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RESUMO 
 

Esta pesquisa relata os efeitos das intervenções comportamental e educativa na 
adesão das mulheres à consulta de retorno para receber o resultado do exame 
colpocitológico. Para tanto, foi realizado um estudo experimental do tipo randomizado 
controlado com comparação entre três grupos: intervenção educativa (sessão educativa e 
demonstração do exame), intervenção comportamental (fita lembrança) e um grupo que 
recebe a intervenção-padrão (cartão contendo a data da consulta de retorno – lembrete 
gráfico), aqui denominado de grupo de comparação. A pesquisa foi realizada em um Centro 
de Saúde da Família (CESAF), situado no bairro Vicente Pinzon, pertencente à Secretaria 
Executiva Regional II. A população do estudo foi composta pelas mulheres que realizaram 
o exame de prevenção do CCU no referido CESAF. A seleção da amostra obedeceu aos 
seguintes critérios de inclusão: ter iniciado atividade sexual e realizar o exame de 
prevenção do CCU no período de coleta de dados, perfazendo um total de 775 mulheres. O 
instrumento de coleta de dados utilizado para avaliar o conhecimento, a atitude e prática 
das mulheres em relação ao exame foi o inquérito CAP, submetido à validação de face e 
conteúdo. O período total da coleta de dados aconteceu em aproximadamente nove meses. 
Os dados foram analisados através do programa estatístico Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS), versão 18.0. Os dados evidenciaram que apesar de 
aproximadamente todas as mulheres (98,5%) terem ouvido falar sobre o exame 
colpocitológico, a avaliação do conhecimento foi classificada como inadequada para a 
maioria (72,3%). Aproximadamente a metade (58,6%) sabia sobre a finalidade do exame de 
prevenir o CCU. A atitude inadequada também alcançou altos percentuais (63,4%). O 
principal motivo apontado pelas mulheres para a realização do exame foi a presença de 
queixas (38,3%). Por outro lado, a prática do exame foi classificada para a maioria das 
mulheres (69,2%) como adequada, embora os dados quanto à periodicidade de realização 
do exame sugiram repetição desnecessária, com alta concentração do intervalo anual. Das 
775 mulheres que compuseram a amostra, 585 (75,5%) retornaram para receber o resultado 
do exame com até 65 dias. Quando comparadas as taxas de retorno entre os grupos, o grupo 
educativo apresentou o maior percentual de mulheres que retornou (GE = 82%/ GCT= 
77%/ GCP= 66%), todavia essa diferença só foi estatisticamente significante quando 
comparada ao grupo comportamental (p=0,000). Por outro lado, quando comparadas as 
médias de dias com que as mulheres retornaram para receber o resultado do exame, as 
mulheres do grupo educativo o fizeram com intervalo médio de dias menor (Md=43 dias/ 
GE<GCT – p= 0,020/ GE<GCP – p=0,000). Os dados revelaram que o grupo educativo 
atingiu proporções maiores (82%), e que as mulheres retornaram mais precocemente para a 
consulta confirmando a superioridade da intervenção educativa quando comparada às 
demais. A intervenção comportamental utilizada (fita lembrança) nesta pesquisa não se 
mostrou uma intervenção eficaz para diminuir as taxas de não retorno, tendo em vista que 
as mulheres desse grupo tiveram os menores percentuais de comparecimento à consulta de 
retorno, bem como o fizeram em um intervalo maior quando comparado aos outros grupos. 
 
Palavras-chave: Conhecimentos, atitudes e práticas em saúde, Esfregaço Vaginal, 
Neoplasias do Colo do Útero, Enfermagem Baseada em Evidências; Educação em Saúde. 

 

 



ABSTRACT 
 

This research report the effects of behavioral and educational interventions on 
adherence of women to a return visit to receive the results of Pap test. To that end, we 
conducted an experimental study of the type randomized controlled comparison of three 
groups: educational intervention (educational session and demonstration of the test), 
behavioral intervention (tape memory) and an intervention group receiving standard (card 
containing the date of a return visit - reminder chart), here called the comparison group. 
The survey was conducted in a Family Health Center (CESAF), Vicente Pinzon in the 
district belonging to the Regional Executive Secretary II. The study population consisted of 
women who underwent the prevention of the UCC in that CESAF. The selection of the 
sample according to the following inclusion criteria: having initiated sexual activity and 
take the examination for the prevention of CCU in the period of data collection, a total of 
775 women. The data collection instrument used to assess knowledge, attitude and practices 
of women in relation to the KAP survey was submitted to face validity and content. The 
total period of data collection occurred in about nine months. Data were analyzed using the 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 18.0. The data showed that while 
nearly all women (98.5%) had heard about the Pap test, evaluation of knowledge was 
classified as inadequate for the majority (72.3%). Approximately half (58.6%) knew about 
the purpose of the review to prevent the CCU. A bad attitude also achieved a high 
percentage (63.4%). The main reason pointed out by the women for the examination was 
the presence of complaints (38.3%). On the other hand, the practice was classed for most 
women (69.2%) as appropriate, although the data regarding the frequency of the test 
suggest unnecessary repetition, with a high concentration of annual intervals. Of the 775 
women who comprised the sample, 585 (75.5%) returned to receive the test results with up 
to 65 days. When comparing the rates of return between the groups, the education group 
had the highest percentage of women who returned (GE = 82% / 77% = GCT / PCM = 
66%), however this difference was not statistically significant when compared to the 
behavioral (p = 0.000). On the other hand, when comparing the mean of days that women 
return to receive test results, women's education group did so with lower average interval of 
days (Md = 43 days / GE <GCT - p = 0.020 / GE <GCP - p = 0.000). The data revealed that 
the educational group reached major proportions (82%), and that women returned to the 
earlier query confirming the superiority of the educational intervention compared to the 
other. The behavioral intervention used (tape memory) in this study was not an effective 
intervention to decrease rates of no return, given that women in this group had the lowest 
percentage of attendance at follow-up visit, as well as they did in a range higher when 
compared to other groups. 
 
Keywords: Knowledge, attitudes and practices in health, Vaginal Smear, Cervical 
Neoplasms, Evidence-Based Nursing, Health Education 
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 INTRODUÇÃO 
 

 
Embora o câncer de colo uterino (CCU), quando diagnosticado 

precocemente, tenha um alto potencial de prevenção e cura (próximo de 100%), 

constitui-se no segundo tipo de câncer mais frequente na população feminina mundial 

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2007).  

A incidência desse câncer é cerca de duas vezes maior em países menos 

desenvolvidos quando comparada aos países mais desenvolvidos. A faixa etária de 20 a 

29 anos é considerada a de maior incidência, e o risco aumenta rapidamente até atingir 

seu pico, geralmente, na faixa etária de 45 a 49 anos (BRASIL, 2009). 

O número de casos novos de câncer do colo do útero esperados para o Brasil 

no ano de 2010 é de 18.430, com um risco estimado de 18 casos a cada 100 mil 

mulheres. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer do colo do útero 

é o mais incidente na região Norte (23/100.000). As regiões Centro-Oeste (20/100.000) 

e Nordeste (18/100.000) ocupam a segunda posição mais frequente e as regiões Sul 

(21/100.000) e Sudeste (16/100.000), a terceira posição (BRASIL, 2009). 

Em relação aos estados do Nordeste, o Ceará ocupa o quinto lugar em 

número de casos estimados para 2010, com taxa bruta de 19,3 casos/100.000 mulheres. 

Fica atrás somente dos estados de Sergipe (24,4/100.000), Maranhão (22,4/100.000), 

Pernambuco (22,2/100.000) e Piauí (21,9/100.000). Em 2010, são estimados 860 casos 

novos de CCU a cada 100.000 mulheres para o estado do Ceará (BRASIL, 2009). 

O CCU é um problema de saúde pública devido às suas altas taxas de 

prevalência e de mortalidade em mulheres de nível social e econômico baixo e em fase 

produtiva de suas vidas, indicando uma forte associação deste tipo de câncer com as 

condições de vida precárias, os baixos índices de desenvolvimento humano, a ausência 

ou fragilidade das estratégias de educação comunitária (promoção e prevenção em 

saúde) e com a dificuldade de acesso a serviços públicos de saúde para o diagnóstico 

precoce e o tratamento de lesões precursoras (BRASIL, 2006a). 

As mulheres, uma vez doentes, ocupam leitos hospitalares, comprometendo 

seus papéis no mercado de trabalho e sendo privadas do convívio familiar, acarretando 

um prejuízo social considerável (BRENNA et al., 2001). Segundo o Ministério da 

Saúde, em 2006, mais de dois milhões de mulheres, entre 10 e 49 anos de idade, foram 
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internadas nos hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS). Destas, aproximadamente 

200 mil por câncer, em geral (BRASIL, 2006b). 

As estratégias de prevenção secundária ao CCU consistem no diagnóstico 

precoce das lesões antes de se tornarem invasivas, a partir de técnicas de rastreamento 

(ou screening) compreendidas pela colpocitologia oncótica ou teste de Papanicolaou, 

colposcopia, cervicografia e, mais recentemente, os testes de detecção do DNA do HPV 

em esfregaços citológicos ou espécimes histopatológicos. O exame colpocitológico, 

dentre os métodos de detecção, é considerado o mais efetivo e eficiente a ser aplicado 

coletivamente em programas de rastreamento do CCU, sendo uma técnica amplamente 

difundida há mais de 40 anos (PINHO; FRANÇA JÚNIOR, 2003).  

Aproximadamente 40% das mulheres brasileiras nunca foram submetidas ao 

exame colpocitológico (BRASIL, 2001) e apenas 7,7% das mulheres brasileiras são 

cobertas por programas governamentais de prevenção e controle do CCU pela 

realização deste exame (FERNANDES; NARCHI, 2002). 

Um dos fatores relacionados ao baixo impacto preventivo é o uso tardio dos 

serviços de saúde pelas mulheres em risco (OMS, 2007). Outros motivos seriam a falta 

de seguimento e tratamento adequado para todas as mulheres que foram rastreadas. No 

Brasil, outro fator implicado é que grande parte dos exames colpocitológicos é realizada 

em mulheres com menos de 35 anos de idade, que buscam os serviços de saúde para 

atenção reprodutiva (BRASIL, 2001). Pouco conhecimento a respeito desse exame e 

medo associado à sua realização também estão relacionados (BRENNA et al., 2001; 

OLIVEIRA et al., 2006; PELLOSO; CARVALHO; HIGARASHI, 2004; AMORIM et 

al., 2006). 

Nas últimas duas décadas, têm sido descritas inúmeras intervenções para 

aumentar a adesão de mulheres ao exame colpocitológico (MEISSNER et al., 1998; 

MARCUS; CRANE, 1998). Estas intervenções enfocam a melhoria das informações 

dadas pelos profissionais sobre o exame, a redução das barreiras para que as mulheres 

tenham acesso ao exame, ou ambas (YABROFF; MANGAN; MANDELBLATT, 

2003). No entanto, mesmo diante da magnitude dessas intervenções, do alto potencial 

de cura do CCU e do incremento na oferta de serviços de prevenção e de tratamento dos 

casos, o controle desse agravo terá seu alcance limitado, se essas mulheres não 

retornarem para receber o resultado do exame (VICTOR; MOREIRA; ARAÚJO, 2004). 
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Esta situação é complexa, pois é realizado todo um investimento financeiro 

e profissional por parte do serviço, em cada exame realizado, porém o impacto final fica 

prejudicado. São envolvidos profissionais de nível superior e técnico, assim como 

gastos diversos com material no processo de coleta do exame, leitura da lâmina e 

impressão do resultado. Quando a mulher não retorna ao serviço para receber esse 

resultado, há um desperdício de tempo e recursos, por parte do serviço e da mulher, pois 

o objetivo da realização do exame, ou seja, a prevenção do CCU, não é alcançado. 

Alguns estudos, como o de Grenwood, Machado e Sampaio (2006) e o de 

Victor, Moreira e Araújo (2004), já têm abordado essa temática, do não retorno das 

mulheres para receber o resultado do exame colpocitológico, buscando somente 

conhecer os motivos que levam as mulheres a não retornarem e o perfil característico 

delas. 

Com o intuito de diminuir as taxas de não retorno para receber o resultado 

do exame colpocitológico, foi elaborada e testada, durante o curso de mestrado, uma 

intervenção educativa baseada nos pressupostos de Freire (1989), cuja finalidade foi, 

por meio de uma educação horizontalizada e participativa, despertar nas participantes a 

consciência de seu papel no retorno para receber o resultado do exame. Tratou-se de um 

estudo experimental, com a utilização de dois grupos (controle e intervenção), no qual 

foi aplicada uma intervenção educativa e foram observados seus efeitos sobre um 

desfecho: o retorno das mulheres para receber o resultado do exame colpocitológico 

(VASCONCELOS, 2008). 

A taxa de não retorno encontrada na instituição pesquisada, antes da 

realização de qualquer intervenção, era de aproximadamente 24%, em 2007,                      

ressaltando-se o fato de não ser garantida a consulta de retorno às mulheres que 

realizavam o exame (VASCONCELOS et al., 2010). Após a aplicação do estudo, em 

2008, o grupo intervenção teve uma taxa de não retorno de 6%, demonstrando grande 

redução em relação à situação inicial. Embora não tenha sido encontrada diferença 

estatisticamente significativa entre as taxas de não retorno dos grupos controle e 

intervenção, esses dados são relevantes, na medida em que permitem afirmar que 

somente devido ao fato de haver consulta de retorno, como no caso do grupo controle (n 

= 110), a taxa de exames retidos na instituição caiu de 24% para 10%. Quando se 

associou a consulta de retorno à intervenção educativa (grupo intervenção/n = 140), essa 

taxa baixou para 6% (VASCONCELOS, 2008).  
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Uma hipótese para não ter sido encontrada diferença significativa entre a 

taxa de não retorno dos dois grupos foi a garantia da consulta de retorno, o que, até 

então, inexistia na unidade pesquisada. Como havia uma grande dificuldade para as 

mulheres da comunidade estudada de receber o exame, bem como de mostrá-lo para 

algum profissional, essa medida gerou um grande impacto no serviço, o que acabou 

dificultando uma avaliação mais clara sobre os efeitos da intervenção educativa. Deste 

modo, seria necessária a realização de outro estudo, com disponibilidade de um maior 

período de tempo, a fim de se comparar não somente a intervenção educativa com um 

grupo controle, mas com outras intervenções, buscando alcançar um percentual mínimo 

de taxas de não retorno. 

