sei de nada! Não voltei lá nunca mais. (M.11) 

 

Tal relato indica o quanto é importante que a mulher seja esclarecida e orientada para 

a realização do exame. Diversos sentimentos são experienciados nesse momento e é preciso 

que a mulher se sinta preparada, acolhida e confiante, pois como aponta o relato, uma 

experiência ruim pode comprometer significativamente a adesão da mulher às práticas 

preventivas futuras. 

Estudo que buscou avaliar a qualidade da preparação das mulheres para a realização 

do exame preventivo identificou que somente 38,1% receberam explicações sobre a finalidade 
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do exame e menos de 70% foram orientadas sobre como seria feito (EDUARDO et al., 2007). 

Tais dados sugerem que a técnica profissional tem predominado sobre a relação profissional-

paciente, que deveria ser mediada pela escuta, diálogo e, acima de tudo, pela orientação e 

conscientização. 

Concordamos com Brito, Nery, Torres (2007) e Peretto, Drehmer e Bello (2012) 

sobre a importância de que a mulher seja esclarecida sobre o exame e ouvida em seus anseios, 

uma vez que muitas questões antecedem a sua realização e vão muito além do procedimento 

em si. 

A possibilidade da existência de outra maneira de realização do exame foi destacada 

pelas mulheres como fator que influenciaria na conduta de realização do mesmo. Este 

posicionamento favorável diante de outra forma de realização do exame também foi 

partilhado por outras mulheres (PERETTO; DREHMER; BELLO, 2012). 

O sentimento de vergonha também foi destacado pelas mulheres. A exposição do 

órgão sexual feminino para a realização do exame é determinante para que os sentimentos de 

vergonha ou constrangimento sejam vivenciados pelas mulheres. Esses sentimentos mantém 

relação com o valor cultuado em torno da sexualidade da mulher, que por séculos esteve 

condicionada necessariamente à reprodução. Sob essa perspectiva, o órgão sexual deveria ser 

guardado e protegido, ficando sob o domínio do marido (GOZZO et al., 2000; SOIHET, 

2006). 

 

[...] é igual eu tô te falando, o constrangimento eu consigo passar, 

porque eu sei da necessidade. Talvez se eu não soubesse da 

necessidade que tem de fazer o exame, talvez o constrangimento 

pesava. (M.3) 

 

Não, eu até faço, a minha vergonha é ter que abrir as pernas. Se fosse 

qualquer coisa que não tivesse que abrir, a única coisa meu que mexe 

é abrir as pernas. Qualquer outro tipo de exame que não tivesse que 

abrir eu viria na paz. (M.6) 

 

É vergonha, porque tem que, né, tocar, né? Tocar na vagina com o 

instrumento, né, que tem que por, aí eu já fico com vergonha, 

entendeu? (M.7) 

 

Ah vergonha do médico, de abrir as pernas pro médico. Ah, ele ver 

minha... Como que fala? É vagina, né? Sei lá, eu tinha vergonha. 

(M.10) 

 

Eu não sei, eu ter que chegar lá, eu ter que tirar a roupa. Ficar... Não 

sei, acho que eu teria vergonha, não sei. (M.11) 
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Diversos estudos sobre essa temática captaram o sentimento de vergonha relacionado 

à realização do preventivo (BRITO; NERY; TORRES, 2007; CASARIN; PICCOLI, 2011; 

PERETTO; DREHMER; BELLO, 2012; PERUZZO; SOARES; BARUFFI, 2003) e segundo 

Peruzzo, Soares e Baruffi (2003), tal sentimento está diretamente relacionado à exposição da 

genitália. 

Diante destas constatações, tal abordagem deve ser explorada ao máximo pelos 

profissionais de saúde, no sentido de buscarem naturalizar essa prática através da 

conscientização das mulheres sobre a importância do exame. 

O sentimento de vergonha é potencializado pela possibilidade do exame ser realizado 

por um profissional de sexo masculino. Mediante essa situação foi relatado pelas mulheres 

que se o exame fosse realizado por um profissional do sexo feminino envolveria menos 

constrangimento e as deixaria em uma situação mais confortável, ainda que a vergonha se 

mantivesse presente. Os relatos abaixo trazem a percepção das mulheres: 

 

(Risos) Não sei, sabe... é... muito esquisito, sei lá!     Porque você 

deitar ali, aí o médico tá lá, porque a maioria é homem, né! [...] Não 

é mulher, aí você fala assim, ai meu Deus, vou ter que fazer isso. E ele 

olhando assim, é estranho, eu acho. (M.1) 

 

Porque eu acho assim, mulher com mulher não pode falar nada 

porque todo mundo tem. É diferente, é, mas todo mundo tem. (M.6) 

 

Se fosse assim, assim eu acho mais por ser médico, né, porque às 

vezes com a médica não seria tanta vergonha. É mais com o médico 

mesmo, entendeu? É mais vergonha mesmo. (M.7) 

 

Eu jamais faria esse exame com homem, né! Quando eu fiz foi com 

mulher, eu já fiquei tão sem graça, você imagina com um homem, né! 

(M.11) 

 

A opção por profissional do sexo feminino para a realização do preventivo parece ser 

uma preferência das mulheres, o que pode ser justificado pelo fato de submeterem a exposição 

de seu órgão íntimo para uma pessoa do mesmo sexo. Esta preferência também pode ser 

fortalecida uma vez que o contato entre homem e mulher, a partir de exposição de um órgão 

sexual, pode remeter à questão do sexo e do prazer.  

A questão de gênero do profissional que realiza e acompanha os cuidados 

ginecológicos também foi compartilhada nos resultados do estudo realizado por Peretto, 

Drehmer e Bello (2012). 
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Neme e Lipp (2010) enfatizam que a possibilidade da mulher ter que realizar o 

exame preventivo com um homem é vista com certa resistência, o que pode inclusive afastar a 

mulher na busca por tal procedimento preventivo. 

Diante do exposto compreendemos que tais dimensões devem ser trabalhadas junto 

às mulheres pelos profissionais de saúde, buscando estratégias que minimizem esses 

sentimentos com a valorização da relação profissional-paciente e acolhimento com escuta 

qualificada. Isso se justifica, uma vez que os serviços não têm condições de garantir somente 

profissionais do sexo feminino para a realização do exame. A adoção de tais práticas com 

certeza influenciaria no melhor rastreamento do câncer do colo do útero. 

Outro aspecto evidenciado foi o desconhecido, potencializado pelo fato de nunca 

terem feito o exame, o que traduz mais insegurança à possibilidade da realização do mesmo. 

 

É, eu acho que é mais complicado, do que aquela pessoa que já vai 

direto, sempre. Eu acho que já é mais complicado. [...] Por não ter, 

nunca ter feito, né, aí eu já acho que é mais complicado. (M.1) 

 

A primeira vez sempre é difícil, né! Porque tem hora que tipo assim, 

você imagina várias coisas, quando chega lá não é nada disso, é uma 

coisa tipo assim, que é rápida. É uma coisa rápida que leva, que só 

depois que o exame sai você fica pensando, ah, já fiz uma vez, agora 

vou fazer sempre, né! Porque a primeira vez é aquela coisa. (M.8) 

 

Os relatos demonstram que se a educação em saúde fosse uma prática valorizada 

pelos serviços de saúde a realização do exame pela primeira vez poderia não ser tão 

impactante, pois ao menos as mulheres teriam informação sobre a função e como é feito o 

procedimento. 

Como a maioria das informações que elas detêm são oriundas da informalidade, 

acaba que as experiências individuais podem influenciar a não adesão ao exame por tais 

mulheres (FERREIRA, M. L. S. M., 2009). 

O medo relacionado à descoberta de alguma doença, a qual terá de enfrentar e que é 

diagnosticada a partir do resultado do exame preventivo é algo que gera uma insegurança 

acentuada nas mulheres. Os relatos demonstram a existência desse sentimento: 

 

E só tem o diagnóstico do câncer fazendo o preventivo, né! Então, sei 

lá! Eu acho que eu tenho medo. É disso que eu tenho medo, sabe? 

