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RESUMO 
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa e método de revisão bibliografia integrativa. O 

Problema da pesquisa propôs a seguinte questão: qual a importância da consulta de enfermagem para 

a realização do exame colpocitológico? O objetivo deste foi descrever a importância da consulta de 

enfermagem para a realização do exame. O estudo ocorreu através uma busca sistematizada de artigos 

científicos escritos nos últimos doze anos, disponível no banco de dados da Scielo. Foram analisados 
dezoito artigos dos quais originou- se as seguintes categorias: sendo elas exame colpocitológico; 

realização do exame; achados citopatológico e assistência de enfermagem. Ao final deste considerou-

se que a consulta de enfermagem é primordial para a realização do exame. Sem a consulta de 

enfermagem seria inviável a coleta do material citológico. 

 

Palavras-Chave: consulta de enfermagem, câncer, útero. 

 
ABSTRACT. 
It is a study of qualitative approach and method of review integrative bibliography. The question of the 

research proposed the following question: what is the importance of the nursing consultation for the 

accomplishment of the colpocitological examination? The purpose of this study was to describe the 

importance of the nursing consultation for the examination. The study took place through a systematized 

search of scientific articles written in the last twelve years, available in Scielo's database. Eighteen 
articles were analyzed, from which the following categories originated: being colpocitological 

examination; examination; cytopathologic findings and nursing care. At the end of the study it was 

considered that the nursing consultation is essential for the examination. Without the nursing 

consultation it would be impracticable to collect the cytological material. 
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1 INTRODUÇÃO 
O exame colpocitológico foi desenvolvido por um médico grego chamado 

Geórgios Papanicolau (1883-1962), o mesmo foi realizado pela primeira vez em 1928 

e desde então ficou popularmente conhecido como exame Papanicolau, em 

homenagem ao seu criador. Desde então o exame se tornou cada vez mais popular, 

pois apesar de apresentar baixo custo, o mesmo é simples de ser realizado (MORENA 

et al. 2009). 

De acordo com o Ministério da Saúde (2011), o exame é considerado como 

uma das principais estratégias de prevenção do câncer do colo uterino. Sendo assim 

o exame deve ser realizado anualmente, em todas as mulheres entre 25 a 64 anos de 

idade com vida sexual ativa ou não. Pois, o objetivo do exame é detectar o câncer de 

colo de útero em estágio precoce ou anormalidades nas células que podem estar 

associadas ao desenvolvimento deste tipo de tumor. 

O câncer do colo uterino é considerado um dos principais problemas de saúde 

no Brasil, e se caracteriza pela replicação desordenada das células de revestimento 

do colo uterino que podem comprometer outros órgãos e tecida próxima e até mesmos 

distantes do local de acometimento. O mesmo pode se caracterizar como carcinoma 

epidermoide e adenocarcinoma de acordo com características específicas de cada 

um (ANDRADE, et al. 2014). 

 De acordo com o Instituto Nacional do Câncer- INCA (2015), o câncer do colo 

uterino é considerado como o terceiro tumor mais frequente na população feminina e 

a quarta maior causa de morte. No ano de 2013 ocorreram cerca de 5.500 óbitos 

femininos devido a este tipo de patologia. Em 2015 foram registrados cerca de 15.590 

novos casos. O controle deste tipo de câncer se resume na detecção precoce das 

alterações celulares encontradas no exame colpocitológico. Onde caso haja 

confirmação de alterações celulares se faz necessário a realização de biopsia do 

órgão (CHRISTÓFORO, et al. 2014).  

É importante ressaltar que o exame pode ser realizado tanto por profissionais 

médicos, quanto por profissionais de enfermagem. Antes da realização do exame é 

fundamental que os profissionais de enfermagem realizem uma consulta para 

investigar alguns dados da paciente, como a queixa principal da mesma, a história 

clínica pregressa e outros fatores que podem ser fundamentais na hora de comunicar 

o resultado dos exames para a paciente (RAMOS et al. 2014).  



 
 
 

Tendo como objetivo descrever a importância da consulta de enfermagem no 

exame colpocitológico.  