Durante a pesquisa, na literatura, não foram encontrados estudos com 

realização de intervenções para diminuir a taxa de não retorno, no entanto, há os que 

utilizaram intervenções para aumentar a adesão das mulheres ao exame colpocitológico. 

Em uma revisão sistemática de 46 estudos, com 63 intervenções distintas para aumentar 

a adesão ao exame, foi adotada uma classificação das intervenções em três tipos: 

comportamental, cognitiva e social (YABROFF; MANGAN; MANDELBLATT, 2003).  

As intervenções comportamentais são aquelas que propõem estímulos 

associados à realização do exame colpocitológico (ex.: lembretes). As intervenções 

cognitivas são aquelas que oferecem novas informações, educam mulheres sobre o 

exame e esclarecem qualquer falsa percepção sobre o mesmo. As intervenções sociais 

utilizam peers counselors (pessoas da comunidade treinadas para oferecer informações) 

com vistas a aumentar a adesão ao exame (YABROFF; MANGAN; MANDELBLATT, 

2003)    

Dentre essas estratégias, propõe-se a utilização da intervenção educativa já 

testada e a intervenção comportamental. Estudos desta natureza são relevantes na 

medida em que buscam propor e avaliar a utilização de intervenções a fim de minimizar 

as taxas de absenteísmo às consultas de retorno para receber o resultado do exame 

colpocitológico e, dessa forma, melhorar a assistência à saúde da mulher, diminuir os 

gastos desnecessários ao sistema de saúde e estimular enfermeiros a realizarem 

estratégias educativas, imprescindíveis para o sucesso do controle do CCU. 

Desta forma, pretende-se defender a seguinte tese: a aplicação de 

intervenções educativas e comportamentais pela enfermeira aumenta a adesão das 

mulheres à consulta de retorno para receber o resultado do exame colpocitológico. 
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2 OBJETIVOS 
 
 

2.1. Geral 
 
 

� Testar os efeitos das intervenções comportamental e educativa na adesão 

das mulheres à consulta de retorno para receber o resultado do exame 

colpocitológico. 

  

2.2. Específicos 

 

� Avaliar o conhecimento, a atitude e a prática das mulheres em relação ao 

exame colpocitológico; 

 

� Avaliar a taxa de retorno entre os grupos após utilização das intervenções 

educativa e comportamental; 

 

� Identificar os fatores relacionados ao não comparecimento à consulta de 

retorno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intervenção comportamental e educativa: efeitos na adesão das mulheres à consulta de retorno 
para receber o resultado do exame colpocitológico 

 

Tese de Doutorado – Camila Teixeira Moreira Vasconcelos - 2012 

20 

3 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

No ambiente de assistência à saúde atual, os usuários esperam atendimento 

de qualidade, e a maioria dos prestadores de cuidado quer proporcionar atendimento 

qualificado. Contudo, a pressão para a contenção de custos obriga os prestadores a 

demonstrarem que as intervenções produzem resultados custo-efetivos sem sacrificar a 

qualidade do atendimento (GLANVILLE; SCHIRM; WINEMAN, 2000). 

Para tal a Prática Baseada em Evidência (PBE) é uma abordagem para a 

solução de problemas que possibilita a provisão de assistência à saúde da mais alta 

qualidade para pacientes e famílias, integrando as seguintes ações: avaliação crítica da 

pesquisa mais recente e relevante (evidência), consideração da própria especialização 

clínica do profissional e consideração das preferências e valores do paciente 

(MELNYK; FINEOUT-OVERHOLT, 2005). 

A PBE permite a transferência da evidência da pesquisa para o atendimento 

direto do paciente. Os resultados de pesquisa indicam que os pacientes que recebem 

atendimento baseado em evidências mais rigorosas e recentes apresentam resultados 

28% melhores (HEATER; BECKER; OLSON, 1988). No entanto, apenas uma pequena 

porcentagem de prestadores de cuidados está incorporando os resultados dos achados de 

pesquisa nas decisões de ponta do atendimento. Essa tendência parece estar mudando 

devido ao enfoque recente sobre a PBE na literatura médica e de enfermagem 

(MCEWEN; WILLS, 2009). 

A definição da Enfermagem Baseada em Evidências (EBE) pode ser dada 

como o uso consciente, explícito e criterioso de informações oriundas de teorias, 

pesquisas para a tomada de decisão no tocante ao cuidado prestado a sujeitos ou grupo 

de pacientes, levando em consideração as necessidades individuais e preferências destes 

(INGERSOLL, 2000).  Enfatiza o uso de pesquisas para guiar a tomada de decisão 

clínica, e não a rituais, experiência clínica isolada e não sistemática, opiniões 

infundadas e tradição como base para a prática de enfermagem (CLOSS; CHEATER, 

1999).  

Evidências de pesquisas não devem ser utilizadas isoladamente para a 

tomada de decisão, mas devem levar em consideração também: as preferências e 

circunstâncias do paciente (sintomas, diagnósticos e preferências), os recursos 

disponíveis e o discernimento e especialização do enfermeiro (CULLUM et al., 2010). 

No entanto, pesquisas têm demonstrado que muitos profissionais simplesmente não 
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consideram a evidência de pesquisa útil e acessível ao tomarem decisões clínicas na 

vida real (UK DEPARTMENT OF HEALTH, 1999). O grande desafio é, portanto, 

mostrar como isso pode ser atingido e como a qualidade do cuidado pode ser 

aperfeiçoada. 

A PBE pode ser introduzida na prática do profissional de saúde de diversas 

maneiras. O enfermeiro pode identificar alguma incerteza recorrente em sua prática 

clínica e manifestá-la em forma de uma questão focada, passível de resposta. Então, o 

profissional prosseguiria para fase da busca das revisões relevantes, partindo, em 

seguida, para o envolvimento na investigação da qualidade da pesquisa encontrada. Não 

se deve aceitar, sem questionamento, os resultados da pesquisa, pois a maioria não se 

ajusta à aplicação imediata (CULLUM et al., 2010). 

A emergência da PBE não poderia ter sobrevindo em uma ocasião mais 

importante para a enfermagem. O papel do enfermeiro varia de acordo com a geografia 

e a cultura, sendo fortemente influenciado por fatores, como economia nacional e 

suprimento de médicos. A demanda por cuidados de saúde nunca foi tão grande, e a 

maioria dos países luta para satisfazê-la. Isto implica, muitas vezes, numa diversidade 

de papéis que o enfermeiro tem de assumir, papéis estes que pertenciam, antes, somente 

aos médicos (prescrição de medicamentos, por exemplo). Torna-se complicado 

imaginar como os enfermeiros assumirão os desafios desses papéis e responsabilidades 

sem a adoção de uma abordagem à tomada de decisão baseada em evidências 

(CULLUM et al., 2010). 

Compreendendo todos esses aspectos, notou-se a necessidade de realizar 

uma revisão integrativa da literatura a fim de investigar quais intervenções estavam 

descritas na literatura para combater o CCU e qual a sua eficácia. Essa avaliação 

forneceu o suporte necessário para embasar as intervenções comportamental e educativa 

(ou cognitiva) selecionadas para serem aplicadas nesta pesquisa.     

 
 

3.1 Revisão integrativa das intervenções utilizadas no combate ao CCU1 
 

 
Por um lado, as taxas de CCU diminuíram nos últimos trinta anos, na 

maioria dos países desenvolvidos, provavelmente como resultado dos programas de 

                                                 
1 A revisão integrativa da literatura que subsidiou a elaboração das intervenções foi publicada na Revista 
Latino-americana de Enfermagem, v. 19, n. 2, 2011.  
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detecção e tratamento. Por outro, essas taxas aumentaram ou permaneceram invariáveis 

na maioria dos países em desenvolvimento. Vale ressaltar que também existem 

desigualdades no mundo desenvolvido, onde as mulheres das zonas rurais ou mais 

pobres correm um risco maior de enfrentar o CCU do tipo invasor (OMS, 2007). 

Por apresentar uma evolução lenta, com longo período desde o 

desenvolvimento das lesões precursoras até o aparecimento do câncer, várias ações 

podem ser desempenhadas a fim de romper a cadeia epidemiológica da doença 

(SARAYA et al., 2002). Em um programa nacional de combate contra o CCU devem 

existir quatro elementos básicos: prevenção primária, detecção precoce, 

diagnóstico/tratamento e cuidados paliativos (OMS, 2007). A detecção precoce é a 

modalidade mais efetiva na redução dessa doença (U.S. PREVENTIVE SERVICE 

TASK FORCE, 2003). 

A detecção precoce inclui programas de rastreamento sistemático voltados 

para os grupos etários apropriados e com vínculos eficazes entre todos os níveis de 

atenção, bem como a educação dos profissionais de saúde e das mulheres, ressaltando 

os benefícios do exame nas faixas etárias em que normalmente se manifesta este câncer, 

seus sinais e sintomas (OMS, 2007). 

O papel do enfermeiro na prevenção e no controle do CCU é fundamental, 

devido às diversas áreas de atuação deste profissional junto às mulheres e à utilização de 

estratégias educativas (ROGERS; CANTU, 2009; TEITELMAN et al., 2009).  

Os enfermeiros são constantemente desafiados na busca de conhecimentos a 

fim de promover a melhoria da assistência de enfermagem (LOBIONDO-WOOD; 

HARBER, 2006). Um dos propósitos da Prática Baseada em Evidências (PBE) é 

encorajar a utilização de resultados de pesquisa junto à assistência à saúde prestada nos 

diversos níveis de atenção, reforçando a importância da pesquisa para a prática clínica 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

A revisão integrativa da literatura é um dos métodos de pesquisa utilizados 

na PBE, tal processo permite a incorporação das evidências na prática clínica. Esse 

método tem a finalidade de reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre um 

determinado tema ou questão, de maneira sistemática e ordenada, contribuindo para o 

aprofundamento do conhecimento do tema investigado (MENDES; SILVEIRA; 

GALVÃO, 2008). 

Para guiar a presente revisão integrativa, formulou-se a seguinte questão: 

quais são as intervenções de enfermagem eficazes na detecção precoce do CCU? A fim 
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de conhecer as estratégias utilizadas para o combate do CCU, bem como sua eficácia, e 

cooperar com o aperfeiçoamento da assistência de enfermagem no combate ao CCU, a 

realização dessa revisão integrativa teve como objetivo avaliar as evidências disponíveis 

na literatura sobre as intervenções eficazes na detecção precoce do CCU. 

 

 

3.1.1 Procedimentos metodológicos 

 

 

Para elaboração desta revisão, as seguintes etapas foram percorridas: 

estabelecimento da hipótese e objetivos da revisão integrativa; estabelecimento dos 

critérios de inclusão e exclusão de artigos (seleção da amostra); definição das 

informações a serem extraídas dos artigos selecionados; análise dos resultados; 

discussão e apresentação dos resultados, e a última etapa foi constituída pela 

apresentação da revisão (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Para seleção dos artigos, foram utilizadas as seguintes bases de dados: 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), PUBMED 

(Public/Publish Medline), CINHAL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature), SCOPUS e COCHRANE. 

Os critérios de inclusão dos artigos definidos, inicialmente, para esta revisão 

integrativa foram: ser artigo de pesquisa completo, estar disponível eletronicamente, 

estar publicado nos idiomas português, inglês ou espanhol; retratar intervenções 

utilizadas na detecção precoce do CCU com, pelo menos, um enfermeiro no quadro de 

autores e ter nível de evidência 1, 2 ou 3. 

Em virtude das características específicas para o acesso de cada uma das 

cinco bases de dados selecionadas, as estratégias utilizadas para localizar os artigos 

foram adaptadas para cada uma, tendo como eixo norteador a pergunta e os critérios de 

inclusão, previamente estabelecidos, para manter a coerência na busca dos artigos e 

evitar possíveis vieses. Foram utilizados como palavras-chave os descritores 

controlados: neoplasias do colo uterino and enfermagem e uterine cervical neoplasms 

and nursing. A busca foi realizada via acesso on-line, no mês de outubro de 2009, sendo 

a amostra final desta revisão integrativa constituída de sete artigos (Tabela 1). 

Para a coleta de dados, foi utilizado um instrumento adaptado (URSI, 2005), 

o qual contempla os seguintes itens: identificação do artigo original, características 
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metodológicas do estudo, avaliação do rigor metodológico, das intervenções 

mensuradas e dos resultados encontrados. 

 

Tabela 1- Seleção dos artigos de pesquisa nas bases de dados Lilacs, Pubmed, Cinahl, 
Scopus e Cochrane de acordo com os critérios de inclusão estabelecidos. 

 Lilacs Pubmed Cinahl Scopus Cochrane Total 
Produção encontrada 02 418 02 178 08 608 
Não aborda a temática do 
estudo 

01 300 02 129 03 435 

Repetido - - - 38 03 41 
Não contém intervenção - 25 - 10 - 35 
Não possui enfermeiros no 
quadro de autores 

- 06 - 01 - 07 

Não está disponível 
eletronicamente 

- 72 - - 01 73 

Não é artigo de pesquisa 01 07 - - - 08 
Não possui nível de 
evidência 1, 2 ou 3 

- 02 - - -  

TOTAL SELECIONADO 00 06 00 00 01 07 
 

Quanto à análise e posterior síntese dos artigos que atenderam aos critérios 

de inclusão, foi utilizado um quadro sinóptico também adaptado (URSI, 2005), 

especialmente construído para esse fim, que contempla os seguintes aspectos: nome da 

pesquisa, nome dos autores, intervenção estudada, resultados, recomendações e 

conclusões. Após analisadas, as intervenções foram categorizadas, de acordo com um 

sistema de classificação previamente desenvolvido, em: comportamentais, cognitivas ou 

sociais (YABROFF; MANGAN; MANDELBLATT, 2003). 

As intervenções comportamentais são aquelas que propõem estímulos 

associados à realização de exames de detecção precoce do CCU (ex.: lembretes). 

