
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. 