(M.3) 
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Às vezes até aquele medo também de achar que tá com alguma coisa e 

não vim fazer. (M.9) 

 

É de descobrir alguma coisa. [...] Ah, quem caça, acha. Tem coisas 

assim que se você for ver, ir no médico, quem caça acha. (M.10) 

 

Pra que, né, procurar? Enquanto eu não sei tá tudo, parece que tá 

tudo normal. [...] Igual eu te falei, aí quer dizer, a gente vai, descobre 

uma coisa, é mais uma preocupação. Não vale a pena! (M.11) 

 

Para Casarin e Piccoli (2011), o medo é manifestado nas situações que envolvem 

perigo, podendo ser reais ou imaginários, frente a uma situação existente e que possa 

representar algum mal. 

O medo neste estudo pode ser acentuado pela forte associação do câncer do colo do 

útero à morte e sofrimento, uma vez que é intrínseca a tal patologia uma gama de sentimentos 

dolorosos e angustiantes. A descoberta do câncer insere na vida de uma pessoa um viver no 

limite entre a vida e a possibilidade da morte, acentuado pelo sofrimento decorrente do 

tratamento e do risco da perda de um órgão. 

A possibilidade do resultado do exame indicar a existência de doenças é uma 

preocupação considerável entre as mulheres e reafirma a lacuna existente no conhecimento 

acumulado pela maioria delas no que se relaciona às formas de prevenção de tal patologia. É 

imprescindível que as mulheres saibam que o rastreamento possibilitado pelo exame 

preventivo pode identificar lesões precursoras da doença, atuando antecipadamente ao 

aparecimento de mesma (BRITO; NERY; TORRES, 2007; CASARIN; PICCOLI, 2011; 

PERETTO; DREHMER; BELLO, 2012). 

Para M. M. Oliveira e outros (2004) muitas vezes a possibilidade da descoberta de 

problemas de saúde ou doenças decorrentes das práticas de prevenção pode manter relação 

com o afastamento das pessoas na busca por este tipo de atenção, na medida em que o 

resultado de exames pode anunciar um diagnóstico desfavorável. 

A ênfase na ausência de sintomas também surge como fator que tira a preocupação 

para a busca de cuidados de saúde, especialmente os de natureza preventiva, se tornando uma 

justificativa para a não realização, conforme destacado nos relatos abaixo: 

 

Não tenho nenhum sintoma, né! (M.4) 
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Pelo fato de eu estar com uma menina de 04 anos já também, que eu 

já fui no médico, se eu tivesse alguma coisa, na hora que eles abriu 

minha barriga lá pra cesariana eles iam ver alguma coisa também. E 

o fato que eu não sinto nada, por isso que eu não procurei um médico 

ainda, porque a gente vai procurar um médico, quando você tá com 

alguma dor, com alguma coisa, você corre pro médico. (M.9) 

 

Eu também nunca sentia nada, eu falei, eu tô bem. Eu não sinto nada, 

eu até hoje, não sinto nada. Então eu acho que tá tudo bem. (M.12) 

 

A busca por serviços de saúde a partir de manifestações clínicas da doença, 

infelizmente se apresenta como algo corriqueiro em nossa sociedade, perpetuando um cuidado 

de saúde com ênfase no curativismo em detrimento da prevenção de doenças e agravos. Essa 

realidade contribui para que um número reduzido de mulheres busquem os serviços de saúde 

com o foco exclusivo para a prevenção do câncer do colo do útero (OLIVEIRA, M. M. et al., 

2004). 

Nessa perspectiva, é comum as mulheres relatarem que a busca por assistência se deu 

a partir do aparecimento de sintomas ou dor, que podem ser possíveis sinais do 

desenvolvimento do câncer do colo do útero (CASARIN; PICCOLI, 2011; OLIVEIRA, M. 

M. et al., 2004). 

Diante do exposto, defendemos e reafirmamos que as mulheres devem ser orientadas 

e esclarecidas de que o exame preventivo possibilita, antes da descoberta da doença, a 

identificação de alterações anteriores à manifestação da mesma. Além do mais, devem ser 

conscientizadas de que a não adesão aos métodos de rastreamento é que pode contribuir para 

o desenvolvimento do câncer do colo do útero, já que muitas vezes a busca por estes serviços 

se dá quando ocorrem manifestações clínicas da doença, ou seja, quando esta já se encontra 

em estágio avançado. 

As inúmeras funções assumidas pelas mulheres na atualidade, tais como sua inserção 

no mundo do trabalho, suas responsabilidades com as tarefas domésticas, de mães e esposas, 

contribuem para o distanciamento destas aos serviços de saúde. Este acúmulo de tarefas traz 

em si um esgotamento que também pode ser expresso em algumas situações como 

esquecimento ou preguiça, se tornando um impeditivo na busca pelos serviços de saúde. 

Diante de tantas atribuições e responsabilidades, a falta de tempo para a busca dos serviços 

preventivos acaba sendo alegada. Os relatos de M.2, M.4, M.5, M.11 e M.12 confirmam essas 

situações: 
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É mais o tempo mesmo. A gente se preocupa com os outros, com casa 

e esquece da gente... Com o serviço, com outras coisas... Esquece de 

ir no médico. (M.2) 

 

A preguiça é porque, acordo cedo todo dia, pra mim vir no médico eu 

tenho que vim com 03 crianças, que não é fácil, entendeu? Aquela a 

luta né, a rotina de dentro de casa, então, é isso! É essa preguiça, que 

aí quando eu acabo, eu já tô tão cansada, que eu vou sentar, eu vou 

deitar, aí, vai passando o dia. [...] Venho na porta da escola, mas não 

venho pro posto marcar a consulta que é aqui pertinho, do lado. 

(M.4) 

 

Não tenho tempo. Eu trabalho demais. (M.5) 

 

Falta de tempo mesmo, igual eu te falei. Assim, porque agora a minha 

preocupação é só com os filhos. (M.11) 

 

Acho que é falta de tempo também. E sempre tem alguma prioridade 

na frente, então a gente vai sempre deixando, né, o que pode esperar e 

vai deixando pra trás. (M.12) 

 

Estudo realizado por Casarin e Piccoli (2011) também verificou que a falta de tempo, 

decorrente das inúmeras atribuições assumidas pelas mulheres influenciam na não adesão à 

realização do exame preventivo. 

As situações apresentadas acima indicam que as ações educativas não devem 

alcançar apenas as mulheres que se encontram dentro dos critérios para o rastreamento, mas 

devem, sobretudo, se estender aos seus familiares, amigos e, em especial, a seus maridos. Isso 

se faz necessário para que haja uma rede colaborativa, que viabilize a ida destas mulheres aos 

serviços de saúde e ao mesmo tempo as incentivem na adesão às práticas preventivas. 

As UAPS têm horário de funcionamento que muitas vezes coincide com os horários 

que as mulheres estão no trabalho ou ainda empenhadas em suas tarefas cotidianas. Os 

cuidados com os filhos, o levar e buscar na escola, o preparo do almoço, as demais tarefas 

domésticas e familiares, entre outras geralmente são realizadas neste período. 

É recomendado que as UAPS adotem como estratégia de captação das mulheres que 

não podem acessar os serviços em seu horário normal de funcionamento a realização de 

mutirões, com vistas a incluí-las no cuidado. Já em relação às mulheres faltosas ou que ainda 

não aderiram ao rastreamento, os serviços de saúde devem fazer a busca ativa das mesmas 

(BRASIL, 2013a). 