Intervenções cognitivas são aquelas que fornecem novas informações, educam mulheres 

sobre os exames de rastreamento e esclarecem possíveis conceitos errôneos. As 

intervenções sociais utilizam peers counselors (pessoas da comunidade treinadas para 

oferecer informações) ou profissionais com vistas a aumentar a adesão ao exame 

(YABROFF; MANGAN; MANDELBLATT, 2003). 

Os artigos também foram classificados quanto ao nível de evidência em 1, 

quando as evidências eram provenientes de revisão sistemática ou meta-análise de todos 

os ensaios clínicos randomizados controlados relevantes ou oriundas de diretrizes 
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clínicas baseadas em revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados 

controlados; 2, caso as evidências derivassem de pelo menos um ensaio clínico 

randomizado controlado bem delineado, e 3, quando as evidências eram obtidas de 

ensaios clínicos bem delineados sem randomização (MELNYK; FINEOUT-

OVERHOLT, 2005). 

 

 

3.1.2 Resultados 

 

 

Dos artigos selecionados, todos foram publicados em periódicos de 

procedência internacional. Quanto às bases de dados, seis artigos foram identificados no 

PUBMED e um na COCHRANE. Em relação ao tipo de revista nas quais foram 

publicados, somente um pertencia a uma revista médica, três foram publicados em 

revistas de enfermagem em geral e três em revistas de enfermagem de áreas específicas 

(ginecologia e oncologia).  

Em relação ao desenho metodológico, os artigos foram classificados como: 

revisão sistemática (n=01), ensaios clínicos randomizados controlados (n=03), ensaios 

clínicos sem randomização (n=03). Dos sete artigos selecionados, havia 24 tipos de 

intervenções distintas; 20 tiveram como alvo os pacientes; uma, os profissionais; e três, 

as mudanças no sistema vigente. Em geral, o maior número de intervenções (n=13) 

utilizou estratégias cognitivas, seguidas das comportamentais (n=06) e das sociais 

(n=04) (Tabela 2). 

Várias são as estratégias testadas, em cada uma das categorias de 

intervenção relacionadas, a fim de realizar de forma eficaz a detecção precoce do CCU.  

 

Intervenções comportamentais 

 

As intervenções comportamentais que utilizaram como estratégia os 

lembretes (cartas ou telefonemas) mostraram-se eficazes em relação à detecção precoce 

do CCU, seja aumentando a adesão ao exame, seja elevando o número de retornos de 

mulheres com exames alterados. Essas intervenções partem do pressuposto de que as 

pessoas precisariam somente de um estímulo (lembrete) para praticar a conduta 

adequada.  
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Tabela 2 - Caracterização dos estudos 
Intervenção N %  Referências† 

ESTUDOS 07 100,0  

Evidência dos Estudos    

Nível 1 01 14,0 Abercrombie (2001) * 

Nível 2 03 43,0 Kelley et al .(2002), Arevian et al. 

(2006), Tomaino-Brunner et al. 

(1998) 

Nível 3 03 43,0 Paskett et al. (1990), Paskett et al. 

(1995), Park et al. (2005) 

INTERVENÇÕES  24 100,0  

Alvo da Intervenção    

Pacientes 20 83,3 Abercrombie*(2001), Kelley et al. 

(2002), Arevian                    et 

al.(2006),Tomaino-Brunner   et al. 

(1998), Paskett et al. (1990),Park 

et al. (2005) 

Profissionais 01 4,2 Paskett et al. (1995) 

Sistema 03 13,5 Abercrombie* (2001), Kelleyet al. 

(2002) 

Tipo de Intervenção    

Comportamental 07 30,4 Abercrombie* (2001), Paskett et 

al. (1995),Park et al. (2005) 

Cognitiva 13 54,1 Abercrombie* (2001), Arevian et 

al. (2006), Tomaino-Brunner et al. 

(1998),  

Social 04 16,5 Abercrombie*(2001), Kelley et al. 

(2002), Paskett et al. (1990). 

Conteúdo da intervenção    

Intervenção Comportamental 07 100,0  

Carta lembrete 01 14,2 Abercrombie* 

Telefonema lembrete 01 14,2 Abercrombie* 

Lembrete gráfico 01 14,2 Paskett et al. (1995) 

Incentivos financeiros # 03 43,2 Abercrombie*, Park et al. 

Protocolo de seguimento 01 14,2 Abercrombie* 

Intervenção Cognitiva 13 100,0  
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Carta ou panfleto educativo 06 46,0 Abercrombie*, Arevian et al.,Park 

et al. 

Aconselhamento por telefone ou 

pessoalmente 

02 15,5 Abercrombie* 

Grupos de discussão 02 15,5 Tomaino-Brunner et al., Park et al. 

Mídias educativas (rádio, TV, vídeo, 

slides, jornal) 

03 23,0 Abercrombie*, Tomaino-Brunner 

et al., Park et al. 

Intervenção Social 04 100,0  

Atendimento com enfermeira 02 50,0 Kelly et al., Paskett et al. (1990) 

Uso do computador 01 25,0 Kelly et al. 

Sistema de rastreamento 01 25,0 Abercrombie* 

† Alguns estudos contêm mais de uma intervenção. 
* Revisão sistemática composta por oito pesquisas e um total de 13 intervenções. 
# Incentivos financeiros citados foram: dinheiro para transporte e exame de Papanicolaou gratuito. 

 

No caso das mulheres, esse estímulo pode ser feito por meio de ligações 

telefônicas ou cartas-lembretes para estimular a realização do exame ou do retorno 

(ABERCROMBIE, 2001). No caso dos profissionais, geralmente são utilizados 

lembretes gráficos no prontuário das pacientes ou na ficha de admissão, para que façam 

o rastreamento e reforcem a importância da realização do exame naquele momento 

(KELLEY et al., 2002). 

Uma das estratégias estudadas foi a idealização de uma nova ficha de 

admissão hospitalar, com um lembrete gráfico, contendo perguntas sobre o rastreamento 

do CCU, objetivando investigar seus efeitos em dois resultados: frequência com que a 

enfermeira, responsável pela admissão, registra informações relacionadas ao 

rastreamento e relato das pacientes sobre a realização do exame quatro meses após a alta 

hospitalar. Em apenas 01 (2,2%) prontuário do grupo controle (GC) havia registro do 

rastreamento, enquanto que no grupo intervenção (GI) houve 29 (69%) registros 

(p=0,001). Das 42 mulheres do GI, 22 foram contactadas por telefone após 4 meses da 

alta hospitalar, destas, 19 (86,4%) relataram não ter realizado o exame nesse período. 

Dezesseis mulheres referiram que a enfermeira não havia conversado sobre o exame 

durante a hospitalização (KELLEY et al., 2002).  

Nessa mesma pesquisa (KELLEY et al., 2002), aproximadamente metade 

das enfermeiras afirmou que não havia tempo suficiente para discutir sobre 

rastreamento durante a internação, embora a maioria concordasse que o hospital é um 

espaço importante para discussão de medidas preventivas. Este estudo demonstrou que 
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a intervenção foi eficaz para melhorar os registros sobre o rastreamento do CCU, no 

entanto, não melhorou a atenção das mulheres para a realização do exame. 

Intervenções com utilização de protocolos de seguimento e incentivos 

financeiros, como exame gratuito ou dinheiro para o transporte, melhoraram 

significativamente a adesão ao exame, principalmente em mulheres desfavorecidas 

economicamente (ABERCROMBIE, 2001; AREVIAN; NOUREDDINE; KABAKIAN-

KHASHOLIAN, 2006).  

 

 

Intervenções cognitivas 

 

A estratégia de enviar cartas ou panfletos educativos, com linguagem 

simples abordando aspectos relacionados aos exames de detecção precoce, teve um 

impacto positivo no conhecimento das mulheres, embora nem sempre isto significasse 

uma melhora na prática do exame (ABERCROMBIE, 2001; AREVIAN; 

NOUREDDINE; KABAKIAN-KHASHOLIAN, 2006; TOMAINO-BRUNNER, 1998). 

Com o intuito de avaliar os efeitos no nível de conhecimento e ansiedade 

das mulheres com colposcopia agendada, devido a exame citológico alterado, foi 

enviado para o grupo intervenção (GI), pelo correio, um panfleto educativo contendo 

informações sobre o exame colposcópico. Não foi encontrada diferença entre o grupo 

controle (GC) (50,8%) e o GI (47,9%) em relação ao nível de ansiedade (p>0,05). Por 

outro lado, após a intervenção educativa, evidenciou-se que 72% das mulheres do GI 

tiveram compreensão correta sobre a colposcopia, quando comparado aos 42% do GC 

(p<0,05) (TOMAINO-BRUNNER, 1998).  

Em outro estudo, no qual também foi utilizada a estratégia do panfleto 

educativo, as mulheres tiveram uma avaliação do conhecimento relacionado à 

realização do exame estatisticamente superior quando comparadas às demais (p=0,002) 

(AREVIAN; NOUREDDINE; KABAKIAN-KHASHOLIAN, 2006).  

A utilização de um folheto educativo para motivar as mulheres com 

alterações citológicas a realizar o exame de seguimento obteve um aumento discreto na 

adesão (PASKETT, 1990). No entanto, quando associado à implantação de um sistema 

de rastreamento, houve um aumento considerável (PASKETT, 1995). 

O aconselhamento por telefone, realizado a fim de identificar e eliminar 

barreiras educacionais, psicológicas e práticas em relação ao exame de Papanicolaou, 
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mostrou-se uma excelente estratégia para melhorar a adesão em relação ao exame, 

mesmo quando comparada ao telefonema lembrete (ABERCROMBIE, 2001).  

As sessões educativas, com discussões em grupo, evidenciaram melhorar o 

conhecimento das mulheres a respeito do exame, bem como influenciaram 

positivamente às mesmas em relação à intenção de realizá-lo (AREVIAN; 

NOUREDDINE; KABAKIAN-KHASHOLIAN, 2006; PARK; CHANG; CHUNG, 

2005).  

Uma das intervenções testada foi um programa de intervenção cognitivo- 

emocional elaborado para prover informações sobre o exame e para trabalhar os 

aspectos emocionais, como vergonha, timidez e ansiedade, os quais permeiam a 

realização do exame, na decisão de mulheres coreanas de realizar o exame. Ao final, 

verificou-se que os escores de conhecimento foram significativamente maiores no GI 

(p=0,000) e que houve diferença na percepção das mulheres em relação aos benefícios 

da realização do exame (GI>GC: p=0,045). Não houve diferença entre os dois grupos 

sobre a percepção da suscetibilidade das mulheres ao CCU, bem como sobre as 

consequências desta patologia. O GI teve níveis mais altos de auto-eficácia e intenção 

mais forte de realizar o exame em um futuro próximo (PARK; CHANG; CHUNG, 

2005).  

Em outro estudo, as mulheres que participaram da sessão educativa também 

obtiveram maiores percentuais de conhecimento em relação ao exame (p=0,000) 

(AREVIAN; NOUREDDINE; KABAKIAN-KHASHOLIAN, 2006). 

 

 

Intervenções sociais 

 

 

As intervenções sociais descritas sugerem a utilização de profissionais 

específicos (ROBSON et al., 1989; TWINN; CHENG, 2000), como a enfermeira 

promotora de saúde, ou as mudanças no sistema de atendimento vigente 

(ABERCROMBIE, 2001; ROBSON et al., 1989), a fim de melhorar a qualidade da 

assistência prestada em relação ao rastreamento do CCU. 

Em uma pesquisa realizada no interior de Londres, foram testados dois tipos 

de intervenção: uso do computador e presença da enfermeira promotora de saúde na 

equipe em relação aos seus efeitos no processo de cuidar pela medida de registros, no 
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computador, de atividades preventivas, dentre elas os exames colpocitológicos 

realizados nos últimos três anos e o histórico de fumo das mulheres. Todos os grupos 

utilizaram o computador para registrar os fatores de risco, no entanto, o GI tinha seus 

fatores de risco verificados e acompanhados por uma equipe composta pela enfermeira 

promotora de saúde e o clínico geral, enquanto o GC era acompanhado apenas pela 

equipe composta por médicos (ROBSON et al., 1989).  

Ainda neste estudo (ROBSON et al., 1989), houve diferença 

estatisticamente significativa nos registros relacionados ao fumo, nos últimos cinco anos 

(GI: 73% e GC: 57%), e em relação aos exames colpocitológicos realizados nos últimos 

três anos em mulheres não histerectomizadas (GI: 76% e GC: 49%). Os 24% de 

aumento nos registros de fatores de risco podem ser atribuídos à intervenção utilizada. 

Esses dados sugerem que, com organização e recursos, mais de 90% dos registros e 

acompanhamentos dos fatores de risco podem ser realizados na prática, mesmo nas 

condições mais adversas das cidades interioranas, e que enfermeiras, com 

responsabilidades definidas para o cuidado preventivo no adulto, são a característica 

chave para procedimentos como este. O computador foi um pré-requisito para mudança, 

no entanto, não foi suficiente para obter altos níveis de registro e acompanhamento, 

como mostrou o GC. 

Tendo em vista o aumento à adesão de mulheres chinesas de Hong Kong, 

avaliou-se a experiência e a percepção dessas mulheres sobre a realização do exame 

colpocitológico com uma médica (GC) e com uma enfermeira (GI). Cada grupo foi 

composto por 50 mulheres alocadas randomicamente e avaliado em relação aos 

seguintes aspectos: qualidade técnica do cuidado, confiança no profissional e qualidade 

da amostra coletada. Embora não tenha havido diferença entre as médias totais dos 

grupos em relação ao primeiro aspecto, houve, porém, diferença em um item individual 

relacionado à informação dada sobre o procedimento (GI>GC: p=0,0130). No que se 

refere à confiança no profissional, houve diferença entre os grupos (GI>GC: p=0,024). 

