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Introdução: O câncer do colo do útero tem-se apresentado como um problema de saúde 

pública no Brasil (DANTAS et. al., 2014). Com altas taxas de mortalidade, a doença 

atinge principalmente mulheres com faixa etária entre 25 e 59 anos, sendo que na 

Região Norte possui o maior número de casos, Centro-Oeste e Nordeste ocupando o 

segundo lugar, Região Sudeste ocupa-se a terceira posição e por final a Região Sul, 

diante desta análise, considera-se o câncer de colo do  útero como a segunda neoplasia 

maligna (LEITE, 2014; BRASIL, 2013). O câncer do colo do útero desenvolve-se 

através de uma lesão que antecede o epitélio na junção escamo-colunar e está ligado a 

diversos fatores de risco, como por exemplo: infecção por Papiloma Vírus Humano 

(HPV), tabagismo, condições socioeconômicas, sistema imunossuprimido, atividades 

sexuais de início precoce dentre diversos outros (SIQUEIRA et. al., 2014). Visto a 

necessidade de abordagem, pois muitas mulheres deixam de fazê-lo o exame preventivo 

denominado Papanicolau por medo, vergonha, falta de informação e algumas vezes, até 

por falta de confiança no profissional de saúde, deixando evidente, a necessidade de 

maior compreensão do profissional enfermeiro sobre sua atuação nesse contexto 

(FERREIRA et. al., 2015).  A par desta problemática este estudo apresentou o seguinte 

problema de pesquisa: De que maneira o enfermeiro pode contribuir na prevenção do 

câncer do colo do útero?  

Justificativa: Este estudo poderá contribuir para que o profissional enfermeiro possa 

traçar estratégias juntamente com a equipe multidisciplinar, e alcançar o público alvo 

específico, de modo a conseguir demonstrar a importância do exame preventivo 

Papanicolau e assim, favorecer a redução dos índices de morbimortalidade da doença. 

Diante do exposto, o estudo é relevante pois ações executadas pelo enfermeiro na 

Estratégia Saúde da Família (ESF) e na atenção primária em direcionar a cliente em seu 

dia-a-dia a realização do exame citológico como estratégia na tentativa da redução dos 

danos, através do diagnóstico precoce e consequentemente uma melhoria na vida dessas 

mulheres. 

Objetivo: Descrever por meio de uma revisão bibliográfica, o papel do enfermeiro no 

acompanhamento da mulher na prevenção do câncer do colo do útero na Estratégia 

Saúde da Família.  

Metodologia: A metodologia para este estudo foi de abordagem bibliográfica de cunho 

descritivo e explicativo. O método de revisão bibliográfica seguido pelos pressupostos 

de Gil (2010), entende-se que o método descritivo é o tipo de pesquisa em que são 

observados fatos, documentados, analisados, classificados e interpretados sem que o 
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pesquisador interfira neles. A coleta dos dados deu-se mediante busca sistematizada de 

artigos científicos escritos nos últimos 10 anos, disponíveis no banco de dados da 

SCIELO, na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e LILACS utilizando descritores como: 

Enfermagem, Câncer do Colo do útero, Papanicolau, Prevenção. Para seleção dos 

artigos foram considerados os seguintes critérios de inclusão: exclusivamente artigos 

científicos em língua portuguesa, publicados nas íntegras e disponíveis online, no 

período de 2008 até 2018. Os critérios de exclusão focaram-se nos estudos que não 

respondessem ao objetivo da pesquisa e que estivessem publicados anteriormente a 

2008.   