Parada e outros (2008) ressaltam a importância da APS na captação das mulheres 

para as práticas de prevenção do câncer do colo do útero e também defendem outras formas 
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de acesso das mulheres no serviço, como horário de funcionamento alternativo e busca ativa 

das mulheres faltosas ou que nunca realizaram o exame. A garantia do rastreamento 

oportunístico (oferta do exame às mulheres que estão em contato com os serviços) deve dar 

lugar ao rastreamento populacional (na busca da população-alvo), pois é neste sentido que as 

mulheres poderão ser incluídas nas ações de prevenção. 

Também acreditamos que as UAPS devam repensar a forma de entrada das mulheres 

no serviço, se apoiando em estratégias ampliadoras deste acesso, oportunizando horário 

alternativo para que as mesmas tenham a oportunidade de serem inseridas no cuidado à saúde. 

Os relatos de M.1 e M.9 ainda indicam a falta de tempo como influenciadoras da não 

realização do exame preventivo, mas inserem nesta dimensão uma perspectiva nova, que 

mostra a relação usuário x serviço x profissional: 

 

Aí eu marquei, só que no dia que eu marquei, aconteceu um 

imprevisto, e num deu pra mim vim, [...] aí eu num voltei e nem... tipo 

assim, deixei pra lá. [...] Aí ela tava passando (ACS), aí eu só 

perguntei pra ela, aí ela falou assim, ah, tem que ir lá olhar porque 

agora acho que é uma vez só por mês. Junta um grupo, né, aí junta 

todo mundo numa vez só. Aí eu falei assim, então larga isso pra lá. 

(M.1) 

 

É a falta de tempo. Às vezes você marca, e vim aqui no posto, você 

tem que arrumar coisa dentro de casa que... Ah, é falta de tempo 

mesmo. Tanto que já marcaram pra mim e eu perdi a data. O agente 

(ACS), que vai lá, que marca lá em casa, sabe? É um pouco de falta 

de tempo também. (M.9) 

 

Pelos relatos pode-se verificar que o ACS exerce um papel fundamental no que se 

refere à criação do vínculo da mulher com o serviço de saúde e às práticas de cuidado. Essa 

potencialidade inerente ao trabalho dos ACS, de estarem em contato constante com a 

comunidade e conhecerem suas demandas, deve ser aproveitada ao máximo pelo serviço, no 

sentido de captar as mulheres para as práticas preventivas. 

No entanto, os relatos deixaram evidente que a conduta do profissional pode 

impulsionar a mulher na adesão às práticas preventivas, ainda que essa seja uma decisão dela 

própria. O relato de M.1 demonstra que o profissional poderia ter esclarecido melhor sobre a 

dinâmica de remarcação do exame, enfatizando a necessidade de que o mesmo fosse 

realizado, aproveitando todos os contatos com os usuários para reforçar a importância das 

práticas de prevenção. 
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A APS tem um papel imprescindível nas ações de promoção da saúde e de detecção 

precoce do câncer do colo do útero e se estende a outras ações diante de um diagnóstico 

positivo, como encaminhamento para tratamento e seguimento da mulher (BRASIL, 2013a). 

Além de suas características e das atribuições inerentes ao trabalho dos ACS, ainda existem as 

responsabilidades comuns a todos os profissionais da equipe e as atribuições específicas de 

cada categoria profissional que devem subsidiar e aprimorar a organização dos serviços de 

rastreamento do câncer do colo do útero. 

Mais especificamente na relação usuário x profissional x serviços de saúde, os relatos 

das mulheres indicaram a existência de experiências diversificadas neste tipo de 

relacionamento. Enquanto M.2 e M.3 expressam descontentamento com os serviços de saúde, 

que contempla o acesso, funcionamento, organização e a forma como são tratadas pelos 

profissionais, M.4 e M.8 são conhecidas pelos profissionais de saúde que atuam na área em 

que residem e são estimuladas por eles a realizarem o exame preventivo.  

 

Aqui nesse posto demora muito, sabe? [...] Você trabalha o dia todo, 

entendeu? Chega em casa ainda tem coisa pra fazer, pra de 

madrugada vim parar no posto pra tentar marcar um preventivo? Isso 

tudo cansa, isso desanima. (M.2) 

 

[...] Tem o posto de saúde, mas ali nunca você é bem atendida, 

entendeu? Eles fecham o posto cedo. Então assim, você não consegue, 

você nunca consegue atendimento ali, pra poder, você ficar 

confortável em fazer, entendeu? (M.3) 

 

E a enfermeira responsável pela UAPS está sempre me cobrando, por 

isso que eu estou te falando, as poucas vezes que eu venho aqui, não é 

o dia de marcar o preventivo. Ela já mandou até recado pela minha 

filha pra mim, então ela está sempre cobrando, sempre cobrando. 

(M.4) 

 

Tem sempre uma mulher (agente comunitário de saúde) aqui do 

postinho que vai lá na casa das pessoas e pergunta se quer marcar 

alguma coisa, aí ela sempre me pergunta, né, que dia que você vai 

fazer? (M.8) 

 

A APS deve ser a forma de acesso preferencial aos serviços de rastreamento do 

câncer do colo do útero. Para tanto, deve primar pela organização e planejamento dos 

serviços, com o intuito de incluir o maior número de mulheres às ações de prevenção. Ênfase 

deve ser dada ao desenvolvimento de ações educativas que levem em conta o contexto 

sociocultural e econômico das pessoas, buscando-se trabalhar todas as dimensões relacionadas 



110 

ou que podem interferir na realização do exame preventivo do câncer do colo do útero 

(PARADA et al., 2008). 

Este nível de atenção tem, portanto, o potencial de atuar positivamente em relação à 

prevenção e ao controle do câncer do colo do útero, possibilitando ainda a qualificação destas 

ações (OLIVEIRA, M. M.; PINTO; COIMBRA, 2007). 

Os relatos mostraram que a organização e a dinâmica dos serviços podem atrair ou 

afastar as pessoas na busca por cuidados. As mulheres demonstram insatisfação e 

desmotivação para buscar os serviços de saúde, já que sabem que irão enfrentar dificuldades e 

contrariações e por isso mesmo desistem de usar os serviços. Assim, percebe-se que o 

sentimento de não pertencimento e de insegurança contribui para a permanência destas 

mulheres fora do rastreamento. 

Ainda que alguns relatos apontem estímulo para a realização do exame, parece que 

falta um algo a mais nas práticas profissionais, no sentido de esclarecer e orientar as mulheres 

sobre o câncer do colo do útero, a importância da realização do exame preventivo, como o 

exame é feito, entre outros. Falta ainda a escuta qualificada e atenta a estas mulheres, para que 

seja possível apreender os sentimentos envolvidos na não adesão ao exame preventivo. 

O vínculo e a confiança construídos entre profissional de saúde e usuário são 

fundamentais para o sucesso das práticas de prevenção do câncer do colo do útero. É sabido 

que somente garantir a estas mulheres o exame não é suficiente. É preciso ir além, 

aproveitando o contato com essas mulheres para sensibilizá-las, esclarecê-las e orientá-las 

sobre tudo que envolve a prevenção, atuando como agentes mobilizadores. É preciso que as 

mulheres sejam vistas enquanto um ser único, com uma história de vida singular, que carrega 

em si experiências, valores, crenças e comportamentos específicos (BRASIL, 2013a). 

Estudo realizado por Domingos e outros (2007) corrobora com os achados do 

presente estudo em relação às questões de não realização do exame preventivo, tais como: 

medo, descuido, vergonha, falta de tempo, ausência de sintomas e indisponibilidade de fazer o 

exame no horário de funcionamento do serviço. Os autores recomendam que os serviços 

enfatizem orientações específicas e abrangentes sobre práticas de prevenção do câncer do colo 

do útero e disponibilizem o acesso ao serviço em horários alternativos, garantindo que as 

mulheres trabalhadoras sejam inseridas nas ações de rastreamento. 