Não houve diferença estatisticamente significativa na média geral do item qualidade da 

amostra coletada entre os grupos (GI=GC), todavia, quando analisado isoladamente, no 

item presença de células endocervicais, o GC foi superior ao GI (p=0,0181) (TWINN; 

CHENG, 2000). 
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3.1.3 Discussão 

 

Como demonstrado nesta revisão, muitas barreiras em relação aos pacientes, 

profissionais e sistemas vigentes podem ser superadas com intervenções bem 

delineadas. A seleção das intervenções a serem aplicadas deve levar em consideração as 

características específicas de cada população ou serviço. Um exemplo disso é a 

evidência de que mulheres desfavorecidas economicamente se beneficiam mais de 

intervenções comportamentais com incentivos financeiros, enquanto que as mulheres 

com melhor renda, das intervenções cognitivas (ABERCROMBIE, 2001). 

Outro aspecto relevante a ser considerado na aplicação das intervenções é o 

local ou ambiente. É importante perceber todos os espaços de prestação de serviço como 

ambientes promotores de saúde em potencial, como, por exemplo, o hospital. A 

hospitalização é uma valiosa oportunidade para discutir o rastreamento do CCU, 

especialmente para pacientes indigentes, cujo único contato com o sistema de saúde 

pode ser o período da hospitalização. Deve-se aproveitar a oportunidade da internação 

hospitalar, momento em que as pessoas estão mais disponíveis para receber 

intervenções, sejam elas cognitivas, sociais, comportamentais. A presença de relações 

estatisticamente significativas com a utilização da ficha de admissão com lembrete 

gráfico (KELLEY et al., 2002) deu subsídio à hipótese de que a intervenção lembrete 

pode melhorar a frequência da documentação do rastreamento do CCU. Isso sugere que 

os enfermeiros foram receptivos à ideia de discutir prevenção com as pacientes no 

hospital e talvez só precisassem ser lembrados. 

A implicação mais direta deste estudo, realizado no hospital, é a 

recomendação de que os enfermeiros devem continuar utilizando o lembrete para 

perguntar sobre medidas preventivas de saúde em seus formulários de admissão. 

Contudo, parece que somente perguntar sobre o exame não é suficiente para promover 

sua realização pelas mulheres, o que sugere a necessidade de se oferecer também 

informações sobre os intervalos recomendados, finalidade do exame e outras 

informações (intervenção cognitiva), especialmente porque isto levará apenas alguns 

minutos. Além disso, dependendo das condições em que se encontram as mulheres 

internadas, deveria ser oportunizada a realização do exame na própria instituição 

hospitalar. 

As intervenções comportamentais parecem ter um efeito mais fugaz quando 

comparadas às cognitivas. Um exemplo disso foi a comparação entre o telefonema 
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lembrete e o aconselhamento por telefone. A primeira intervenção aumentou a adesão 

inicialmente, todavia não foi tão eficaz quanto o aconselhamento por telefone 

(ABERCROMBIE, 2001). Esses resultados nos remetem à necessidade de utilizar uma 

combinação das intervenções para alcançar uma melhor eficácia. 

A maioria das intervenções analisadas foi cognitiva, todavia, somente quatro 

testaram os efeitos de estratégias interativas, nas quais o paciente se relaciona com o 

profissional para troca de informações. Parece que, quando a informação é fornecida 

pelo profissional, com espaço para perguntas específicas sobre o exame ou mesmo para 

falar sobre os medos e temores que o cercam, há um aumento nas taxas de prática do 

exame quando comparado somente ao oferecimento de informações de forma estática 

(cartas, panfletos, vídeos etc.). Isso pode ser ilustrado através do estudo, no qual se 

conseguiu apenas melhorar o nível de conhecimento das mulheres em relação ao exame 

colposcópico por meio da utilização de um panfleto educativo, sem, contudo, diminuir o 

nível de ansiedade das mulheres em relação ao procedimento (TOMAINO-BRUNNER, 

1998). Por outro lado, os estudos que utilizaram o aconselhamento por telefone ou os 

grupos de discussão para eliminar as barreiras (educativas, psicológicas e práticas) 

demonstraram aumento significativo na adesão das mulheres ao exame 

(ABERCROMBIE, 2001). 

Para realizar ações educativas em saúde mais dialogadas e participativas, 

torna-se fundamental que os profissionais de saúde, dentre eles a enfermeira, consigam 

em sua prática profissional promover o acolhimento e construir vínculos com os sujeitos 

assistidos, com vistas a compreender, reconhecer e comprometer-se em atender as 

necessidades de saúde dos pacientes (TWINN; CHENG, 2000). 

Mulheres que nunca realizaram o exame de Papanicolaou podem ter 

dificuldades de se adaptar ao ambiente de prestação de serviços de saúde tradicionais. 

Isso se torna evidente quando existe uma diferença cultural ou de idioma, o que requer 

estratégias de alcance extensivo (YABROFF; MANGAN; MANDELBLATT, 2003). 

Nesses casos, são especialmente importantes as estratégias sociais, nas quais se pode 

utilizar conselheiros de saúde (pessoas leigas da comunidade treinadas), líderes 

comunitários ou pessoas de influência da comunidade para realizar a intervenção 

(GIARRATANO; BUSTAMANTE-FLORESTA; CARTER, 2005).  

Outras estratégias de intervenção social são a disponibilização de 

profissionais específicos para prestar cuidados à determinada população de mulheres, a 

incorporação de tecnologias (computador) e as mudanças no sistema.  Em um dos 
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estudos, os achados demonstraram um alto nível de satisfação das mulheres em ambos 

os grupos (exame realizado pela médica e pela enfermeira), o que pode ser atribuído às 

habilidades interpessoais e à experiência do profissional. No entanto, o nível de 

satisfação entre as mulheres que realizaram o exame com a enfermeira foi 

estatisticamente superior (TWINN; CHENG, 2000). Outro estudo também refere um 

nível de satisfação elevado das mulheres ao realizar o exame com a enfermeira, citando 

as habilidades interpessoais, a cordialidade e gentileza da enfermeira como motivo 

(MITCHELL, 1993; FURBER; DONALDSON, 1992). 

 

 

3.1.4 Conclusões 

 

Esta revisão demonstrou que a escolha da melhor intervenção deve levar em 

consideração as características da população-alvo, como raça, etnia, idioma, nível 

socioeconômico, e o ambiente em que será aplicada (hospital, unidade básica de saúde, 

na capital, no interior). 

Tanto as intervenções comportamentais, como as cognitivas e sociais 

mostraram efeitos positivos na detecção precoce do CCU, todavia sugere-se que, 

quando adequado, se utilize uma combinação das intervenções para se obter um 

resultado mais eficaz. 

Ressalta-se o reduzido número de pesquisas realizadas por enfermeiros com 

nível de evidência igual ou superior a três, o que não significa que os enfermeiros não 

estejam realizando intervenções, no entanto, traduz a fragilidade dos desenhos 

metodológicos que descrevem a utilização das mesmas para incrementar a detecção 

precoce do CCU. Outro fato importante é que dentre os estudos encontrados, nenhum 

pertencia à enfermagem brasileira. 

Embora todos os estudos sejam oriundos da literatura internacional, 

realizados em mulheres de diferentes culturas, raças e etnias, bem como usuárias de um 

sistema de saúde diferenciado, todas as intervenções propostas são de fácil 

reprodutibilidade e adaptação ao contexto das mulheres brasileiras. 

Desta forma, percebeu-se ao final desta revisão a necessidade de realizar 

pesquisas experimentais contendo intervenções embasadas em teorias, com o objetivo 

de combater o câncer de colo uterino, no caso desta tese, de diminuir as taxas de não 

retorno para receber o resultado do exame colpocitológico. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A teoria é considerada tanto um processo como um produto. Como 

processo, ela tem inúmeras atividades e inclui quatro fases interagentes e sequenciais 

(análise dos conceitos, construção dos relacionamentos, teste das relações e validação 

das relações) as quais são implementadas na prática. Como produto, proporciona um 

conjunto de conceitos e relações que podem ser combinados para descrever, explicar, 

prever e prescrever fenômenos de interesse; essa informação é usada, então, para 

orientar a prática de enfermagem (KENNEY, 1995; KENNEY, 2002).  

Em uma disciplina prática como a enfermagem, teoria e prática são 

inseparáveis. Na realidade, o desenvolvimento e a aplicação da teoria aliada à prática 

com base na pesquisa são considerados fundamentais para o desenvolvimento da 

profissão e da prática autônoma da enfermagem (MCEWEN, 2009). 

Para melhorar a prática de enfermagem, os enfermeiros necessitam revisar a 

literatura, avaliar criticamente os achados de pesquisa e sintetizar, de forma empírica e 

contextual, a informação teórica relevante a ser aplicada na prática. Além disso, eles 

devem questionar permanentemente sua prática e procurar melhores alternativas 

(ROSSWURN; LARRABEE, 1999).  Os enfermeiros não podem considerar a teoria e a 

pesquisa como buscas intelectuais separadas do desempenho clínico; ao contrário, 

devem reconhecer que ambas fornecem a base para a prática. 

As intervenções utilizadas nesta pesquisa foram embasadas nas teorias e nos 

conceitos de alguns autores a fim de possibilitar uma prática de enfermagem 

fundamentada.    

 

 

4.1 Intervenção Educativa 

 

 

Uma das atividades do programa de controle do câncer cérvico-uterino é a 

educação em saúde. Conforme o Ministério da Saúde, nenhuma ação de controle do 

câncer cérvico-uterino avançará sem a participação do componente educativo que atinja 

a população de mulheres e os profissionais de saúde. Deverão ser oferecidas a todas as 

mulheres que buscam os serviços de saúde, por qualquer motivo, ações educativas 
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individuais ou em grupos de reflexão sobre os benefícios que decorrem destas 

atividades (BRASIL, 2001).  

Aqui, ressalta-se a importância da educação em saúde como meio de 

alcançar resultados eficientes no controle do câncer ginecológico. O enfermeiro é o 

profissional que tem assumido a realização dos exames de prevenção nas UBS, no 

entanto, não se tem priorizado o componente educativo no combate ao câncer de colo 

uterino.  

Esse fato pode ser demonstrado por meio de uma pesquisa realizada em 

nove Unidades Básicas de Saúde de Fortaleza (UBASF), na qual se percebeu que as 

atividades grupais de educação em saúde, desenvolvidas por enfermeiros, 

corresponderam à cerca de 10% das ações, ou seja, 90% das responsabilidades dos 

enfermeiros foram voltadas para o atendimento individual (VICTOR; VIEIRA, 2002).  

O distanciamento destes profissionais de atividades educativas em 

detrimento de consultas é algo alarmante para a profissão. É de suma importância que o 

enfermeiro desperte para a necessidade de se realizar ações educativas 

concomitantemente aos atendimentos para que essa realidade possa ser transformada. 

Segundo o Ministério da Saúde (1997), a atuação do enfermeiro na 

prevenção do câncer tem sido objeto de estudo em diversos países, e cada vez mais fica 

comprovada a sua importância nos programas de prevenção junto à população, não só 

como profissional que realiza a técnica, mas também como educador e conselheiro.  

Além de não ser o foco da atuação dos profissionais, as atividades 

educativas, quando existem, têm se revelado uma prática de caráter normativo, 

repetitivo, de cunho preventivo, garantindo apenas o acesso à informação sem, contudo, 

discutir as interfaces sociais e emocionais que conduzem o comportamento humano 

(VICTOR; VIEIRA, 2002).  

Entende-se que a mudança de perspectiva no pensar e fazer do enfermeiro 

no campo da educação popular em saúde agrega seu papel educativo ao resgate da 

pessoa como cidadã, participativa e consciente de sua condição de vida. Isto implica em 

proposta de ação voltada ao diálogo e à intermediação de práticas e saberes que dele 

resulta (ALVIM; FERREIRA, 2007).  

Em se tratando de diálogo no cuidado e na educação em enfermagem, é 

permitido um encontro com a teoria freireana, como eixo central de discussão. Em 

especial, destacam-se os princípios da dialogicidade; transitividade da consciência, de 

ingênua à crítica; pedagogia crítico-reflexiva; transformação-ação; e educação 
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dialógica. Esses princípios subsidiam a discussão sobre a intermediação de saberes e 

práticas impressos nas vivências e experiências dos grupos humanos, sejam eles 

profissionais, sejam populares (ALVIM; FERREIRA, 2007).  

A opção pela filosofia freireana como referencial teórico para a intervenção 

educativa a ser realizada neste estudo se justifica pelo fato de esta oferecer elementos 

necessários à discussão acerca da posição ingênua do cliente diante dos cuidados e da 

cultura científica em saúde. O cliente, na opção por orientar suas práticas de saúde 

fundamentadas no saber científico, dele fica dependente, ao tomar esse conhecimento 

como verdade absoluta e definitiva. Decorrente disso surge uma situação desafiadora 

para o ato educativo dialógico em saúde: a de transformar a posição ingênua dos 

sujeitos educandos em posição crítica, diante desse suposto determinismo do 

conhecimento científico.  

A educação em saúde dialógica, horizontalizada e crítica, possibilita ao 

homem a discussão corajosa de sua problemática e de sua inserção na mesma, 

advertindo-o dos perigos de seu tempo, para que consciente deles ganhe a força e a 

coragem de lutar, ao invés de ser levado e arrastado à perdição de seu próprio eu, 

submetido às prescrições alheias (FREIRE, 1989). 

É fato que a problemática relacionada ao não retorno das mulheres para 

receber o resultado do exame preventivo tem causas multifatoriais, no entanto, se parte 

do pressuposto de que a educação perpassa todas essas áreas e de que se realizada de 

forma dialógica e reflexiva levará às mulheres da passividade à criticidade, tornando-as 

ativas no processo de adoção de comportamentos saudáveis e na busca pela melhoria 

dos serviços de prevenção do CCU.  

O potencial inerente à educação – instrumento na transformação das 

condições sociais – pode ser compreendido numa perspectiva “revolucionária”, na 

medida em que os sujeitos que a vivenciam pretendam a superação das concepções 

atuais de vida da humanidade. Tem-se, então, nesta perspectiva, a educação, como um 

elo na libertação dos homens, possibilitando-lhes a construção da autonomia coletiva, 

não como uma alavanca que transforma a realidade por si mesma, todavia constituindo-

se em um instrumento da ação crítica e criativa (FREIRE, 1989).  