 Este estudo torna-se relevante, pois poderá abordar novos conhecimentos 

acerca do tema proposto e subsidiar profissionais da saúde e, gestores no 

planejamento, implementação e avaliação da consulta de enfermagem. Poderá 

fornecer dados para docentes e discentes na capacitação profissional e por fim 

estimular novas pesquisas na área. 

 

2 METODOLOGIA 
 

A metodologia para este estudo foi de abordagem qualitativa e método de 

revisão bibliográfica integrativa seguindo os pressupostos de Mendes (2008), por 

entender que revisão da literatura procura explicar um problema a partir de referências 

teóricas publicadas em artigos. Buscando conhecer e analisar as contribuições 

culturais ou científicas do passado sobre determinado assunto, tema ou problema. 

Procura auxiliar na compreensão de um problema a partir de referências publicadas 

em documentos. 

 A revisão integrativa é um método de pesquisa utilizado desde 1980, no 

âmbito da Prática Baseada em Evidências (PBE), que envolve a sistematização e 

publicação dos resultados de uma pesquisa bibliográfica em saúde para que possam 

ser úteis na assistência à saúde, acentuando a importância da pesquisa acadêmica 

na prática clínica. O principal objetivo da revisão integrativa é a integração entre a 

pesquisa científica e a prática profissional no âmbito da atuação profissional onde 

inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de decisão e 

a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do estado do conhecimento de 

um determinado assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que precisam ser 

preenchidas com a realização de novos estudos (MENDES, 2008).  

A coleta dos dados deu-se mediante busca sistematizada de artigos 

científicos escritos nos últimos 12 anos e disponíveis no banco de dados da Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO). 

Utilizando-se os seguintes descritores: exame colpocitológico, realização do 

exame, achados citopatológico e assistência de enfermagem.  



 
 
 

Para seleção dos artigos foram considerados os seguintes critérios de 

inclusão: exclusivamente artigos científicos em língua portuguesa e inglesa, 

publicados na íntegra e disponíveis online, no período de 2006 a 2018.  

Os critérios de exclusão focaram-se nos estudos que não respondessem ao 

objetivo da pesquisa e que estivessem publicados anteriormente a 2006. A amostra 

final foi constituída por 18 (Dezoito) artigos científicos, selecionados pelos critérios de 

inclusão previamente estabelecidos. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

3.1 A SAÚDE DA MULHER NA HISTÓRIA DA SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL 

 

 No início do século XX a saúde pública brasileira se encontrava em condições 

precárias. Os principais fatores que colaboravam para esta situação eram os agravos 

infecciosos e as condições precárias, de higiene, trabalho, alimentação e saneamento 

básico. Devido a estas condições e as grandes aglomerações de pessoas durante as 

jornadas incomuns de trabalho e até mesmo nos cortiços onde viviam. Foram surgindo 

algumas epidemias que fez com que os governadores estaduais tomassem medidas 

em prol da melhoria da qualidade de vida e qualidade da saúde oferecida a eles. 

Porem engana-se que os governadores estavam preocupados com a saúde pública 

daquela época, os mesmos visavam os lucros que podiam obter com menos 

empregados doentes (CAMPOS, et al. 2016).  

As primeiras epidemias ocorridas no país foram as epidemias de febre 

amarela e cólera. Na época os únicos atendimentos eram realizados por benzedeiras 

e em hospitais filantrópicos mantidos por igrejas, com isso a população sofria grande 

risco de morte. Tendo em vista que o atendimento em hospitais era restrito a pessoas 

que tinham condições de pagar pelo atendimento exclusivo do médico (GRAÇA, et al. 

2015). 

As primeiras ações tomadas pelo estado em prol da saúde pública vieram do 

médico Oswald Cruz. Que criou o Instituto de Saúde, a fim de ensinar práticas de 

higiene para a população, Oswald trousse consigo as quarentenas para portadores 

de doenças infectocontagiosas e inseriu de forma coercitiva a vacinação obrigatória 

contra a varíola em 1904 no Rio de Janeiro. A vacina não teve aceitação da população 

e desencadeou a “Revolta da Vacina”. Enquanto isso em São Paulo o médico Emilio 



 
 
 

Ribas convivia horas do seu dia com pessoas que tinham Febre Amarela a fim de 

provar que a mesma não era transmitida pelo contato direto com o doente (ROCHA, 

et al, 2008). 