Fica claro que é imprescindível o direcionamento de esforços em educação em saúde, 

em especial na APS, enquanto referência para a prevenção e detecção precoce do câncer do 

colo do útero. O planejamento de ações educativas para estas mulheres devem 

necessariamente abordar aspectos como seus entendimentos, sentimentos e anseios em relação 
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à doença e ao exame e de estímulos na sua corresponsabilidade em relação aos seus cuidados 

com o corpo e saúde. Ainda, os profissionais envolvidos na realização do exame devem 

direcionar um olhar integral às mulheres, reconhecendo-as enquanto sujeitos históricos, e que, 

portanto, partilham de uma história de vida permeada por valores, crenças, costumes e 

culturas. 

Nesta perspectiva, a reversão do quadro epidemiológico atual de elevada incidência e 

mortalidade pelo câncer do colo do útero e de afastamento das mulheres na realização do 

exame preventivo só poderá ser alterado mediante a ênfase na educação em saúde em que 

cada um, serviços, profissionais de saúde e mulheres, deve assumir sua responsabilidade nesse 

processo, contribuindo para o sucesso das práticas preconizadas para o rastreamento do câncer 

do colo do útero. 
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6 ITINERÁRIO TERAPÊUTICO: A BUSCA PELO DIAGNÓSTICO E 

TRATAMENTO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO 

 

 

M.10 tem 25 anos, é solteira e mãe de 02 filhos, de 08 e 04 anos. Tem o ensino 

médio incompleto e é evangélica. Trabalhava como serviços gerais, mas está afastada 

recebendo auxílio-doença pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Reside em área 

coberta por UAPS tradicional, no entanto, não utiliza a UAPS, uma vez que o horário de 

funcionamento coincide com seu horário de trabalho. Na necessidade de utilizar os serviços 

de saúde recorre ao seu Plano de Saúde Empresarial. No entanto, os pré-natais de suas 

gestações foram realizados na unidade de referência do seu bairro que à época era uma 

Policlínica. Como informado acima, hoje seu bairro já conta com uma UAPS de referência.  

A apresentação inicial de M.10 nos chama a atenção o fato dela ter passado por duas 

gestações, ter feito o acompanhamento de pré-natal e nunca ter feito o exame preventivo. 

O pré-natal se constitui em uma oportunidade de captação efetiva das mulheres para 

a realização do exame preventivo, uma vez que é recomendada a realização deste exame em 

todas as mulheres na primeira consulta de pré-natal, independente de sua idade e de quando 

foi realizado o último exame (MINAS GERAIS, 2006). Esse momento deve ser visto pelos 

profissionais de saúde como um aliado para a realização do exame, já que muitas vezes esta é 

a única oportunidade de se realizar a prevenção do câncer do colo do útero nestas mulheres 

(GONÇALVES, C. V., et al., 2011). 

Também deve ser levado em conta que M.10 provavelmente utilizou outras vezes os 

serviços da Policlínica e mais tarde da UAPS, seja para queixas próprias e, principalmente, 

para o atendimento de puericultura e vacinação dos filhos. Este contato com os serviços de 

saúde deveria ser possibilitador de um atendimento pautado na integralidade, considerando a 

mulher em todas suas fases e ciclos de vida, de modo a garantir uma saúde de qualidade. 

Soares (2007), num olhar sobre a saúde da mulher numa perspectiva da 

integralidade, também compartilha desse ponto de vista na medida em que entende que, 

 

[...] essas mulheres, em algum momento de suas vidas, fizeram uso dos 

serviços de saúde para atendimento de seus problemas e necessidades, ou de 

seus familiares. Momento este em que poderiam ter sido orientadas quanto à 

importância dos cuidados necessários à prevenção do agravo ou de sua 

detecção precoce. (SOARES, 2007, p. 23). 
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A proposta de construir o itinerário terapêutico de M.10 é o encontro de sua história 

de diagnóstico do câncer do colo do útero num contexto de nunca ter realizado o exame 

preventivo.  Construir seu itinerário terapêutico permitiu captar o que determinou e como se 

construiu sua busca por cuidados de saúde em determinado momento para ter suas 

necessidades atendidas. 

Para Bellato, Araújo e Castro (2008) a utilização dos itinerários terapêuticos permite 

compreender o entendimento sobre a experiência do adoecimento, a experiência de busca de 

cuidados, a análise das redes de sustentação e apoio e a organização formal dos serviços de 

saúde. 

O itinerário terapêutico de M.10 tem início quando é percebida uma anormalidade no 

funcionamento de seu corpo que motiva a busca por serviços de saúde para a resolução do 

problema identificado. Soares (2007) destaca que em muitos casos o que motiva as mulheres 

na busca por assistência são as disfunções percebidas em seu corpo. 

Recorrer aos serviços de saúde a partir do aparecimento de sintomas, dores ou 

anormalidades reforça que o modelo de saúde predominante em nossa sociedade é orientado 

pelo curativismo, onde a promoção da saúde e prevenção de agravos ainda não se constituem 

em práticas reconhecidamente importantes pelas pessoas. 

É diante dessa realidade que a maioria das mulheres descobre o câncer do colo do 

útero já em estágios avançados, uma vez que o que motiva a busca por cuidados em saúde são 

dores ou outras alterações (CASARIN; PICCOLI, 2011; OLIVEIRA, M. M. et al., 2004). 

Tais considerações expressam bem o caso de M.10, que antes da experiência do 

adoecimento não se preocupava com a prevenção da doença, já que segundo ela, “eu não 

sentia nada, eu era muito saudável”. Por não sentir nada e considerar-se saudável, achava que 

não era necessária a realização do exame preventivo. Esta fala ilustra a busca aos serviços de 

saúde orientada pelo aparecimento de sintomas. 

M.10 relatou que no final do mês de outubro de 2011 começou a ter sangramentos 

após a relação sexual. Na segunda vez que a relação sexual veio acompanhada de 

sangramento, este não cessou mais, o que com o passar do tempo despertou preocupação. 

Assim, em dezembro de 2011 M.10 faz seu primeiro contato com os serviços de 

saúde, motivada pelo sangramento que apresentava e assim procurou o serviço de saúde do 

seu Plano de Saúde Empresarial. M.10 passou por três consultas médicas com ginecologista, 

agendadas por demanda espontânea, sendo que na primeira não foi examinada devido ao 

sangramento e nem esclarecida sobre o que poderia o estar determinando, sendo orientada a 

retornar quando o sangramento cessasse. Na segunda consulta, em fevereiro de 2012, ainda 
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com o sangramento, a médica a encaminha para fazer uma ultrassonografia transvaginal em 

serviço de apoio diagnóstico e a terceira consulta, ainda em fevereiro de 2012, a partir do 

resultado do exame a médica diz que não existem problemas. 

Com o passar do tempo, o sangramento persiste e passa a ser acompanhado por 

sintomas de fraqueza e desânimo o que motivou nova busca por assistência médica. Em 

março de 2012, M.10 agenda consulta médica com outro ginecologista pelo seu plano de 

saúde. Seu contato com este profissional acontece por três consultas consecutivas, todas 

agendadas espontaneamente. Na primeira não foi feito exame ginecológico e para o quadro 

apresentado o profissional receitou um anticoncepcional. Como não houve melhoras nos 

sintomas, M.10 agenda nova consulta para o mês seguinte. O médico realiza exame 

ginecológico, diz não existir qualquer anormalidade e prescreve outra medicação para conter 

o sangramento. Por fim, em maio de 2012, M.10 recorre à terceira consulta, já que mesmo 

com as medicações o sangramento persistia e a intensificação de mal estar fica mais 

expressiva. M.10 relata que, segundo o médico, a causa do sangramento poderia ser 

emocional, o que de certa forma a confortou, já que havia terminado um relacionamento 

recente. 

Estes contatos realizados com o serviço de saúde de seu plano resultaram em seis 

consultas em um intervalo de 06 meses. Se por um lado tal fato demonstra certa facilidade de 

acesso ao serviço, por outro aponta fragilidade nas relações profissional-paciente e na 

qualidade do atendimento, uma vez que o mesmo não foi resolutivo. M.10 traçou um 

caminhar de ir e vir aos serviços de saúde, que nem ao menos, atenuou algum de seus 

sintomas. 