De acordo com esse aspecto, a Organização Mundial de Saúde (2007) 

esclarece a relevância de mudar a estratégia no combate ao câncer, combinando ações 

preventivas, de promoção e proteção à saúde com medidas diagnósticas e terapêuticas, 

especialmente as de diagnóstico precoce.   
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A intervenção educativa proposta neste trabalho foi elaborada durante o 

curso de mestrado (VASCONCELOS, 2008), com o intuito de ser realizada antes da 

consulta de prevenção do CCU. Dessa forma, teve como características a necessidade de 

ser atrativa e objetiva, mas com informações indispensáveis para propiciar 

esclarecimento de possíveis dúvidas e estabelecer diálogo efetivo entre o profissional e 

as mulheres. A finalidade precípua da intervenção foi despertar nas mulheres 

participantes do estudo a consciência de seu papel na adoção de práticas promotoras de 

saúde relacionadas à prevenção do CCU, mais especificamente, por meio do retorno 

para receber o resultado do exame de Papanicolaou. 

A realização da estratégia educativa baseou-se nos princípios idealizados 

por Freire (1989), o qual propõe um processo educativo dialógico, crítico e que 

possibilite aos educandos a oportunidade de discutir sua problemática tornando-se 

sujeitos ativos no processo de busca por soluções.   

A proposta de Freire (1989) é composta por cinco fases, das quais quatro 

foram adaptadas à realidade deste estudo, que são: levantamento do universo 

vocabular, escolha das palavras selecionadas do universo vocabular pesquisado, 

criação de situações existenciais típicas do grupo com que se vai trabalhar e 

elaboração de fichas-roteiro. 

A feitura de fichas com a decomposição das famílias fonêmicas 

correspondente aos vocábulos geradores, a qual compõe a quinta fase do processo 

elaborado por Freire (1989), não foi utilizada para elaboração da estratégia educativa 

devido ao fato de não ser objetivo do teórico a aprendizagem construtivista da 

linguagem escrita, mas, sim, oportunizar, por meio das figuras e do diálogo crítico, uma 

reflexão sobre o retorno das mulheres para receber o resultado do exame de 

Papanicolaou. 

O levantamento do universo vocabular foi efetuado por meio de inquérito 

CAP (conhecimento, atitude e prática) realizado com todas as mulheres que 

participaram da pesquisa, o qual era preenchido antes da realização do exame e da 

participação destas na intervenção educativa. A utilização deste instrumento possibilitou 

conhecer as expressões particulares e os vocábulos ligados às experiências das mulheres 

em relação ao exame de Papanicolaou.  

Neste ponto, foi possível identificar vários aspectos que permeiam a 

realização do exame, como: dificuldades para obter uma ficha; a conversa, no corredor, 

enquanto aguarda o exame, medos, anseios, frustrações e esperanças ligadas ao teste. 
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Esta fase, segundo Freire (1989), é de resultados muito ricos para a equipe de 

educadores, não só pelas relações que travam, mas pela exuberância não muito rara da 

linguagem do povo de que às vezes não se suspeita. 

A partir da apreensão do universo vocabular das mulheres pesquisadas, 

foram escolhidas palavras, conceitos e expressões citadas por elas, que subsidiaram a 

abordagem da intervenção educativa no direcionamento do diálogo com as mulheres 

avaliadas. Por exemplo, algumas das participantes, quando questionadas durante o 

inquérito a respeito da finalidade do exame de Papanicolaou, responderam: “prevenir 

gravidez” e/ou “prevenir Aids”. Deste modo, no momento da intervenção em que se 

dialogava sobre a finalidade deste exame, utilizaram-se os próprios termos e expressões, 

apreendidos durante o inquérito, em forma de reflexões, para promover a comunicação 

com uma linguagem apropriada e compreensível acerca do exame de Papanicolaou. Por 

meio da abordagem dialógico-reflexiva, durante a intervenção educativa, construíram-se 

e desconstruíram-se conceitos juntamente com as mulheres. 

Em relação à fase de criação de situações existenciais típicas para o 

grupo com que se vai trabalhar, utilizou-se um álbum contendo figuras relacionadas 

ao exame de Papanicolaou. As figuras foram elaboradas com o cuidado de que 

retratassem a realidade da unidade básica de saúde, locus da pesquisa, cujo objetivo era 

que as mulheres reconhecessem a si próprias nas figuras, favorecendo o processo 

educativo.  

As figuras retratam situações-problema, codificadas, guardando em si 

elementos que serão decodificados pelos grupos, com a colaboração do coordenador 

(FREIRE, 1989). No álbum estavam presentes cinco figuras que representavam as 

seguintes situações: mulheres aguardando a realização do exame (Figura 1), mulher 

pensando sobre os cuidados necessários antes de realizar o exame (Figura 2A), mulher 

evitando relações sexuais com seu parceiro a fim de estar apta à realização do exame 

(Figura 2B), mulher nervosa no consultório realizando o exame com um profissional do 

sexo masculino (Figura 3) e mulher na consulta de retorno (Figuras 4). 
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 Figura 1 - Mulheres aguardando a realização do exame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Fonte: VASCONCELOS (2008) 

 

 
Figura 2a - Mulher pensando sobre os cuidados necessários antes de realizar o exame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VASCONCELOS (2008) 
 

Figura 2b - Mulher evitando relações sexuais com seu parceiro a fim de estar apta à realização 
do exame 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: VASCONCELOS (2008) 

FICHA-ROTEIRO 1 
 
TEMA:  QUAIS MULHERES DEVEM 
REALIZAR O EXAME PREVENTIVO? 
 
• DISCUTIR SOBRE: 
- VULNERABILIDADE; 
- FATORES DE RISCO PARA O CÂNCER; 
- PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE; 
- AUTONOMIA E CO-RESPONSABILIDADE 

NA BUSCA PELA PREVENÇÃO E 
CONTROLE DO CCU. 

 

FICHA-ROTEIRO 2 
 
TEMA: QUAIS OS CUIDADOS PARA A 
REALIZAÇÃO DO EXAME PREVENTIVO? 
 
- Abstenção sexual,  
- Higiene íntima, 
- Menstruação,  
- Duchas e cremes vaginais 
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Figura 3 - Mulher nervosa no consultório realizando o exame com um profissional do sexo 
masculino 

Fonte: VASCONCELOS (2008) 
 
Figura 4 - Mulher na consulta de retorno 

 

 

 

 

 

FICHA-ROTEIRO 4 

 
 
 
 
 
 

Fonte: VASCONCELOS (2008) 
 

 
 

A quarta fase foi a da elaboração das fichas-roteiro para auxiliar o 

coordenador no debate com as mulheres sobre o exame, sendo apenas um norteador da 

discussão e nunca algo rígido que se devesse seguir. 

A aplicação desta intervenção educativa, utilizando os conceitos de Freire 

(1989), bem como o uso de figuras, foi utilizada durante esta pesquisa de doutorado, por 

ter demonstrado efeitos positivos, quando utilizada na pesquisa de mestrado, 

despertando o interesse das mulheres em participar da intervenção educativa e em 

debater sobre a problemática em questão. A utilização dos princípios freireanos também 

possibilitou a aproximação com a clientela por meio da realização do inquérito CAP, 

FICHA-ROTEIRO 3 
 
TEMA:  O EXAME DE 
PAPANICOLAOU 
 
• FINALIDADES DO EXAME  
• O EXAME NÃO SERVE PARA... 
• DIFICULDADES PARA 

REALIZAR O EXAME: PESSOAIS 
E INSTITUCIONAIS 

• SENTIMENTOS FRENTE AO 
EXAME 

• PROFISSIONAIS CAPACITADOS 
PARA REALIZAR O EXAME 

 

FICHA-ROTEIRO 4 
 
TEMA:  A IMPORTÂNCIA DA 
CONSULTA DE RETORNO 
 
• RESULTADO DO EXAME X 

CONSULTA DE RETORNO 
• DIFICULDADES PARA RECEBER O 

EXAME: PESSOAIS E 
INSTITUCIONAIS 

• SENTIMENTOS FRENTE AO 
RESULTADO EXAME 

• CONSEQUÊNCIAS DE NÃO 
RETORNAR PARA RECEBER O 
EXAME 

PERIODICIDADE DO EXAME 
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durante o qual se realizou o levantamento do universo vocabular das mulheres, bem 

como a avaliação dos conhecimentos, atitudes e práticas em relação ao exame de 

Papanicolaou. 

 

 

4.2 Intervenção Comportamental 

 
 

A outra intervenção utilizada para diminuir as taxas de não retorno das 

mulheres para receber o resultado do exame colpocitológico foi a comportamental. Esse 

tipo de intervenção é utilizado partindo do pressuposto de que as pessoas precisariam 

somente de um estímulo (lembrete) para praticar a conduta adequada, pois o 

comportamento (resposta) é visto como o resultado de condições estimulantes sendo, 

algumas vezes, denominadas de modelos de aprendizado do estímulo-resposta (E-R) 

(MCEWEN; WILLS, 2009). 

Os comportamentalistas preocupam-se com os aspectos observáveis e 

mensuráveis do comportamento humano, acreditando que o mesmo pode ser controlado 

por meio da recompensa do comportamento desejável e do desprezo ou da punição do 

comportamento indesejável. O reforço ou fortalecimento do comportamento aumenta a 

chance de sua recorrência no futuro (MCEWEN; WILLS, 2009). 

A necessidade de testar uma intervenção comportamental surgiu após a 

pesquisa de mestrado, na qual se verificou que dentre os motivos pessoais alegados 

pelas mulheres, antes da realização da intervenção educativa, para não ter retornado à 

unidade a fim de receber o resultado do último exame realizado, destacaram-se: “mudei 

de endereço” (n=04), “Porque não” (n=1), “Esqueci” (n=1), “Descuido meu” (n=1) e 

“Já tinha recebido o remédio no dia da consulta” (n=1). E, após a realização da 

intervenção educativa, das 230 (92%) mulheres que retornaram para receber o resultado 

do exame, 173 (75,2%) compareceram na data aprazada e 57 (24,8%), após a data 

aprazada. Dentre os motivos citados para o não comparecimento na data aprazada, os 

que mais se destacaram foram: “Devido ao trabalho” (28,0%), “Estava com um familiar 

doente” (12,2%), “Esqueceu o dia da consulta” (12,2%), “Não deu” (8,7%) e “Viagem” 

(5,2%) (VASCONCELOS; 2008).  

Embora a consulta de retorno seja agendada com um intervalo de 

aproximadamente 45 dias, durante os quais a mulher deveria se programar para não 
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faltar à consulta, muitos dos motivos apontados por elas para não ter comparecido na 

data aprazada são facilmente contornáveis. Assim, surgiu a seguinte hipótese: mulheres 

que recebem intervenções comportamentais (lembretes) associados à intervenção 

educativa terão taxas de não retorno menores do que as que recebem somente a 

intervenção educativa? 

Desta forma, surgiu o interesse em aplicar uma intervenção comportamental 

com o intuito de minimizar o não comparecimento das mulheres à consulta de retorno, 

que é a fita lembrete (intervenção comportamental) proposta nesta pesquisa. 

A intervenção comportamental utilizada nesta pesquisa está baseada nos 

conceitos de Skinner (1969) que, assim como Freud, defendia que todo comportamento 

é determinado. Embora Skinner seguisse as ideologias de Pavlov e Watson (dois 

comportamentalistas pioneiros), expandiu a noção de abordagens de aprendizado 

comportamental de estímulo-resposta para incluir o conceito de reforço. A teoria 

Pavloviana, basicamente biológica, afirma que um estímulo produz uma resposta. 

Skinner levou adiante esse princípio teórico e aplicou-o às ciências psicológicas. Ele 

postulava que é possível prever e controlar os comportamentos de outros indivíduos por 

meio de uma contingência de reforços humanos e expandiu o pensamento Pavloviano, 

acrescentando a motivação e o reforço aos princípios de aprendizagem (SKINNER, 

1969). 

Condicionamento operante foi o termo adotado por Skinner para rotular sua 

teoria. O condicionamento operante refere-se à manipulação dos reforçadores 

selecionados para extrair e fortalecer os reforços comportamentais desejados. De acordo 

com Skinner, o indivíduo desempenha um comportamento (descarrega um operante) e 

recebe uma consequência (reforçador) como resultado. A consequência é positiva ou 

negativa e, provavelmente, determina se o comportamento será repetido. Assim, embora 

as consequências negativas tenham efeito inibidor no comportamento, as consequências 

positivas, em geral, resultam na sua repetição. A ausência de reforços costuma diminuir 

o comportamento. A premissa de Skinner era que o reforço determina, finalmente, a 

existência do comportamento (SKINNER, 1969). 

Skinner definiu o reforço como qualquer coisa que aumente a ocorrência de 

um comportamento, o que no caso desta pesquisa será a fita lembrança para aumentar a 

taxa de retorno das mulheres para receber o resultado do exame. É importante observar 

que o valor do reforço depende do seu significado para determinado indivíduo, e o 

mesmo reforço pode ter efeitos diversos sobre as pessoas. De acordo com ele, existem 
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dois tipos de reforços: os primários e os secundários. Os primários são importantes para 

a sobrevivência (p.ex., alimento, água e sexo) e os secundários são condicionados (p. 

ex., dinheiro, bens materiais e elogios) (SKINNER, 1969). 

A teoria comportamental, no entanto, também tem seus críticos. Como o 

paciente assume um papel relativamente passivo, existe uma possibilidade de que os 

antigos comportamentos sejam retomados quando ele for removido dos ambientes 

altamente estruturados e controlados, criados pelos métodos de aprendizado com base 

comportamental. Muitos questionam se as técnicas comportamentais isoladas são 

capazes de gerar mudanças permanentes no comportamento (MCEWEN; WILLS, 

2009). 

Em comparação às teorias comportamentais, que geralmente ignoram os 

pensamentos, sentimentos e processos cognitivos do aluno, as teorias do aprendizado 

cognitivo enfatizam os processos mentais e as atividades que ocorrem na aprendizagem. 

Essas teorias ganharam popularidade na década de 60, quando o reconhecimento das 

limitações das teorias comportamentais levou ao desenvolvimento de teorias mais 

completas para estruturar e explicar como as pessoas aprendem e como são realizadas as 

mudanças permanentes no comportamento (MCEWEN; WILLS, 2009).  