Em 1986 nasceu o Sistema Único de Saúde (SUS) na 8° CNS. O SUS já 

carregava desde o seu nascimento três princípios básicos. Sendo eles a 

Universalidade que respalda o atendimento de saúde universal para todos que 

adentrem o território brasileiro. Integralidade que atende todos os usuários de forma 

integral, visando desde a prevenção até a cura. A equidade que trata de forma única 

todos os usuários independentes de suas diferenças sociais e financeiras. Na 8° CNS 

ainda ficou regido que a população participaria de forma igual de todas as outras 

Conferências e teriam direitos de expressão durante as mesmas. Porém o mesmo só 

foi respaldado a partir da Constituição Federal de 1988 (CORDOBA, et al, 2013). 
Ainda de acordo com o mesmo autor a partir de então a saúde se tornou um 

direito de todos e um dever do Estado. Onde o Estado é obrigado a promover a saúde 

pública. Atentando para os modos preventivos e para o tratamento e cura. Desde 

então vem sendo criados programas e decretos a fim de preservas os princípios do 

SUS. Entretanto de acordo com Medeiros; Fátima (2009), as políticas públicas de 

saúde da mulher só passaram a ser pensadas entre 1970 a 1980. Onde as mulheres 

lutavam pelos direitos de cidadania social e política, participação e acesso aos 

serviços públicos principalmente aos que se diziam respeito à saúde. 

 Sendo assim pensando na saúde da mulher através de vários movimentos 

feministas por volta de 1984 houve a criação do Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM). Entretanto, as diretrizes deste programa eram voltadas 

somente para a saúde reprodutiva das mulheres (CORREA, et al. 2014).  

Após várias mudanças na primeira versão do programa mesmo passou a 

englobar a saúde da mulher realmente de forma integral e não somente a saúde 

reprodutiva. O mesmo passou a desenvolver ações para o planejamento familiar 

adequado, pré-natal, prevenção do câncer cérvico-uterino e de mamas, além de 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e assistência ao parto e puerpério 

(RATTNER, et al. 2014).  

O exame citopatológico é utilizado para o rastreamento e detecção precoce 

do câncer de colo uterino. Dada a lenta evolução deste câncer, é possível o 

diagnóstico na fase intra-epitelial (não invasiva) em mulheres assintomáticas, quando 

o tratamento é de baixo custo e tem elevado percentual de cura, esse exame é 



 
 
 

realizado pelo enfermeiro dentro a unidade básica de saúde, facilitando ainda mais o 

rastreamento para o câncer de colo uterino (PRIMO, et al. 2008). 

 

3.2 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL Á SAÚDE DA MULHER 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (2011), o PAISM é considerado como o 

primeiro programa de respostas à saúde e as necessidades da população feminina, 

que teve como iniciativa implementar o planejamento familiar nas ações de atenção à 

saúde da mulher. Com isso, as mulheres deixaram de serem vistas somente como um 

mecanismo de reprodução, além de inserido medidas para controlar, auxiliar e 

promover a saúde das mulheres passaram a ser também desenvolvida pelo SUS. 

Sendo assim, os principais destaques do programa dizem respeito a oportunidade de 

acesso às informações, abandono de qualquer espécie de ação coercitiva e relação 

constante e integral com o SUS (SERRUYA, et al. 2014). 

Inicialmente o programa garantia somente o acesso aos meios de 

contracepção. Entretanto, com o passar dos anos se iniciou a preocupação integral 

com a saúde da mulher. Sendo assim, passou a desenvolver estratégias que 

garantissem o máximo possível de atenção a saúde das mulheres, através da 

realização de exames para prevenir complicações, exames durante o pré-natal, 

medidas preventivas de doenças e outras complicações (SERRUYA, et al. 2014).  