Vale chamar a atenção que em momento algum os profissionais buscaram investigar 

sua história anterior em relação aos seus cuidados com a saúde ou a existência de fatores de 

risco para o câncer do colo do útero. Também não foi verificado se ela possuía filhos ou se já 

tinha realizado o exame preventivo alguma vez. 

Fica bem evidente que as condutas profissionais foram restritas à queixa da paciente, 

não buscando investigar possíveis causas que poderiam estar levando ao sangramento e às 

demais queixas. A ausência de uma escuta ativa, qualificada, que leve em conta as queixas e 

demandas do paciente, buscando uma relação entre o ciclo de vida da mulher e sua história de 

vida, não foi evidenciado. Falta um algo a mais que seja o diferencial para uma assistência de 

qualidade, que compreenda o ser humano na sua totalidade. 
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Neste sentido, Soares (2007) constata que a integralidade não tem sido a 

direcionadora dos cuidados em saúde, o que contribui para o desenvolvimento de práticas 

centradas exclusivamente no procedimento ou na queixa da mulher. 

Nesse período de sangramento intenso, M.10 relata que sentia um odor muito forte 

vindo de sua vagina e que perguntava às colegas de trabalho se elas sentiam algum mau 

cheiro vindo dela. As amigas diziam que não havia mau cheiro algum e que era “coisa da 

cabeça dela”. 

Assim, começaram a serem construídas as redes de sustentação e apoio que 

geralmente se fazem presentes nos processos de adoecimento, conforme destacado por 

Bellato, Araújo e Castro (2008). Muitas das vezes o paciente não se vê sozinho no processo 

de busca por cuidados, estando presentes familiares e amigos.  

No processo de construção de itinerários terapêuticos, Kleimann apresenta os 

Sistemas de Cuidado com a Saúde, que abrangem três campos que caracterizam as buscas por 

cuidado: o profissional, o folk e o popular, os quais direcionam as buscas, respectivamente, 

pela prática médica tradicional reconhecida formalmente; pelas condutas decorrentes de 

crenças místicas e religiosas e as que se organizam a partir de condutas de amigos e familiares 

(CABRAL et al., 2011; MÂNGIA; MURAMOTO, 2008). 

O itinerário terapêutico de M.10 foi permeado pela utilização do campo profissional 

e popular. O campo profissional foi acessado diante dos sintomas, no sentido de buscar uma 

resolução para o problema apresentado. Já os laços no campo popular foram criados 

naturalmente, quando amigos e familiares começaram a serem envolvidos no processo de 

suspeita, descoberta e enfrentamento da doença. 

O mal estar aumentava a cada dia e permanecia acompanhado do tal “mau cheiro na 

vagina”, que apesar de não ter sido referendado pelos amigos a preocupava imensamente. 

Assim, nova busca se inicia aos serviços. M.10 procura o serviço de pronto atendimento de 

seu plano de saúde, onde foi informada que nada poderia ser feito em relação ao seu mal estar 

e que não podiam dar atestado médico diante dos sintomas informados. Mais uma vez M.10 

se vê sozinha e sem respostas diante de suas queixas e problemas que seu corpo vem 

demonstrando. 

A situação de não ter seu problema de saúde resolvido e a persistência dos sintomas 

estava trazendo muita preocupação para M.10. Assim, o trabalho era um momento em que a 

mesma distraía, funcionando como uma válvula de escape para o que estava vivenciando. 

No começo do mês de junho de 2012 M.10 passa a sentir dores insuportáveis e faz 

uso de analgésicos por conta própria. Diante da frequência das fortes dores, M.10 recorre 
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sozinha a um serviço terciário de pronto atendimento do SUS. Para dar motivo à busca pelo 

serviço e garantir o atendimento disse que estava com forte hemorragia e acabou sendo 

encaminhada para uma consulta. Com a realização do exame ginecológico o profissional a 

informou que sua situação era crítica, com suspeita de um possível câncer do colo do útero, e 

solicitou que ela o procurasse em outro dia, em um determinado serviço secundário 

especializado do SUS para que seu caso pudesse ser analisado. 

Percebe-se que esse encaminhamento não obedeceu ao fluxo estabelecido pelo 

sistema de saúde local para a referência dos pacientes, o qual é organizado a partir da APS. 

Vale reforçar que M.10 não utiliza os serviços de saúde de sua UAPS de referência pela 

incompatibilidade de horário, já que trabalha no horário de funcionamento da unidade. Outra 

questão a ser observada é que seu trabalho só aceita atestados médicos de profissionais ou 

estabelecimentos que sejam conveniados ao plano de saúde ofertado aos trabalhadores. 

A conduta profissional que possibilitou a inclusão de M.10 ao serviço especializado 

foi orientada pela sensibilização e comoção do profissional diante do estado clínico 

apresentado pela paciente, já que não é comum uma mulher de 24 anos apresentar a doença 

em estágios tão avançados. Talvez essa conduta tenha sido imprescindível para a inclusão de 

M.10 no serviço que possibilitou o diagnóstico e tratamento da doença. 

Conforme determinações do MS para o rastreamento do câncer do colo do útero, as 

ações de detecção precoce devem ser dar no âmbito da APS, que também se responsabiliza 

pelo encaminhamento das mulheres aos outros pontos de atenção nos casos necessários e tem 

a responsabilidade do cuidado continuado. A premissa é de que a prevenção do câncer do colo 

do útero seja sustentada a partir do rastreamento na APS e não na busca por serviços de saúde 

a partir da presença de sintomas e em outros serviços assistenciais (BRASIL, 2013a). Existe 

uma rede de regulação do acesso aos serviços de saúde que acaba não sendo obedecida e que 

deve ser conhecida, valorizada e utilizada pelas mulheres. No caso específico de M.10, a 

busca pelos serviços de saúde de seu Plano, considerados como de primeiro contato, também 

não foram capazes de inserir essa mulher na rede assistencial. Dessa forma, acaba sendo uma 

tarefa individual e de responsabilidade da própria pessoa a busca pela resolução dos seus 

problemas e a entrada nos serviços de saúde. 

M.10 disse que durante todo o processo de início dos sintomas e de busca pela 

resolução do problema nunca imaginou que pudesse ser o câncer do colo do útero, e segundo 

seus relatos, “você espera os outros de fora ter o câncer, mas você nunca espera você ou 

alguém que você conhece”. 
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Após o recebimento da notícia da gravidade do problema, M.10 compartilha e 

desabafa a situação com duas amigas, uma prima e o ex-namorado.  

Assim, com o apoio da prima M.10 vai ao serviço especializado, é atendida pelo 

profissional que a atendeu no serviço de pronto atendimento e este viabiliza seu 

encaminhamento ao profissional responsável pelo serviço. É submetida a outro exame 

ginecológico, com confirmação da suspeita de um possível câncer. Seguindo as orientações, 

retorna alguns dias depois para fazer uma biópsia e na consulta seguinte, em julho de 2012, 

recebe o diagnóstico de câncer do colo do útero. No mesmo mês é encaminhada e atendida 

pelo serviço terciário de referência do SUS para que o tratamento do câncer pudesse ser 

iniciado. 

O recebimento da notícia do diagnóstico de câncer do colo do útero foi um choque 

para M.10, trazendo muito sofrimento e desespero. Chorava muito, em especial, quando 

estava em casa perto dos filhos, pois tinha medo de deixá-los. A notícia de que teria que fazer 

quimioterapia trouxe ainda mais tristeza, que se acentuou quando ela pensou na possibilidade 

de perder o cabelo. Num primeiro momento, cogitou a hipótese de não se tratar.  A vaidade, o 

medo e a impotência em relação à situação geraram grande desespero e vontade de se 

entregar. 