Todas essas informações demonstram a importância de realizar intervenções 

de forma individualizada e agrupada para testar seus efeitos e para perceber o grau de 

potencialidade delas.  
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5 METODOLOGIA 

 
5.1 Tipo de Estudo 

 

Trata-se de um estudo experimental, do tipo randomizado controlado. Esta 

opção deu-se pelo fato de, em estudos experimentais, o investigador aplicar um 

tratamento (denominado intervenção) e observar os seus efeitos sobre um desfecho, 

sendo sua principal vantagem em relação a estudos observacionais o fato de demonstrar 

causalidade (HULLEY et al., 2008). Devido às suas propriedades especiais de controle, 

um experimento oferece maior corroboração do que qualquer outra abordagem de 

pesquisa de que a variável independente afeta a variável dependente (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2011). 

Delineamentos intergrupos sempre incluem um grupo que recebe uma 

intervenção a ser testada e outro que recebe tratamento não-ativo (de preferência 

placebo) ou um tratamento de comparação. A melhor comparação entre os grupos de 

intervenção e controle ocorre quando não há co-intervenções – medicações, terapias ou 

comportamentos (que não a intervenção sob estudo), todavia, nem sempre é possível 

deixar de dar qualquer tipo de tratamento que não seja a intervenção do estudo. Uma 

opção seria oferecer uma intervenção-padrão para os participantes do estudo (HULLEY 

et al., 2008). No caso desta pesquisa, há comparação entre três grupos: intervenção 

educativa (sessão educativa e demonstração do exame), intervenção comportamental 

(fita lembrança) e um grupo que recebe a intervenção-padrão (cartão contendo a data da 

consulta de retorno – lembrete gráfico), aqui denominado de grupo de comparação. 

Este estudo possui os três critérios necessários para ser classificado como 

experimental, que são: manipulação, controle e randomização (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2011).  

Nesta pesquisa, foram aplicadas intervenções (educativa e comportamental) 

e observados seus efeitos sobre um desfecho: o retorno das mulheres para receber o 

resultado do exame de Papanicolaou. 
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5.2 Descrição do local da pesquisa 

 

 

O local selecionado para realização do estudo foi um Centro de Saúde da 

Família (CESAF), situado no bairro Vicente Pinzon, em uma área da periferia da cidade 

de Fortaleza-CE, pertencente à Secretaria Executiva Regional II, no qual funcionam 

quatro equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), desde Agosto de 2006, e abrange 

um contingente de aproximadamente 30 mil pessoas. 

A escolha por este local se deu, primeiramente, pelo fato de esta ser uma 

unidade que trabalha de acordo com a ESF, na qual se desenvolve o programa de 

prevenção do CCU por quatro enfermeiras integrantes das respectivas equipes. Outra 

justificativa para a seleção do local é a constatação do fato de que não há realização de 

intervenções sistematizadas realizadas pelos profissionais da instituição com as 

mulheres que buscam a realização do exame colpocitológico. 

Neste CESAF, há realização do exame semanalmente, às segundas e                      

terças-feiras, pela tarde, e, às quartas e sextas-feiras, pela manhã. Neste local, o exame 

colpocitológico é realizado exclusivamente por enfermeiros, em quatro turnos da 

semana, sendo atendidas dez mulheres por turno e, em média, alcançando-se um 

número de 106 exames por mês (VASCONCELOS et al., 2010). O exame é realizado 

por demanda espontânea para aquele dia, ou seja, não há agendamento. Desta forma, as 

dez primeiras mulheres, independente da área adscrita, que comparecem ao posto, 

realizam o exame. Eventualmente são realizadas campanhas de prevenção do CCU aos 

sábados. 

 

 

5.3 População e amostra 

 

 

A população do estudo foi composta pelas mulheres que realizaram o exame 

de prevenção do CCU no referido CESAF. A seleção da amostra obedeceu aos 

seguintes critérios de inclusão: ter iniciado atividade sexual e realizar o exame de 

prevenção do CCU no período de coleta de dados. 



Intervenção comportamental e educativa: efeitos na adesão das mulheres à consulta de retorno 
para receber o resultado do exame colpocitológico 

 

Tese de Doutorado – Camila Teixeira Moreira Vasconcelos - 2012 

46 

Como critério de exclusão definiu-se: apresentar limitação cognitiva que a 

impeça de responder o questionário, de participar da intervenção educativa ou 

comportamental, bem como não ter realizado, por qualquer motivo, a coleta citológica. 

Os critérios de descontinuidade foram: desistir de participar do estudo após 

o início da coleta ou vir a óbito entre o período de realização do exame e o recebimento 

do resultado. 

As mulheres que compuseram a amostra foram alocadas randomicamente 

em três grupos: 

GRUPO 1 - COMPARAÇÃO: Foi oferecido às mulheres somente a 

consulta de retorno (a mulher recebeu um cartão contendo a data, o nome do 

profissional e o horário); 

 

GRUPO 2 – INTERVENÇÃO EDUCATIVA: Foi oferecida às mulheres, 

além da consulta de retorno (a mulher recebeu um cartão contendo a data, o nome do 

profissional e o horário), uma intervenção educativa baseada nos pressupostos 

freireanos elaborada e testada durante o curso de mestrado (VASCONCELOS, 2008); 

 

GRUPO 3 – INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL: Foi oferecida às 

pacientes uma fita lembrança para colocar no pulso, na qual estavam impressos os 

seguintes dados: data do retorno, horário e o nome do profissional. Essa fita era 

amarrada ao pulso da paciente e somente deveria ser retirada na ocasião da consulta de 

retorno. 

 

 

5.3.1 Randomização da amostra 

 

 

Para qualificar-se como um experimento, o delineamento do estudo deve 

envolver a designação aleatória dos sujeitos aos grupos. Através da randomização 

(designação aleatória), todos os participantes têm uma chance igual de serem incluídos 

em qualquer grupo. Antecipa-se que os grupos designados aleatoriamente sejam 

comparáveis, em média, em relação ao número infinito de traços biológicos, 

psicológicos e sociais no início do estudo (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011).  
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Como as consultas de prevenção do CCU realizadas na instituição 

pesquisada não eram agendadas, o esquema de randomização sistemática utilizado 

baseou-se na média de atendimentos mensais para definir os grupos de intervenção 

(comportamental e educativa) e controle. Esse esquema também foi escolhido para 

impedir a troca de informações entre as pacientes que aguardam o exame no dia de 

atendimento, bem como pelo fato de as pacientes que realizam o exame de prevenção 

do CCU frequentarem diariamente a unidade de saúde para outros atendimentos em 

salas cujos bancos de espera são os mesmos que as pacientes que aguardam a realização 

do exame colpocitológico permanecem e, por isso, impossibilitar a contaminação (troca 

de informações) que poderia ocorrer entre as mulheres que receberam e as que não 

receberam a intervenção educativa ou comportamental. Esse tipo de randomização foi 

realizado em outro estudo que buscou testar os efeitos de uma intervenção educativa 

sobre a melhora do conhecimento e a diminuição da ansiedade em relação à colposcopia 

(TOMAINO-BRUNNER et al., 1998).  

Desta forma, durante um período total de seis meses de coleta, a cada 60 

dias consecutivos, trocavam-se os grupos. Nos primeiros 60 dias foram coletados os 

dados do grupo controle, seguidos pelo grupo comportamental e finalizado com o grupo 

educativo (Figura 5).  

 

Figura 5- Ilustração representando a randomização da amostra. 
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� As pacientes que comparecerem durante os primeiros 60 dias de coleta 

(setembro a outubro) fizeram parte do GRUPO I - COMPARAÇÃO; 

� As que comparecerem durante os outros 60 dias consecutivos 

(novembro/dezembro) fizeram parte do GRUPO II – INTERVENÇÃO 

EDUCATIVA; 

� As que comparecerem durante os últimos 60 dias (janeiro/fevereiro) 

fizeram parte do GRUPO III – INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL; 

 

De acordo com Marconi & Lakatos (2004), as participantes tiveram a 

mesma chance de serem selecionados em qualquer grupo. Outra vantagem da 

randomização, segundo os mesmos autores, é a de que se controlam todas as possíveis 

fontes de variáveis alheias, sem qualquer decisão consciente da parte do pesquisador 

sobre quais delas precisam ser controladas.     

 

 

5.3.2 Cegamento 

 

As intervenções devem, sempre que possível, ser planejadas de tal forma 

que os participantes do estudo, membros da equipe com os quais eles têm contato e 

aqueles que adjudicam os desfechos não saibam para qual dos grupos cada um dos 

participantes foi alocado. Quando não for possível cegar todas essas pessoas, é 

altamente desejável que o maior número possível seja cegado (HULLEY et al.; 2008).  

Durante esta pesquisa, pelo reduzido número de pesquisadores participantes, 

duração da coleta (6 meses) e o elevado número da amostra, somente os profissionais 

que realizaram os exames colpocitológicos eram cegos, pois além de desconhecerem o 

cronograma e a disposição dos grupos, as respectivas intervenções eram realizadas antes 

das paciente entrarem no consultório.  

Para Hulley et al. (2008), a avaliação cega pode não ser importante se o 

desfecho for “duro” (hard), como óbito, sobre o qual não há incerteza ou possibilidade 

de avaliação inviesada. Desta forma, embora a pesquisadora soubesse a que grupo cada 

mulher pertencia, não havia como interferir no desfecho avaliado, retornar ou não para a 

consulta de retorno. 
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5.3.3 Cálculo da amostra 

 

 

O cálculo da amostra foi realizado utilizando-se a fórmula para estudos com 

grupos comparativos (JEKEL, ELMORE E KATZ; 2005), descrita abaixo: 

   

 

 

 

Onde: 

 

- N = Tamanho da amostra 

- Zα = Coeficiente de confiança 

- Zβ = Poder 

- p = Proporção de ocorrência do desfecho 

- d = diferença clinicamente importante 

 

Na pesquisa realizada durante o mestrado, na qual foram comparados 

apenas o grupo controle com o grupo da intervenção educativa, foi encontrada uma taxa 

de não retorno de 10% e 6%, respectivamente. Tendo como variável de desfecho deste 

estudo a frequência de não comparecimento à consulta de retorno para receber o 

resultado do exame preventivo e baseado no estudo piloto realizado, adotaram-se os 

seguintes valores: Zα = 95%, Zβ = 80%, p = 10%, d = 10%. Assim, ao substituir os 

valores na fórmula, encontrou-se que seriam necessárias 212 mulheres para cada grupo, 

ou seja, um total de 636 mulheres. Adicionando-se a esse total um percentual de 

segurança de 10% para eventuais perdas, tem-se que seriam necessárias 233 mulheres 

para cada grupo, perfazendo um total de 699 mulheres.  

 

 

5.4 Descrição das Intervenções 

 

5.4.1 Intervenção educativa 

 

N = (Zα + Zβ)² x 3 x p x (1- p) 
                            d² 
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A intervenção educativa utilizada seguiu os mesmos passos já elaborados de 

acordo com o referencial de Freire (1989) e aplicados durante a pesquisa de mestrado. 

Desta forma, as quatro fases do processo elaborado por Freire (1989) utilizadas para 

fundamentar a intervenção educativa não seriam repetidas, tendo em vista que a 

intervenção seria aplicada no mesmo local e com a mesma população. 

A realização da intervenção educativa foi dividida em duas fases:                 

situações-problema e demonstração do exame de Papanicolaou. Ambas as fases 

ocorreram em um único encontro, com o número de mulheres que compareceram para a 

realização do exame de Papanicolaou (no máximo, dez mulheres), durante o período 

proposto para a intervenção educativa. Esta última foi aplicada pela pesquisadora 

responsável, na sala de reuniões do CESAF disponibilizada pela coordenação.  

Nas situações-problema foram utilizadas as cinco representações gráficas ou 

ilustrações (figuras) geradoras de discussão. Para cada representação, há uma ficha-

roteiro que auxilia no debate com as participantes da intervenção.  

Segundo Bossemeyer e Moura (2006) a utilização de métodos de ensino-

aprendizagem que envolvam os participantes, bem como o uso de ilustrações e figuras 

associadas a mensagens textuais em alternativa a métodos tradicionais passivos aumenta 

a capacidade de o indivíduo memorizar e lembrar as informações essenciais.  

Para a fase de demonstração do exame de Papanicolaou, optou-se pela 

utilização de modelo anatômico de pelve feminina e o material utilizado no exame de 

Papanicolaou. Esta fase tem como objetivo familiarizar as participantes do estudo com o 

exame, possibilitando uma situação mais próxima da real. 

Nesta fase, houve a exposição do material utilizado no exame de 

Papanicolaou (espéculo, lâmina, espátula de Ayres, escovinha tipo Campos da Paz, 

pinça Cherron e modelo anatômico da pelve feminina) e a demonstração de uma coleta 

para exame preventivo. Neste período, as participantes eram encorajadas a manipular o 

material. Este passo visa minimizar o medo em relação ao exame, principalmente para 

as que iriam realizá-lo pela primeira vez. 

 

5.4.2 Intervenção comportamental 

 

A intervenção comportamental proposta neste estudo visava funcionar como 

um lembrete para a data da consulta de retorno. No dia em que a paciente realizava o 
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exame de Papanicolaou na instituição, ela recebia uma fita de pulso (Figura 6) na qual 

estava escrito a data, o horário e o nome do profissional responsável pela consulta de 

retorno (a própria pesquisadora) e era orientada que somente deveria retirar a fita no dia 

da consulta. 

 

              Figura 6. Modelo de fita lembrança 

 

                       Fonte: Internet  

 

Dentre as diversas intervenções comportamentais, esta foi escolhida pelo 

fato de ser de baixo custo e já ser um hábito regional o uso desse tipo de fita. As fitas 

utilizadas são chamadas fitas lembranças, 100% poliéster, com 10mm de largura, 

encomendadas em três cores diferentes (azul, rosa e lilás) para facilitar a aceitação das 

mulheres (Figura 7). 