De acordo com as diretrizes gerais o Programa, é necessário uma 

capacitação do sistema de saúde para abranger melhor as necessidades da 

população feminina, tendo como ponto principal o controle de patologias relacionadas 

a grande evolução nesse grupo; exige também uma melhor capacitação pelos 

profissionais de saúde visando a integralidade no atendimentos, permitindo uma 

pratica educativa nas atividades a serem desenvolvidas de forma que a população 

feminina, obtivesse maior conhecimento e controle sobre sua saúde (SERRUYA, et 

al. 2014).   

Diante do exposto, é possível analisar que com a implantação do PAISM, 

obteve um marco de um grande significado social, sendo idealizador de debates 

importantes para a evolução da democratização brasileira. Visto que foi inserido no 

período das mudanças políticas de saúde dos anos 70 e 80, sobre universalidade e 

integralidade (SERRUYA, et al. 2014). 

 



 
 
 

3.3 EPIDEMIOLOGIA DE CÂNCER UTERINO NO BRASIL 

 

O câncer é um importante problema de saúde pública, caracterizado com um 

conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum o crescimento desordenado de 

células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para as outras regiões 

do corpo. É responsável por mais de seis milhões de óbitos a cada ano, representando 

cerca de 10% de todas as mortes no mundo. Embora as maiores taxas de incidência 

de câncer sejam encontradas em países desenvolvidos, dos dez milhões de casos 

novos anuais de câncer, cinco milhões e meio são diagnosticados nos países em 

desenvolvimento (GUERRA, et al. 2005).  

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (2008), o câncer do colo do 

útero é o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres com a uma taxa de 

530 mil novos casos por ano em todo o mundo sendo que destes cerca de 274 mil 

portadores evoluem a óbito. Na estimativa do INCA para 2011 foi esperado que 

fossem investigados 18.430 novos casos no ano, sendo cerca de 18 casos para cada 

100 mil mulheres (INCA, 2011). 

Em 2011 houve o registro de 489.270 novos casos de câncer no Brasil, destes 

18.430 foram registrados como câncer do colo uterino. Onde o maior índice foi 

evidenciado no estado de São Paulo com 3.190 casos, seguido do Rio de Janeiro com 

2.080, Minas Gerais com 1.330, Rio Grande do Sul e Paraná com 1.250, estado da 

Bahia e Pernambuco com 1.030 e o estado de Goiás com 540 casos. De maneira 

geral cerca de 7% das mulheres diagnosticadas com câncer no colo uterino evoluíram 

a óbito (INCA, 2011). 

 De acordo com o Instituto Nacional do Câncer- (INCA), (2015), o câncer do 

colo uterino é considerado como o terceiro tumor mais frequente na população 

feminina e a quarta maior causa de morte. No ano de 2013 de 2013 ocorreram cerca 

de 5.500 óbitos femininos devido a este tipo de patologia. Em 2015 foram registrados 

cerca de 15.590 novos casos. 

 

3.4 ACHADOS CITOPATOLÓGICOS 

 

O mesmo exame colpocitológico permite investigar de maneira precoce a 

possível existência de células anormais ou lesões no colo do útero e com isso permite 



 
 
 

que estas alterações sejam tratadas a fim de garantir a prevenção de novas 

complicações (ANDRADE, et al. 2014). 

 Quando ocorre a desordem das camadas celulares é acompanhada por 

alterações nas células que podem se classificar como Neoplasias Intra-epitelial 

Cervical (NIC). As NIC podem ser classificadas em até três grupos de acordo com a 

agressão desencadeada no colo uterino. Sendo NIC I caracterizada por desordem nas 

camadas basais do epitélio, ou seja, são consideradas como lesões de grau I. A NIC 

II é caracterizada por desordens das membranas intra-epiteliais, ou seja, da 

endocérvice, sendo assim consideradas como lesões de grau II ou alto grau. E a NIC 

é caracterizada por desordem em todas as camadas epiteliais do útero estas se 

classificam como lesões de grau III e são consideradas de alto grau (MONTENEGRO, 

et al. 2008). 