Os sentimentos expressos por mulheres que vivenciaram o adoecer pelo câncer no 

colo do útero demonstram como o recebimento do diagnóstico da doença é ameaçador, visto 

que comumente ela é associada à impossibilidade de cura e à morte. Ainda se fazem presentes 

questões relacionadas à vaidade feminina, visto que o tratamento da doença envolve na 

maioria dos casos mutilações e desfiguramentos (OLIVEIRA, M. S.; FERNANDES; 

GALVÃO, 2005). 

A partir da confirmação do diagnóstico do câncer do colo do útero, M.10 informa 

para a família e aos amigos que está com a doença. 

Adoecer a partir de um diagnóstico de câncer traz sofrimentos e incertezas tanto para 

o paciente quanto para seus familiares, que acabam inseridos diretamente no complexo e 

doloroso processo de adoecimento (TOMÁZ, 2009). Ainda assim, M.10 destacou que o apoio 

incondicional recebido da família e dos amigos foi imprescindível para que fizesse o 

tratamento e que o enfrentamento da doença trouxe renovação de amizades e mudanças 

positivas tanto em sua vida, quanto de sua mãe. A presença constante de pessoas junto a ela 

não permitiu que pensasse no pior, ainda que muitas vezes tivesse o medo da morte. 

A fé se fez constante no período da descoberta da doença e M.10 relatou que tanto 

ela quanto a mãe fizeram uma promessa com Deus solicitando sua cura. Geralmente a 
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experiência do adoecimento faz com que as pessoas se apeguem à religiosidade, que passa a 

exercer um papel de alento e força para o enfrentamento da doença (OLIVEIRA, M. S.; 

FERNANDES; GALVÃO, 2005). 

Mesmo com a confirmação do diagnóstico e o encaminhamento para o início do 

tratamento, a recusa de estar com o câncer e motivada pela esperança de outra opinião 

profissional, M.10 agendou 02 consultas particulares com médicos diferentes para obter 

outras opiniões em relação ao seu diagnóstico. O diagnóstico da doença foi confirmado por 

ambos profissionais. Nova rede de sustentação e apoio se estabelece com a participação de 

amigos da família no custeio destas consultas. Fica evidente, que as pessoas que acompanham 

sua luta também buscam alento em outras opiniões profissionais. 

Em meados de julho de 2012 é atendida pelo médico que iria fazer sua cirurgia no 

serviço de referência terciário do SUS. O profissional faz o pedido de uma ressonância, a qual 

teve que ser feita em clínica particular, pois pelo SUS iria demorar muito e ela não podia 

esperar. Novamente os amigos da família custeiam a despesa e M.10 é internada para 

realização da cirurgia. 

A cirurgia é feita em julho de 2012. Enquanto aguarda retorno ao serviço terciário de 

referência para o câncer para a continuidade do tratamento recorre ao INSS e consegue 

receber o auxílio-doença. Em setembro de 2012 tem a notícia de que seu câncer não havia se 

espalhado para outros órgãos, no entanto, teria que fazer radioterapia, quimioterapia e 

braquiterapia. No mês de setembro de 2012 começou o tratamento e terminou em janeiro de 

2013, onde foi informada sobre a cura e diz assim, ter vencido a doença. 

Após os tratamentos M.10 foi contrarreferenciada ao serviço secundário especializado 

do SUS, onde será acompanhada nos próximos cinco anos para o seguimento da doença.  

O período do tratamento foi muito pesado e M.10 relatou que ficou muito ruim. Os 

efeitos colaterais do tratamento foram intensos, emagreceu muito e disse que não era fácil se 

olhar no espelho, mas que hoje se sente até mais bonita do que antes da doença. 

A época em que esteve no hospital foi muito difícil, pois viu várias pessoas morrerem 

e segundo ela, “vivenciar isso ou dava mais força, porque às vezes seu caso era menos grave 

ou te dava medo de morrer também”. Para M.10, a experiência da doença permitiu que 

repensasse algumas coisas na sua vida e trouxe muita vontade em ajudar as pessoas que estão 

passando pela situação que ela passou. 

Desde o início dos sintomas até a realização da cirurgia M.10 passou por nove meses 

de sangramento intenso, sendo que da primeira busca pelos serviços de saúde até o 

atendimento que suspeitou da gravidade da situação passaram-se seis meses. Nestes seis 
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meses, M.10 teve sete contatos com os serviços de saúde por conta própria, realizados em três 

estabelecimentos diferentes e que não foram resolutivos ao ponto de identificarem seu 

problema, o que fazia a mesma perambular pelos serviços diante do agravamento dos 

sintomas. Além do mais, mostra como a relação profissional – paciente tem se concentrado na 

queixa e no órgão que está com “problema”, não contemplando integralmente quem faz a 

busca pelos serviços. 

M.10 só obteve respostas aos seus sintomas e queixas a partir do momento em que deu 

entrada nos serviços do SUS, e mais do que isso, tais serviços se mostraram eficientes e 

resolutivos, na medida em que além da detecção da doença, possibilitou integralmente seu 

tratamento, num período de sete meses. No entanto, vale ressaltar que sua inserção na rede 

assistencial não obedeceu aos fluxos determinados, ou seja, se não tivesse sido por essa via 

sua situação poderia ter se agravado ainda mais. 

O itinerário terapêutico de M.10 demonstra que seu caminho percorrido na busca pela 

resolução de problemas de saúde foi cansativo e desgastante, marcado por muitas idas e 

vindas aos serviços de saúde sem sucesso, sendo quase que convencida a aceitar que mesmo 

com sintomas de que algo não vai bem, está tudo certo.  

Esta situação evidencia a dificuldade do acesso dos usuários à rede assistencial para o 

atendimento integral de suas demandas, e ainda, como o mesmo fica perdido na rede de 

serviços. A busca pela resolução de problemas de saúde é permeada por sofrimento e 

incertezas e esses sentimentos são partilhados entre a pessoa doente e os que compõem sua 

rede de sustentação e apoio, que nesse caso específico se constituem nos familiares e amigos. 

Por fim, a experiência do adoecimento carrega em si sofrimentos e angústias que não 

são determinados pelo simples fato de se estar doente, mas que são potencializados pela 

dificuldade de se ter respostas claras e resolutivas sobre o problema apresentado. Nesse 

contexto, ter a doença implica no relacionamento do paciente com os profissionais e os 

serviços de saúde, na medida em que depende destes para seu tratamento e também na 

construção de redes de solidariedade entre paciente, familiares e amigos que acabam por 

vivenciar o processo de adoecimento. 
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Figura 2. Itinerário terapêutico de M.10: a busca pelo diagnóstico e tratamento do câncer do 

colo do útero 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo objetivou compreender as dimensões influenciadoras que 

contribuem para a não realização do exame preventivo do câncer do colo do útero. 

A apropriação das questões que permeiam as práticas preventivas se torna 

imprescindível nos estudos que se propõem a compreender como se dão os comportamentos 

humanos em relação aos cuidados com a saúde. 

Especificamente em relação ao câncer do colo do útero foi possível observar que os 

esforços empreendidos pelo MS, no que tange a divulgação de informações a partir da 

realização de campanhas veiculadas na mídia e disponibilização de materiais educativos, não 

têm alcançado os resultados a que se propõe, uma vez que ainda existem muitas mulheres que 

não estão sendo contempladas no rastreamento do câncer do colo do útero. Ainda, a 

disponibilização do exame preventivo nas UAPS também não tem sido efetiva ao ponto de 

conseguir inserir as mulheres que não realizam este procedimento no rastreamento para tal 

neoplasia. 

É esta realidade que traz grandes inquietações, que são potencializadas pelas 

características próprias da doença, que tem história natural bem conhecida, fácil diagnóstico, 

evolução lenta, manifestação a partir de lesões precursoras, que podem ser detectadas, tratadas 

e curadas em quase 100% dos casos, se descoberta precocemente (BRASIL, 2011b, 2011d; 

FERNANDES JÚNIOR, 2000). 