 

Figura 7. Modelo de fita lembrança nas cores rosa, lilás e azul. 
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5.5 Coleta de Dados 

 

 

5.5.1 Validação do instrumento de coleta de dados 

 

 

Para o alcance dos objetivos propostos neste estudo, com a finalidade de 

tornar a pesquisa mais consistente metodologicamente, o inquérito CAP, elaborado e 

aplicado durante a pesquisa de mestrado, foi submetido à validação aparente e de 

conteúdo. 

O processo de validação de instrumentos pode ser realizado com base em 

diferentes níveis de complexidade, podendo ser validade de face, conteúdo, concorrente 

e a validade preditiva. Em função das dificuldades para se alcançar um nível de validade 

concorrente e/ou preditiva, a validade de face e conteúdo passa a ser uma opção 

interessante para suprir a lacuna relacionada ao processo de validação de questionários 

(HASTAD; LACY, 1989).  

O instrumento é composto por quatro partes, sendo: identificação (parte-I), 

inquérito CAP (parte-II), avaliação do retorno (parte-III) e o resultado do exame (parte-

IV) (Apêndice A). A parte do instrumento referente ao inquérito CAP (parte-II) foi 

submetida à avaliação de três juízes, enfermeiros, envolvidos na prática assistencial com 

a prevenção do câncer de colo uterino e que desenvolvem atividades docentes em um 

curso de graduação em enfermagem. Todos os juízes são doutores e têm pesquisas 

publicadas em relação à prevenção do câncer de colo uterino ou experiência na 

validação de instrumentos. 

Os juízes analisaram o instrumento quanto à forma de apresentação e ao 

conteúdo elaborado, relacionando estes elementos à sua capacidade de atingir os 

objetivos propostos. Com base nas sugestões enviadas, foram realizadas as alterações na 

formulação das questões, categorias das repostas e retirada e/ou acréscimo de algumas 

questões. 

 

5.5.2 Operacionalização da coleta de dados 

 

Os dados foram coletados em dois momentos, descritos conforme o 

fluxograma abaixo (Figura 8): 
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Figura 8. Fluxograma da coleta de dados. 

 

 

 

5.5.2.1 Inquérito CAP (Conhecimento, Atitude e Prática) 

 

 

A opção pela aplicação do inquérito CAP ocorreu pelo fato de possibilitar 

medir o que a população sabe, pensa e atua frente a um determinado problema, no caso 

deste estudo, sobre o exame de Papanicolaou (BRASIL, 2002; KALIYAPERUMA, 

2004). 

O instrumento de coleta de dados referente à parte de identificação e do 

inquérito CAP (Apêndice A – Parte I e II) foi realizado com todas as mulheres que 

compuseram a amostra do estudo, enquanto aguardavam a consulta de prevenção do 

CCU em um dos consultórios disponíveis na unidade de saúde, para avaliação do 

conhecimento, da atitude e da prática em adequada ou inadequada, conforme os critérios 

estabelecidos abaixo (VASCONCELOS et al., 2011b): 

 

a) Conhecimento: 

- Adequado: quando a mulher referiu já ter ouvido falar sobre o exame, 

sabia que era para detectar câncer em geral, ou especificamente de colo uterino e sabia 

citar, pelo menos, dois cuidados necessários que deveria ter antes de realizar o exame; 
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-Inadequado: quando a mulher referiu nunca ter ouvido falar do exame ou já 

ter ouvido, mas não saber que era para detectar câncer; ou quando não sabia citar, pelo 

menos, dois cuidados necessários que deveria ter antes de realizar o exame.    

 

b) Atitude: 

- Adequada: quando a mulher apresentou como motivo para realizar o 

exame de Papanicolaou, prevenir o CCU. Quando referia como motivo o fato de ser um 

exame de rotina ou o desejo de saber se estava tudo bem com ela, somente era 

considerada uma atitude adequada quando, concomitantemente, ela tinha conhecimento 

adequado sobre o exame; 

- Inadequada: quando a mulher apresentou outras motivações para 

realização do exame que não a prevenção do CCU. 

 

c) Prática: 

- Adequada: quando a mulher havia realizado seu último exame preventivo, 

no máximo, há três anos; retornou para receber o último resultado do exame realizado 

e/ou buscou marcar consulta para mostrar o resultado do exame; 

- Inadequada: quando havia realizado último exame preventivo há mais de 

três anos ou nunca realizou o exame, mesmo já tendo iniciado atividade sexual há mais 

de um ano, ou não tenha retornado para receber o último resultado e/ou não buscou 

marcar consulta para mostrar o resultado do exame. 

 

 

5.5.2.2 Consulta de retorno 

 

 

A última fase da coleta de dados aconteceu no dia da consulta de retorno. 

Primeiramente, é importante salientar que neste serviço, após a realização 

do exame, a paciente recebe um informe orientando-a a retornar após 45 dias (prazo 

aproximado de entrega do exame pelo laboratório à unidade de saúde). Ao retornar, ela 

deve procurar o exame no SAME e, caso queira, tenta marcar uma consulta com algum 

profissional do posto para que possa ser orientada sobre o resultado e receber alguma 

medicação, se necessário. Portanto, mesmo sendo necessário, a paciente não sai com 
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uma consulta agendada, o que acabou gerando o problema dos inúmeros exames 

colpocitológicos retidos na unidade, como verificado em um estudo preliminar 

(VASCONCELOS et al., 2010).  

De forma a asssegurar o direito à consulta de retorno por igual às mulheres, 

todas as participantes do estudo tiveram consulta de retorno agendada com a 

pesquisadora em um período de até 55 dias após a data de realização do exame, pois os 

efeitos das intervenções não poderiam ser avaliados caso as mulheres não tivessem uma 

garantia de retorno por igual, o que deveria existir em todo serviço que realiza o exame 

de prevenção do CCU. 

A consulta de retorno era marcada, pela pesquisadora, em uma agenda, após 

a aplicação do inquérito CAP e registrada em um cartão (grupo controle e intervenção 

educativa) ou fita lembrança (grupo comportamental) entregue à paciente. A todas as 

pacientes foi esclarecido que, caso não pudessem comparecer na data aprazada 

(geralmente às quintas-feiras), poderiam retornar em qualquer quinta-feira subsequente, 

ou mesmo em um dos dias em que houvesse realização do exame colpocitológico na 

unidade (segundas, terças, quartas e sextas-feiras).    

No dia da consulta de retorno, foram coletados os dados do instrumento 

referentes à avaliação da consulta de retorno e ao resultado do exame colpocitológico 

(Apêndice A – Parte III e IV). A avaliação das intervenções aplicadas foi realizada por 

meio da checagem de todas as mulheres que retornaram para receber o resultado do 

exame.  

O período da coleta do inquérito CAP compreendeu os meses entre 

setembro de 2010 e fevereiro de 2011, perfazendo um total de seis meses. Contudo, 

devido à consulta de retorno se estender até 60 dias após a realização do exame, o 

período total de coleta aconteceu até meados de maio de 2011 (aproximadamente nove 

meses).  

 

 

5.6 Análise dos Dados 

 

 

Os dados foram compilados e analisados através do programa estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 18.0. As variáveis contínuas 
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foram expressas como média ± desvio padrão com intervalo de confiança (IC) de 95% e 

as categóricas em frequências e percentuais. 

Para avaliar a existência de fatores relacionados ao conhecimento, à atitude 

e à prática inadequadas sobre o exame colpocitológico foi utilizado o teste do Qui-

quadrado, de Pearson. Para todas as análises, um valor de p <0,05 foi considerado 

estatisticamente significativo. 

Para a avaliação dos efeitos da intervenção nas taxas de retorno para receber 

o resultado do exame colpocitológico, inicialmente, os grupos foram avaliados quanto à 

homogeneidade da amostra em relação aos dados de identificação, ao conhecimento, à 

atitude e prática do exame colpocitológico presentes no inquérito CAP. Diferenças entre 

as médias de idade, anos de estudo (escolaridade) e início da atividade sexual entre os 

grupos estudados foram calculadas por meio do teste de análise de variância (ANOVA) 

e, para as variáveis categóricas, a comparação entre os grupos foi realizada pelo teste do 

Qui-quadrado, de Pearson (FIELD, 2009).  

Em seguida, foram considerados dois parâmetros para avaliar os efeitos da 

intervenção: 

- o percentual de mulheres que retornou comparado entre os grupos por 

meio do teste do Qui-quadrado, de Pearson; 

- a média (±DP) de dias com que as pacientes compareceram à consulta de 

retorno comparada entre os grupos por meio da análise de variância (ANOVA) com 

correção de Bonferroni. 

Para a avaliação da existência de fatores relacionados ao não 

comparecimento à consulta de retorno foi utilizado o teste do Qui-quadrado, de Pearson. 

Todos os dados estão apresentados em tabelas e gráficos. 

 

 

5.7 Aspectos Éticos e Legais 

 

 

Foi assegurado o cumprimento das normas para pesquisa com seres 

humanos presentes na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil 

(BRASIL, 1996). Inicialmente, foi solicitada uma autorização à Coordenação de 

Educação Permanente da Prefeitura de Fortaleza para a realização deste estudo 

(Apêndice B). Em seguida, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa 
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(CEP) da Universidade Federal do Ceará e aprovado com o número de protocolo 81/09 

(Apêndice C). 

Para o processo de validação de face e conteúdo, todos os juízes receberam 

uma carta convite (Apêndice D) contendo uma breve introdução e os objetivos da 

pesquisa e, após aceitarem, receberam o termo de consentimento livre e esclarecido 

(Apêndice E) e o instrumento de avaliação do questionário (Apêndice F).  

Todas as participantes, quer fossem do grupo de comparação, 

comportamental ou educativo, foram informadas sobre os objetivos do estudo e, quando 

de acordo, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice G, H, I), 

sendo-lhes garantido o anonimato na divulgação das informações e a liberdade de 

participar ou não do estudo. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Conhecimento, atitude e prática em relação ao exame colpocitológico 

 

 

 Durante a pesquisa foram realizados 802 inquéritos CAP, todavia, foram 

excluídas da amostra 27 mulheres, por não terem realizado o exame colpocitológico, o 

que totalizou uma amostra de 775 pacientes (Tabela 3). Cerca de dez mulheres do grupo 

comportamental não aceitaram utilizar a fita lembrança e foram automaticamente 

inseridas no grupo controle. 

 

Tabela 3. Distribuição da amostra por grupo.  

GRUPO Nº INQUÉRITOS 

CAP 

Nº EXCLUÍDAS TOTAL 

Controle 326 04 322 

Educativo 240 08 232 

Comportamental 236 15 221 

TOTAL     802 27 775 

 

 

A idade das mulheres pesquisadas variou entre 13 e 78 anos, com uma 

média de 35 anos. Elas possuíam, em média, 7 anos de estudo e iniciaram a vida sexual 

(IVS) por volta dos 16 anos de idade. A maioria das mulheres que realizou o exame 

durante a pesquisa tinha menos de 35 anos (58,5%), morava com o companheiro 

(69,4%), não trabalhava fora (62,3%) e residia próximo ao posto de saúde (94,2%). O 

conhecimento e a atitude tiveram altos percentuais de inadequabilidade, 72,3% e 63,4%, 

respectivamente, enquanto a prática foi classificada como adequada para a maioria 

(69,2%) das mulheres (Tabela 4). 

Embora o exame colpocitológico, dentre os métodos de detecção, seja 

considerado o mais efetivo e eficiente a ser aplicado coletivamente em programas de 

rastreamento do CCU, a oferta isolada do exame, por si só, não é suficiente para reduzir 

a mortalidade por esse tipo de câncer entre as mulheres (PINHO; FRANÇA JÚNIOR, 
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2003). O efeito favorável do exame depende de que este seja realizado corretamente 

pela população alvo (ISLA, 2002). 

 

Tabela 4. Distribuição das participantes de acordo com os dados de identificação e da 
avaliação do conhecimento, da atitude e da prática sobre o exame colpocitológico.  
VARIÁVEL Md (±DP) IC (95%) 

Idade (anos) 35,3 (± 13,5) 34,2 – 36,1 

Escolaridade (anos) 7,1 (± 3,7) 6,9 – 7,4 

IVS* (anos) 16,7 (± 3,3) 16,5 – 17,0 

Estado Conjugal 

       Com companheiro 

       Sem companheiro 

N 

538 

237 

% 

69,4 

30,6 

Trabalha Fora 

       Sim 

       Não 

 

292 

483 

 

37,7 

62,3 

Mora Próximo 

       Sim 

       Não 

 

730 

45 

 

94,2 

5,8 

Conhecimento 

       Adequado 

       Inadequado 

 

215 

560 

 

27,7 

72,3 

Atitude 

       Adequado 

       Inadequado 

 

284 

491 

 

36,6 

63,4 

Prática 

       Adequado 

       Inadequado 

 

536 

239 

 

69,2 

30,8 

* IVS = Início da Vida Sexual 

 

O CCU raramente afeta mulheres menores de 30 anos de idade, por isto foi 

estabelecida como faixa etária prioritária para a realização do exame sistemático 

mulheres entre 25 e 65 anos de idade. No entanto, caso a mulher se submeta ao exame 

somente uma vez na vida, a idade ótima é entre 35 e 45 anos (OMS, 2007).  

Usualmente, as mulheres mais jovens procuram mais o atendimento 

ginecológico, possivelmente devido a eventos que são mais frequentes nesse grupo 

etário, tais como gravidez, necessidade de métodos contraceptivos ou tratamento de 
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leucorréia. Parece que mulheres com idades mais avançadas, especialmente depois da 

prole constituída e quando esterilizadas, procuram menos os serviços de saúde 

(BRENNA et al., 2001). 

Embora a maioria das mulheres que compareceram à unidade de saúde 

pesquisada para realização do exame preventivo esteja abaixo da faixa etária 

considerada de risco para o CCU, apresentam outros fatores importantes para aquisição 

da doença, como: baixa condição socioeconômica, baixa escolaridade e precocidade das 

relações sexuais. 