 É importante ressaltar que estas lesões e alterações encontradas no colo 

uterino podem ser manifestações do câncer do colo do útero ou somente fatores 

predisponentes ao desenvolvimento do câncer. Sendo assim, após a análise 

laboratorial do material, pode se tornar necessária a realização de uma biopsia do colo 

do útero para fundamentar ainda mais os achados laboratoriais (CHRISTÓFORO, et 

al. 2014). 

 

4 DISCUSSÃO  
 

Para a construção desta pesquisa foram utilizados 18 artigos, após análise 

minuciosa destes artigos foram encontradas 4 (quatro) categorias que fundamentam 

a realização deste estudo, conforme a:  

 

4.1 EXAMES COLPOCITOLÓGICO 

 

 O exame colpocitológico é um exame que deve ser realizado por mulheres 

sexualmente ativas na faixa etária de 25 a 64 anos pelo menos uma vez ao ano. O 

mesmo é considerado como uma das principais medidas para a identificação precoce 

do câncer do colo uterino. Entretanto, através deste exame é possível identificar 

possíveis infecções vaginais e doenças sexualmente transmissíveis (MORENA, et al. 

2009).  



 
 
 

O exame colpocitológico é também conhecido como exame Papanicolau. Isto 

porque o mesmo foi desenvolvido pelo Dr. George Papanicolau em meados de 1940. 

O mesmo contou ainda com o auxílio do Dr. Traut. Quando foi desenvolvido, o exame 

era conhecido como um grande avanço da medicina e consistia na coloração especial 

das células colhidas no colo uterino. Através da coloração era possível avaliar as 

lesões cancerosas e classificá-las (NASCIMENTO, et al. 2012). 

 Desde sua criação o exame foi considerado um exame simples e de baixo 

custo. Entretanto o mesmo só ganhou ênfase no Brasil por volta de 1990 quando 

houve a implantação do Programa Viva mulher. Que permitiu a ampliação dos 

recursos para o controle do câncer do colo uterino que é uma das ações 

implementadas desde a criação do PAISM (ALVARENGA, et al. 2016).  

 

4.2 REALIZAÇÕES DO EXAME  

 

Geralmente o exame colpocitológico é realizado por um profissional médico 

especializado na área de ginecologia ou por um enfermeiro desde que este também 

seja especializado na área (SILVA, et al. 2008). 

O primeiro passo para a realização do exame consiste na junção do material. 

Para a coleta é fundamental que profissional se certifique que tenha um formulário de 

requisição do exame, lápis, espátula de Ayres, escova cervical, espéculo descartável, 

luvas de procedimento, máscara facial que permita tampar nariz e boca, pacote de 

gazes, spray fixador, lâminas de vidro, vidro coletor, dois lençóis, uma camisola, mesa 

ginecológica, foco de luz e um biombo se necessário (SILVA, et al. 2008).  

Para dar início a técnica de coleta é essencial que o profissional se certifique 

de que a sala esteja montada, limpa e em condições de assegurar a paciente de que 

tudo ocorrerá bem e que a mesma possa responder todas as perguntas durante a 

consulta e realizar o exame (SOUZA, et al. 2009). 

Após esta certificação o profissional deve iniciar a coleta de dados da 

paciente, investigando se há história de doenças sexualmente transmissíveis, câncer 

na família e outras afecções que possam ser hereditárias. Em seguida deve-se 

perguntar qual o motivo pelo qual a paciente procurou fazer o exame. Deve-se ainda 

verificar se a mulher está menstruada, se usou ducha vaginal, se teve relação sexual 

nas últimas 24 horas ou se é virgem (SOUZA, et al. 2009). 



 
 
 

 Para iniciar o ato da coleta deve-se preencher o formulário de requisição do 

exame, em seguida identificar as lâminas na parte fosca com lápis com as iniciais da 

mulher e identificar o tubo coletor. Durante a identificação destes materiais a mulher 

já pode estar vestindo a camisola. Quando a mesma estiver adequadamente vestida 

deve ser auxiliada a subir na mesa e se posicionar em posição ginecológica, 

preservando sempre a privacidade cobrindo-a com um lençol (EDUARDO, et al. 

2007).  