Foi possível constatar, a partir das análises das entrevistas realizadas com as 

mulheres, que as mesmas compartilham de um conhecimento superficial e limitado no que se 

refere à prevenção e às práticas preventivas. 

Para o grupo estudado a prevenção evita o surgimento das doenças e possibilita 

descobri-las, mas seu potencial de detectar precocemente uma doença, evitando sua evolução 

e agravamento não é reconhecido. Ainda é de relevância o fato das mesmas reconhecerem que 

não fazem o uso dos serviços de saúde para cuidarem de si e apresentarem como justificativa 

a ausência de sintomas para não buscarem por tais cuidados. 

As práticas de prevenção que as mesmas afirmaram adotar, em sua grande maioria, 

relacionadas ao autocuidado, são restritas aos cuidados que elas podem realizar por elas 

mesmas, em seus cotidianos, como preocupação com a alimentação, higiene, estética e o 

autoexame das mamas. Os cuidados indispensáveis que só podem ser disponibilizados pelos 

serviços de saúde são relegados. 
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Esta é uma questão importante de ser conhecida, apropriada e trabalhada pelos 

profissionais de saúde, já que estes entendimentos é que vão determinar os hábitos em relação 

aos cuidados de saúde e a busca pelos serviços, que em nosso contexto específico se traduz no 

exame preventivo do câncer do colo do útero. 

Destacamos, portanto, a necessidade de que sejam valorizadas práticas ampliadas de 

educação em saúde, que abordem a importância de ações e cuidados preventivos numa 

perspectiva holística, compreendendo o sujeito como um todo, promovendo sua qualidade de 

vida. 

Decorrente dessa limitação do entendimento da prevenção observou-se que as 

mulheres sabem muito pouco sobre o câncer do colo do útero e o exame preventivo, fator que 

impacta negativamente nas práticas preventivas e que contribui para a construção de estigmas 

em torno da doença. Estes estigmas se constituem numa ameaça para as mulheres, sendo 

traduzidos por sentimentos ruins, associados à morte e sofrimento. O próprio exame 

preventivo é visto como algo ameaçador, já que pode trazer à mulher a descoberta da doença, 

sendo este medo bem expressivo diante da possibilidade de realizar o exame. Diante de tal 

situação, faz-se necessário que as mulheres recebam informações adequadas sobre a doença e 

o exame e que estas sejam capazes de desconstruir os estigmas existentes. Deve ser levado ao 

conhecimento das mulheres que o câncer do colo do útero pode ser prevenido e detectado 

precocemente a partir da realização do exame preventivo e como na prática acontece o exame. 

Numa abordagem mais específica sobre a realização do exame preventivo, a grande 

maioria das mulheres afirmou que realizariam tal procedimento. Portanto, a questão que se faz 

presente e que buscamos salientar não se restringe ao simples ato do exame, mas sim ao que 

se relaciona, determina, envolve e influencia sua não realização. A não realização do exame 

preventivo envolve questões múltiplas, complexas e que são singulares a cada mulher, se 

relacionando a seus valores, sua cultura e suas experiências, ou seja, ao seu modo de ver e 

viver a vida. 

Diante destas questões enfatizamos que a mulher deve ser vista enquanto sujeito no 

mundo, reflexo de experiências, vivências e circunstâncias e não como um órgão isolado que 

vai ser examinado. É preciso que ela seja ouvida em seus anseios e inseguranças e que se sinta 

confortável diante do profissional que vai examiná-la. 

A vergonha, o desconhecimento sobre a forma de realização do exame que é 

permeado pela insegurança, o medo diante da possibilidade de se descobrir alguma doença e a 

ausência de sintomas são sentimentos expressados pelas mulheres e que se fazem presentes na 

não realização do exame preventivo. 
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Outras dimensões também mantêm extrema influência na não realização do exame e 

se materializam no acúmulo de funções no cotidiano das mulheres (trabalho, tarefas 

domésticas, responsabilidade com filhos, marido e familiares) e a relação com os serviços de 

saúde. 

Os profissionais e os serviços de saúde têm uma responsabilidade ímpar no que se 

refere à mudança deste cenário. Aos profissionais de saúde, cabe a responsabilidade da 

“conquista” das mulheres, e isso é dito uma vez que acreditamos que a relação profissional – 

paciente deve ser construída a partir da confiança, da troca, do vínculo e do respeito. É 

sustentada por relações de confiança e segurança que as dimensões que influenciam a não 

realização do preventivo poderão ser lapidadas e transformadas em “vontade” e “consciência” 

da necessidade de realização de tal prática pelas mulheres. Já aos serviços, está a tarefa de 

trabalharem a educação em saúde, permitindo que as mulheres conheçam sobre o câncer do 

colo do útero, que ele pode ser prevenido e diagnosticado precocemente a partir da realização 

do exame preventivo, sua forma de realização, entre outros. Deve ser oportunizado às mesmas 

informações de qualidade que permitam mudanças de comportamentos obtidas a partir da 

conscientização e do reconhecimento e não do ponto de vista de que se é obrigatório fazer. O 

planejamento das ações dentro dos serviços também deve oportunizar formas alternativas de 

acesso ao exame preventivo àquelas mulheres com dificuldade de estarem nas UAPS em seu 

horário normal de funcionamento. Quanto às faltosas, estas devem ser captadas pela equipe 

através de busca ativa. 

Há ainda de ser ressaltado entre as mulheres, seus importantes papeis enquanto 

corresponsáveis pela manutenção de sua saúde, uma vez que o reconhecimento da 

necessidade por parte destas se constitui no primeiro passo para o sucesso do rastreamento do 

câncer do colo do útero. 

A busca pela resolução de problemas de saúde, representada a partir da construção 

do itinerário terapêutico de uma mulher que vivenciou a adoecimento pelo câncer do colo do 

útero, mostrou como a relação profissional – paciente, em algumas vezes, tem sido superficial 

e não resolutiva. Muitas vezes a própria pessoa caminha sozinha pela rede de serviços de 

saúde para o atendimento e resolução de suas queixas. Assim, reforçamos a necessidade de 

que os profissionais ampliem seu olhar ao outro, que na busca pelos serviços, tem alguma 

necessidade de saúde a ser atendida.  Ainda, esse olhar deve superar a técnica centrada 

exclusivamente nas queixas do paciente e nos sintomas, contemplando a resolução da 

demanda na perspectiva da integralidade, garantindo o acesso a todos os serviços necessários. 
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É oportuno sinalizar para a necessidade de que as investigações relacionadas ao 

exame preventivo, mais especificamente sobre a adesão ou não das mulheres a tais práticas, 

busquem explorar também outros pontos de vista, tais como dos profissionais do serviço e até 

mesmo das mulheres que reconhecem a importância de tais práticas. Questões tais que não 

puderam ser captadas neste estudo devido aos objetivos a que se propôs. Abordagens que 

enfatizem outras dimensões podem somar às identificadas neste estudo e nos outros já 

realizados, promovendo a qualificação do rastreio do câncer do colo do útero e apontando 

questões significativas para a melhoria da atenção integral à saúde da mulher, que irá se 

refletir na diminuição da incidência e mortalidade por esta doença e promover a qualidade de 

vida das mulheres. 

Por fim, as práticas positivas e de sucesso em relação à realização do exame 

preventivo, que busquem ampliar o rastreamento numa perspectiva qualitativa e integral, 

devem ser sustentadas a partir dos seguintes eixos: organização dos serviços de saúde de 

forma a garantir o acesso às mulheres ao exame preventivo, ancorada na educação em saúde, 

para que haja uma adesão consciente das mulheres na realização do exame; práticas 

profissionais pautadas numa escuta qualificada, que valorize a mulher e a reconheça enquanto 

um ser inserido no mundo e o reconhecimento da mulher de sua corresponsabilidade na 

manutenção de sua saúde.  
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APÊNDICE A – Formulário para identificação da situação atual em relação à realização 

do exame preventivo 

 

Nome:______________________________________________________________ 

Data de Nascimento:_________________________   

Endereço:____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Telefone: ___________________________________ 

 

1) Após a participação no Inquérito de Saúde, realizado em 2010, a senhora realizou o 

exame citopatológico? 