 

Resultados e Discussões: Após a identificação dos 106 estudos, foi realizada a leitura 

dos resumos para selecionar os artigos que discutiam sobre o papel do enfermeiro no 

acompanhamento da mulher na prevenção do câncer do colo do útero na Estratégia 

Saúde da Família e destes foram selecionados 10 artigos, que tratavam sobre a temática 

estudada.  Os resultados evidenciaram que a inserção dos enfermeiros na ESF contribui 

para uma melhor prestação do serviço de saúde, trabalhando para a promoção de ações 

direcionadas ao incentivo da realização do exame preventivo, ao enfrentamento diante 

dos obstáculos para o diagnóstico e seguimento da patologia, além de proporcionar 

espaços de discussão para mudanças de hábitos e atitudes diante do exame (SILVEIRA; 

MAIA; CARVALHO, 2018). O profissional de enfermagem precisa trabalhar de 

maneira mais integrada e humanizada ao atender as usuárias nas ESF, voltando-se para a 

educação em saúde, contribuindo efetivamente na melhoria do aumento do 

número/demanda das mulheres para realizar o preventivo (LEITE, 2014). Observa-se a 

importância do papel do enfermeiro para com essa população, levando a estas mulheres 

mais esclarecimento, conforto e confiança na prevenção desta patologia. Com o 

esclarecimento da importância e sua finalidade do para mulher no momento do exame, 

deixando claro que se deve realizar o exame citopatológico mesmo com a ausência de 

problemas ginecológicos; vergonha ou medo em relação ao exame; ausência de 

solicitação médica; não achar necessário; dificuldade de acesso; desconforto frente ao 

procedimento; dificuldades de marcação de consulta ou também, ausência de vagas 

(Ramos et. al., 2014). Entretanto a enfermagem vem se destacando nesta atividade do 

cuidado preventivo, procurando desenvolver estratégias de incentivar os profissionais 

envolvidos. Para melhor qualidade da assistência às mulheres, o papel do enfermeiro da 

ESF é orientar e informar quanto à importância do exame preventivo, de uma forma 

interativa, ampliando o autoconhecimento e o autocuidado do público feminino 

(MISTURA, et. al., 2014).  

 

Conclusão: O Câncer é apresentado como uma das doenças mais temidas pela 

população em geral, tal fato evidencia-se devido à cultura de morte, sofrimento e de dor 

que se criou sobre a temática. É considerado como importante problema de saúde 

pública, principalmente em países desenvolvidos ou que estejam em desenvolvimento, 

considerando a maior incidência neste cenário (GUIMARÃES et. al., 2012). Estima-se 

que, para o ano 2030, pode-se esperar um número de 27 milhões de casos incidentes de 

câncer, bem como17 milhões de mortes por câncer e ainda,75 milhões de pessoas vivas, 

portadoras da doença (OLIVEIRA et. al., 2016). Mudanças no estilo de vida das 

mulheres e realização de um adequado acolhimento por parte do profissional enfermeiro 

nas consultas de rotina são condutas preventivas evidenciadas na literatura. É 

importante que tanto a população quanto os profissionais de saúde tenham em mente, 

que o diagnóstico precoce da doença pode aumentar a perspectiva de cura. Esse 

entendimento pode resultar em ampliação da adesão ao tratamento e possivelmente, 



 

 

redução de maiores danos à saúde do cliente. Além, do fato, de que os gastos com 

prevenção são significativamente inferiores a gastos com o tratamento da doença 

(SALIMENA et. al., 2015). O estudo concluiu que, há necessidade de investimentos, 

para o desenvolvimento de práticas de promoção à saúde capazes de modificar este 

quadro, principalmente em ambientes propícios à oferta de suporte educacional em 

saúde, fornecendo informação de forma direita e apropriada, possibilitando esclarecer 

mitos e desmistificar tabus sobre o câncer do colo do útero (SANTIAGO; ANDRADE; 

PAIXÃO, 2015). Evidencia-se que na atuação do enfermeiro é importante a 

implementação e desenvolvimento da política de educação permanente. Portanto, a 

formação profissional deve incorporar estratégias teórico-práticas, que integrem o 

ensino e serviço para desenvolver atitude crítico-reflexiva, a partir do contexto em que o 

profissional estar inserido. 
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