O profissional deve higienizar as mãos e calçar as luvas de procedimentos e 

dar início a inspeção da vagina avaliando vulva, grandes e pequenos lábios. Em 

seguida o especulo deve ser introduzido no canal vaginal na posição vertical, quando 

introduzido deve-se realizar uma rotação de 90º para que o mesmo fique em posição 

transversa. Quando estiver bem posicionado deve-se avaliar as mucosas do canal 

vaginal e em seguida abrir o especulo para visualizar o colo uterino (OLIVEIRA, et al. 

2016). 

 Durante a coleta é fundamental que a coleta seja iniciada pela ectocérvice 

em seguida na endocérvice. Na ectocérvice o material é coletado com um dos lados 

da espátula de Ayre, a parte da espátula que possui duas pontas é utilizada para 

coleta do material da endocérvice seguida da escova cervical que é introduzida no 

colo e girada há 360º (VALE, et al. 2010). 

 Quando todo o material coletado estiver na lâmina o mesmo deve ser fixado 

com o spray propinilglicol ou solução de polietileno glicol. É importante ressaltar que 

o material da ectocérvice deve ser retirado da parte superior e da parte inferior do 

útero. Durante o esfregaço na lâmina o material da parte superior e inferior irá ocupar 

metade da lâmina e a outra metade é exclusivamente para o material coletado da 

endocérvice. Em seguida da coleta o especulo deve ser tracionado para trás e fechado 

para evitar que cause lesões no útero. É importante ressaltar que o mesmo só pode 

ser retirado quando estiver completamente fechado (SOUZA, et al. 2009). 

 

4.3 ACHADOS CITOPATOLÓGICOS 

 
O mesmo exame colpocitológico permite investigar de maneira precoce a 

possível existência de células anormais ou lesões no colo do útero e com isso permite 

que estas alterações sejam tratadas afim de garantir a prevenção de novas 

complicações (ANDRADE, et al. 2014).  



 
 
 

Quando ocorre a desordem das camadas celulares é acompanhada por 

alterações nas células que podem se classificar como Neoplasias Intra-epitelial 

Cervical (NIC). As NIC podem ser classificadas em até três grupos de acordo com a 

agressão desencadeada no colo uterino. Sendo NIC I caracterizada por desordem nas 

camadas basais do epitélio, ou seja, são consideradas como lesões de grau I. A NIC 

II é caracterizada por desordens das membranas intra-epiteliais, ou seja, da 

endocérvice, sendo assim consideradas como lesões de grau II ou alto grau. E a NIC 

é caracterizada por desordem em todas as camadas epiteliais do útero estas se 

classificam como lesões de grau III e são consideradas de alto grau (MONTENEGRO, 

et al. 2008).  

É importante ressaltar que estas lesões e alterações encontradas no colo 

uterino podem ser manifestações do câncer do colo do útero ou somente fatores 

predisponentes ao desenvolvimento do câncer. Sendo assim, após a análise 

laboratorial do material, pode se tornar necessária a realização de uma biopsia do colo 

do útero para fundamentar ainda mais os achados laboratoriais (CHRISTÓFORO, et 

al. 2014). 

 

4.4 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM  

 

A assistência de enfermagem vai além do exame preventivo quando este é 

realizado em unidades básicas de saúde ou em estratégias de saúde da família. Neste 

contexto o enfermeiro deve realizar atividades com a equipe de saúde e com a 

população organizando assim o cotidiano dos serviços e o planejamento de ações 

para promover a saúde da população e prevenir agravos (ARAÚJO, et al, 2009). 

 Sendo assim, entende-se que o papel do enfermeiro é trabalhar de acordo 

com as necessidades da população, levando em consideração o contexto social, 

histórico e econômico. Com isso, se faz necessário que o paciente seja visto além de 

suas necessidades biológicas, através da escuta, do acolhimento, da relação 

humanizada, do vínculo, da responsabilidade e do estimulo à autonomia (SOUSA, et 

al. 2012).  