(   ) sim  passar para a pergunta 02               (   ) não 

 

2) Qual o motivo que levou a senhora a realizar o exame? 

(   ) senti dor; 

(   ) sugestão de familiares ou amigos; 

(   ) indicação de um profissional de saúde; 

(   ) influência de propaganda; 

(   ) decisão por conta própria; 

(   ) pessoa próxima teve câncer do colo do útero; 

(   ) outros motivos:  

Qual?________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Solicitação de contato 

 

 

NOME DA MULHER, 

 

 

Meu nome é Thaís e sou estudante da Universidade Federal de Juiz de Fora. Estou fazendo 

um trabalho que é uma continuação de uma pesquisa que foi realizada no ano de 2010. Não 

sei se você vai lembrar, mas você participou desta pesquisa. Por este motivo gostaria de 

conversar com você. É simples e rápido! Como não moro aqui no bairro e no momento em 

que estive aqui não consegui te encontrar gostaria de pedir que você me ligue. Pode ser a 

cobrar! Meu telefone é: XXXX-XXXXXXXX (já liga direto a cobrar). 

Aguardo sua ligação! 

Muito obrigada! 

 

 

Thaís Pereira Goulart 
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APÊNDICE C – Roteiro orientador para a realização das entrevistas 

 

Roteiro elaborado com vistas a auxiliar o pesquisador durante a entrevista a abordar todas as 

esferas que se tornam necessárias e imprescindíveis para a análise do problema em questão. 

Para tanto, foram criados 04 eixos orientadores para o direcionamento das entrevistas com as 

mulheres, como forma de se fazer uma análise abrangente de tudo o que pode influenciar a 

não realização do exame preventivo ou o atraso no mesmo.  

 

- EIXO 1: identificar entendimentos sobre cuidados de saúde, estar saudável ou estar doente e 

percepção da mulher sobre seu corpo. 

Almeja-se apreender os entendimentos sobre os cuidados de saúde, percepções sobre seu 

corpo, bem como o que significa estar saudável ou estar doente. Estas problematizações serão 

úteis uma vez que o objetivo maior da realização do preventivo é fazer a detecção precoce do 

câncer do colo do útero. Para tanto, noções sobre cuidados de saúde e entendimentos sobre o 

que significa estar saudável ou estar doente são fundamentais de serem construídas, uma vez 

que auxiliarão na análise do trabalho.   

- EIXO 2: conhecimento existente sobre o câncer do colo do útero, conhecimento sobre o 

exame preventivo, experiência em relação à doença 

Este eixo busca apreender o que tais mulheres sabem sobre esta doença e se já tiveram alguma 

experiência em relação à doença com familiares, amigos ou conhecidos. O conhecimento 

sobre o exame preventivo também foi abordado. Estes questionamentos também são 

relevantes já que é importante apreender os conhecimentos em relação a tal doença e ao 

exame, já que estes podem influenciar na adesão ou não ao mesmo. 

- EIXO 3: compreender os sentimentos, significados, comportamentos e atitudes relacionados 

à necessidade de realização do exame e as quais as dimensões existentes que acabam por 

influenciar na não realização do exame preventivo do câncer do colo do útero 

O eixo 3 vai direto ao ponto em questão, quando busca explorar o que se relaciona à não 

realização do exame. 

- EIXO 4: relação com os serviços de saúde. 

Pretende-se verificar como se dá a utilização dos serviços de saúde de referência por estas 

mulheres.  



140 

APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

PRO-REITORIA DE PESQUISA 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  - CEP/UFJF 

36036900- JUIZ DE FORA - MG – BRASIL 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA – MESTRADO ACADÊMICO 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA DA FACULDADE DE MEDICINA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA  

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: THAÍS PEREIRA GOULART  

CAMPUS UNIVERSITÁRIO, S/N – BAIRRO: MARTELOS 

CEP: 36036-330 – JUIZ DE FORA – MG 

FONE: (32) 8841-4349 / 2102-3841 

E-MAIL: THAISGOULART2000@YAHOO.COM.BR 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

A Sra. está sendo convidada como voluntária a participar da pesquisa “DIMENSÕES 

INFLUENCIADORAS DA NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME PREVENTIVO DO CÂNCER DO 

COLO DO ÚTERO”. Neste estudo vamos conversar com mães de crianças menores de 02 anos que 

participaram do Inquérito de Saúde no município de Juiz de Fora e que na época responderam não 

terem realizado ou estarem em atraso com o exame de preventivo do câncer de colo de útero. O que 

buscamos estudar é compreender as dimensões influenciadoras da não realização do exame preventivo 

do câncer do colo do útero pelas mulheres. 

A importância de se estudar sobre tais questões motivos é de poder contribuir para melhorar a 

assistência à saúde, uma vez que este exame pode detectar precocemente o câncer do colo do útero, e 

ainda há um número expressivo de mulheres que não o realizam. 

Para este estudo adotaremos os seguintes procedimentos: contato inicial para identificar a situação 

atual das mulheres em relação ao exame preventivo do câncer de colo de útero (realização, atraso ou 

não realização). Em seguida, realizarei uma entrevista com a Sra. com o objetivo de termos uma 

conversa para buscar conhecer e compreender as dimensões influenciadoras que levam as mulheres a 

nunca terem realizado ou estarem em atraso com o exame preventivo do câncer de colo de útero. Tal 

conversa também ajudará a conhecer os caminhos de busca para a realização deste exame. 

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Você será esclarecida sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 

participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 

penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador. 

Sua participação nesta pesquisa apresenta riscos mínimos, ou seja, os mesmos riscos presentes em 

atividades rotineiras, como conversar, tomar banho e ler, entre outros. Ainda assim, você tem 

assegurado direito a ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente 

produzidos pela pesquisa.  
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Os resultados de tal estudo poderão identificar questões que são fundamentais de serem 

consideradas para o aprimoramento e qualificação da assistência integral à saúde das mulheres. 

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo.  

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material 

que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão.  

A Sra. não será identificada em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será 

arquivada pelo pesquisador responsável, no Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de 

Medicina e a outra será fornecida a você. 

 

Eu, ____________________________________________, portador do documento de Identidade 

____________________ fui informado (a) dos objetivos do estudo “DIMENSÕES 

INFLUENCIADORAS DA NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME PREVENTIVO DO CÂNCER DO 

COLO DO ÚTERO”, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer 

momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o 

desejar. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento 

livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Juiz de Fora, _________ de __________________________ de 201 . 

 

Nome     Assinatura participante   Data 

 

Nome     Assinatura pesquisador    Data 

 

Nome     Assinatura testemunha   Data 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o 

CEP- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/UFJF 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFJF 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA 

CEP 36036.900 

FONE:32 2102 3788 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: THAÍS PEREIRA GOULART  

ENDEREÇO: RUA BELO HORIZONTE, Nº 310/ APTO 201 BAIRRO: SÃO MATEUS 

FONE: (32) 8841-4349 / 3214-1221 

E-MAIL: THAISGOULART2000@YAHOO.COM.BR 

Tire suas dúvidas sobre riscos, acesse: http://www.ufjf.br/comitedeetica/files/2008/12/risco-em-

pesquisa3.doc 

http://www.ufjf.br/comitedeetica/files/2008/12/risco-em-pesquisa3.doc
http://www.ufjf.br/comitedeetica/files/2008/12/risco-em-pesquisa3.doc
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ANEXO A – Declaração de infraestrutura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