Se analisada de forma voltada para a realização do exame colpocitológico 

entende-se que a assistência de enfermagem encaixa em todos os perfis citados 

anteriormente, tendo em vista que para as mulheres continuarem realizando o exame 



 
 
 

conforme preconizado para o rastreamento de doenças, a mesma deve se sentir 

acolhido e vinculado a unidade de saúde (SCHIMIT, et al. 2009).  

A consulta de enfermagem é uma atividade restrita do enfermeiro que 

compreende uma série de ações realizadas de forma ordenada, desde a recepção do 

paciente até a avaliação geral de todo o atendimento prestado. Pois, durante a 

consulta de enfermagem o enfermeiro tem o objetivo de coletar informações, observar, 

examinar e conhecer ao máximo o seu paciente, para que a situação de saúde do 

mesmo seja compreendida antes mesmo do diagnóstico e do tratamento (ARAÚJO, 

et al. 2009).  

É importante ressaltar que independente das necessidades do paciente o 

enfermeiro deve sempre estar preparado para satisfazer suas necessidades e 

expectativas, aceitando suas crenças culturais e seus valores. Com isso, não apenas 

durante a consulta do exame colpocitopatológico o enfermeiro deve acima de tudo 

ouvir o paciente para garantir que todas as informações relevantes estão sendo 

anotadas (DANTAS, et al. 2016).  

De acordo com Silva (2014), além de anotar todas as informações relevantes 

do paciente, a consulta de enfermagem também serve para prestar apoio emocional 

e psicológico, fazendo com que a paciente se sinta à vontade para se abrir sem 

esconder nada sobre a sua real condição. Tendo em vista, que o exame exige a coleta 

de algumas informações bastante intimas da paciente o enfermeiro deve se enquadrar 

ao perfil do paciente para assegurar que a mesma se sinta segura, confiante e 

confortável. Quando realizado exame e diagnóstico positivo para o câncer de colo de 

útero, o prognostico apesar de positivo, quando diagnosticado precocemente, a 

mulher recebe esse diagnóstico de forma dolorosa e gerando sofrimento, é 

fundamental o apoio multiprofissional, enfatizando o apoio psicológico desde o início 

do tratamento, possibilitando maior disposição para o enfrentamento, somando com 

apoio familiar que agrega grande valor e suporte ao tratamento (MENDES, et al. 

2013).  

O enfermeiro é o profissional de suma importância para realização do exame 

para a prevenção desse tipo de câncer de colo de útero, além de proporcionar e 

realizar atividades educativas junto as mulheres, principalmente na coleta do exame 

citopatológico, além da interpretação e conduta, direcionada frente a esse resultado 

(PRIMO, et al. 2008).  



 
 
 

A importância da educação em saúde é vista como uma prática que envolve 

todos os profissionais de saúde, que integram a unidade básica de saúde. Estabelecer 

uma humanização e qualidade frente á assistência a mulher é importante, porque 

dessa forma o trabalho de equipe é desenvolvido, alcançando os objetivos 

estratégicos da assistência. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise mais profunda 

do tema, o que trouxe um maior conhecimento sobre a prevenção do câncer do colo 

uterino. Tendo em vista que essas mulheres necessitam de uma maior atenção da 

equipe de enfermagem, a qual é o seu primeiro contato, nota-se a importância da 

assistência integralizada, igualitária e humanizada durante esse processo, que muitas 

vezes as afetam não apenas fisicamente, mas também psicologicamente. 

A enfermagem tem um papel fundamental durante a realização do exame 

preventivo contra o câncer do colo uterino. Isso devido ao fato de os enfermeiros 

serem responsável pela realização da consulta em enfermagem que antecede a 

realização do exame. 

E na consulta de enfermagem que a mulher deve sentir acolhida e segura, para 

colaborar o máximo com os profissionais. Durante consulta o enfermeiro realiza 

diversas perguntas, e se a mesma não se sentir segura ela pode omitir informações. 

Através dessa pesquisa nota-se a grande responsabilidade que o enfermeiro 

tem em relação a prevenção do câncer do colo uterino, através do exame que 

podemos fazer uma anamnese trazendo toda aquela vida e criando novas estratégias 

para que seja uma consulta humanizada. 
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