Quanto ao conhecimento sobre o exame, apenas 27,7% foram classificadas 

com conhecimento adequado. A maioria das entrevistadas (98,5%) informou ter ouvido 

falar sobre o exame, porém, somente 58,6% sabiam sobre a finalidade do exame de 

prevenir o CCU. Dentre as demais finalidades citadas pelas mulheres, a que se 

sobressaiu foi detectar ou prevenir DST/AIDS (75,7%), seguida por detectar ferida no 

útero/inflamação/raladura/leucorréia (15,6%) (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Distribuição das participantes do estudo, de acordo com as finalidades 
citadas para o exame colpocitológico.  
FINALIDADES DO EXAME     N     % 

PREVENIR O CÂNCER DE COLO UTERINO 454 58,6 

NÃO SABE 90 11,6 

OUTRAS FINALIDADES 231 29,8 

                       Detectar ou prevenir DST/AIDS 175 75,7 

                       Detectar ferida no útero/inflamação/raladura/  36 15,6 

                       Detectar ou prevenir alguma doenças 13 5,6 

                       Prevenir gravidez 02 0,8 

                       Tirar massa do útero 02 0,8 

                       Descobrir miomas 01 0,5 

                       Prevenir infecção urinária 01 0,5 

                       Detectar nódulos 01 0,5 

                       SUBTOTAL 231 100,0 

TOTAL 775 100,0 

 

No que se refere à avaliação do conhecimento, também foi solicitado às 

mulheres que citassem, no mínimo, dois cuidados necessários antes do exame. Das 775 
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mulheres, 11% não souberam citar qualquer cuidado e 34,3% citaram apenas um. 

Dentre as que citaram algum cuidado, os mais referidos foram abstinência sexual (72%) 

e higiene íntima2 (12,1%). Somente dezesseis (2,1%) mulheres citaram o cuidado de 

não usar duchas ou cremes vaginais. Sobre o conhecimento em relação à periodicidade 

do exame colpocitológico, 49,8% disseram que deveria ser realizado anualmente, 36,4% 

semestralmente e 6,4% não sabiam informar o intervalo correto para realização do 

exame. 

Embora o exame colpocitológico esteja disponível no Brasil desde a década 

de 50 (CARVALHO; QUEIROZ, 2010), vários estudos têm revelado o conhecimento 

deficiente da população feminina sobre o mesmo (BRENNA et al., 2001; PELLOSO; 

CARVALHO; HIGARASHI, 2004; FERNANDES et al., 2009). A deficiência do 

conhecimento sobre o exame também foi detectado em estudos realizados em outros 

países em desenvolvimento, como a Argentina, Santiago do Chile e Cidade do México 

(GAMARRA; PAZ; GRIEP, 2005; ALVAREZ, 1998; AQUILAR et al., 1996).  

Em países desenvolvidos, as mulheres em geral sabem para que serve o 

exame, e a deficiência de conhecimento é detectada apenas quando se pesquisam 

aspectos mais específicos sobre o câncer (HASENYAGER, 1999; PEARLMAN et al., 

1999). Todavia, minorias sociais em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, 

apresentam nível de conhecimento semelhante às mulheres do presente estudo e 

também mostram acesso limitado aos serviços de saúde (KIM et al., 1999; RISENDAL 

et al., 1999).  

O fato de 90 (11,6%) mulheres não terem a menor ideia sobre a finalidade 

do exame e o de a maioria das mulheres já ter ouvido falar a respeito dele, todavia 

apresentarem um conhecimento inadequado expõe a fragilidade das informações 

recebidas e remetem à necessidade dos serviços de saúde serem mais efetivos nas 

práticas educativas, uma vez que 90,2% das mulheres já haviam realizado o exame 

alguma vez na vida. 

Esses dados podem ser confirmados pelo estudo realizado em dois centros 

regionais de saúde de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com o objetivo identificar 

os diagnósticos de enfermagem mais frequentes no atendimento à mulher. Do total de 

60 diagnósticos, os cinco mais prevalentes foram: conhecimento deficiente relacionado 

                                                 
2 O cuidado categorizado como higiene íntima incluiu os seguintes relatos das mulheres: aparar os pêlos 
pubianos, depilação, tomar banho e outros, que não incluíam a ducha vaginal. 
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à finalidade, importância e periodicidade do exame preventivo; conhecimento deficiente 

relacionado aos materiais necessários à sua realização e relacionado à necessidade de 

retorno à instituição onde se realizou o exame para tomar conhecimento do resultado; 

risco para infecção apresentando os seguintes fatores: vida sexual ativa associada a não 

realização do exame ou à realização há mais de dois anos e à falta de conhecimento 

sobre a importância do retorno à instituição para avaliação do resultado (GERK; 

BARROS, 2005). 

Em relação às demais finalidades citadas para o exame colpocitológico, é 

importante considerar que uma parcela significativa das mulheres (n=175) pensa estar 

se prevenindo contra DST e até Aids ao se submeter ao exame. Cabe ressaltar que, 

embora, muitas vezes, seja possível identificar alguns agentes ou os efeitos citopáticos 

sugestivos da presença dos mesmos, o exame não tem o objetivo de identificar DST 

(MS, 2006c). Essa resposta revela não somente um déficit no conhecimento sobre o 

exame, como também sobre as formas de detecção e prevenção do vírus da Aids. 

Além de educar a população sobre o CCU, sobre a finalidade do exame 

colpocitológico e disponibilizá-lo à população, é igualmente significante explicar os 

cuidados necessários que devem ser observados pelas mulheres antes de realizá-lo, a 

fim de diminuir a insatisfação das amostras coletadas e o percentual de mulheres que, 

pela inobservância dessas condições, deixam de realizá-lo (como no caso desta 

pesquisa, em que 27 mulheres deixaram de realizar o exame e foram excluídas da 

amostra). 

Em relação à atitude das mulheres frente ao exame, apenas 36,6% foram 

classificadas com atitude adequada. Quando se analisa isoladamente cada motivo citado 

pelas mulheres para realização do exame, percebe-se que a maioria (38,3%) referiu o 

fato de estar apresentando alguma queixa e apenas 5% responderam especificamente à 

prevenção do CCU. Por outro lado, se forem consideradas outras motivações corretas 

que justificam a realização do exame, como: rotina de realização, para saber como está, 

recomendação de um profissional, revisão de parto/aborto, porque um familiar/amiga 

incentivou; será encontrado um total de 59% de motivações adequadas (Gráfico 1). 

Dentre as queixas mais citadas estão as relacionadas à presença de 

vulvovaginites (34%), seguida de dor pélvica (33,6%) e problemas relacionados ao ciclo 

menstrual (7,7%) (Tabela 6). 

Alguns estudos têm mostrado que, apesar de as mulheres perceberem a 

finalidade do exame, consideram-no apenas como instrumento de detecção de afecções 
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ginecológicas, como revelado nesta pesquisa pelo alto percentual de mulheres que 

buscam o exame devido à presença de queixas, e não como método de rastreamento da 

doença, que deve ser realizado principalmente por mulheres assintomáticas (SANTOS; 

FERNANDES; CAVALCANTE, 2004; OLIVEIRA et al., 2006; PINNOTI, 1996). 

 

Gráfico 1 – Distribuição das mulheres segundo os motivos citados para realização do 
exame colpocitológico. 
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Tabela 6- Distribuição das queixas apresentadas pelas participantes do estudo como 
motivo para realização do exame colpocitológico.  
QUEIXAS       N     % 

Dor pélvica  100   33,6 

Prurido/inflamação/leucorréia 101   34,0 

Queixas urinárias   17     5,7 

Amenorréia/irregularidade menstrual/dismenorreia   23     7,7 

Dispareunia/ardor na vagina   16     5,4 

Caroço/bolhas na vagina/ânus   17     5,7 

Caroço/dor nas mamas   10     3,3 

Sinusorragia   09     0,8 

Frouxidão vaginal   02     3,0 

Caroço na axila   01     0,4 

Enjoo   01     0,4 

TOTAL 297 100,0 
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Uma pesquisa realizada com 138 mulheres (90 com diagnóstico histológico 

de neoplasia intraepitelial cervical de alto grau e 48 com câncer invasivo do colo do 

útero), atendidas no Serviço de Oncologia Ginecológica de São Paulo, detectou que a 

maioria, 79% daquelas com NIC e 88% das com câncer invasivo, consultava-se com o 

ginecologista apenas quando apresentava sintomas. O fato de as mulheres procurarem 

os serviços de saúde somente quando têm sintomas seria a característica 

socioeconômica da população de países em desenvolvimento, devido ao entendimento 

de que não é necessário ir ao médico se não se sente nada (BRENNA et al., 2001). 

É necessário ressaltar que a presença de colpites, corrimentos ou 

colpocervicites pode comprometer a interpretação da citopatologia, pois a presença de 

processo inflamatório intenso prejudica a qualidade da amostra. Nesses casos, é 

recomendado tratar a mulher e orientá-la a retornar posteriormente para a coleta do 

exame (MS, 2006c). 

Outro aspecto importante sobre a motivação das mulheres para realização 

do exame é que muitas acabam se submetendo ao exame na perspectiva de receber um 

atendimento voltado às questões de saúde da mulher por falta de um atendimento 

especializado na unidade pesquisada, conforme pode ser percebido pelas queixas citadas 

(Tabela 6). 

A maioria das mulheres (69,2%) foi classificada com prática adequada. Das 

775 mulheres entrevistadas, somente 76 (9,8%) estavam realizando o exame pela 

primeira vez. Dentre estas, somente 4 (5,3%) mulheres tinham idade acima de 35 anos.  

Das 699 que já haviam realizado o exame, a maioria o fez há menos de três anos 

(78,4%), retornou para receber o resultado (92,3%) e mostrou o resultado para um 

profissional de saúde (83,8%) (Gráfico 2). 

Das 47 (6,7%) mulheres que não retornaram para receber o resultado do 

último exame, 44 (95,7%) alegaram motivos pessoais. Já entre as 101 (15,6%) que não 

mostraram o resultado do exame para algum profissional (enfermeiro/médico), 73,5% 

alegaram motivos institucionais. 

Dentre os estudos que objetivaram analisar o conhecimento, a atitude e a 

prática em relação ao exame colpocitológico, a prática tem apresentado os maiores 

percentuais de adequabilidade em alguns (FERNANDES et al., 2009; BRENNA et al., 

2001; VASCONCELOS et al., 2011), o que demonstra que, embora as mulheres tenham  

conhecimento limitado sobre o exame e busquem realizá-lo, na sua maioria, devido à 

presença de queixas, realizam-no com intervalo inferior a três anos. 
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Gráfico 2- Periodicidade de realização do exame colpocitológico 
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A realização do exame colpocitológico é recomendada, por organizações 

nacionais e internacionais de saúde, para as mulheres que já iniciaram atividade sexual. 

No Brasil, desde 1988, o Ministério da Saúde segue a recomendação da OMS, que 

propõe a realização do exame a cada três anos, após dois controles anuais consecutivos 

negativos (BRASIL, 2011). 

O risco cumulativo do CCU é reduzido em apenas 84% para as mulheres 

rastreadas a cada cinco anos e em 91% para as mulheres que fazem o preventivo a cada 

três anos. A realização anual do exame eleva a proteção em apenas 2% (DAY, 1986). O 

maior benefício será obtido quando o rastreamento for praticado por mulheres de 35 

anos ou mais, porque nessa idade foi relatado aumento da incidência do câncer invasor. 

A recomendação para países latinoamericanos é realizar o rastreamento em mulheres de 

35 a 59 anos de idade, com periodicidade de 3 anos (OMS, 2007).  

Os resultados obtidos quanto à periodicidade do exame sugerem repetição 

desnecessária, com alta concentração do intervalo anual. Segundo a Nomenclatura 

Brasileira de Laudos Cervicais e Condutas Preconizadas (2006), apenas as mulheres que 

iniciam o rastreamento, as que tiveram exames com amostra insatisfatória e as que 

apresentam alterações com necessidade de controle em intervalo menor, deveriam 

repetir o exame citopatológico em um ano (BRASIL, 2006a). 

Ressalta-se ainda o pequeno percentual de mulheres que está realizando o 

exame pela primeira vez e a idade delas, reforçando a estatística de que um dos fatores 

relacionados ao baixo impacto preventivo no Brasil é que grande parte dos exames 
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colpocitológicos é realizada por mulheres com menos de 35 anos de idade, as quais 

buscam o serviço para atenção reprodutiva (PINHO; FRANÇA-JÚNIOR, 2003).   

O atual sistema de informação sobre rastreamento do CCU disponível 

(SISCOLO) não permite identificar as mulheres que estão em falta com o exame para 

chamá-las a repetir ou fazer pela primeira vez os exames. Uma consequência direta 

disso é que o programa de rastreamento vigente não tem controle sobre quem está 

fazendo os exames e tampouco sobre o intervalo em que os exames têm sido realizados. 

Esse cenário é típico de um programa oportunístico, ou seja, as normas vigentes não são 

seguidas, pois a maioria das mulheres realiza exames quando procura os serviços de 

saúde por alguma outra razão. A consequência óbvia é que há um contingente de 

mulheres super-rastreadas e outras em falta com os controles (BRASIL, 2011). 

O conhecimento, a atitude e a prática sobre o exame mostraram associação 

com algumas características estudadas. Os três únicos fatores que tiveram relação 

estatisticamente significativa (p<0,05) simultaneamente com o conhecimento, a atitude 

e a prática inadequados foram: idade inferior a 36 anos, não morar com o companheiro e 

estar realizando o exame pela primeira vez (Tabela 7). 

O conhecimento inadequado sobre o exame teve relação estatística com os 

seguintes fatores: idade inferior a 35 anos, escolaridade menor que 10 anos de estudo, 

não morar com o companheiro, não trabalhar fora e estar realizando o exame pela 

primeira vez. 

Em um estudo realizado com mulheres argentinas, o conhecimento 

inadequado teve relação estatística apenas com a baixa escolaridade (< 7 anos de 

estudo) e entre as que não consultaram serviços de saúde no ano que precedeu a 

pesquisa. Embora as mulheres com idade inferior a 39 anos, que não trabalhavam fora 

de casa e que não moravam com o companheiro tivessem maiores proporções de 

inadequabilidade, esta relação não teve relevância estatística (p>0,05) (GAMARRA; 

PAZ; GRIEP, 2005). 

Em outra pesquisa, realizada no município de São José de Mipibu, Rio 

Grande do Norte, com 267 mulheres, o conhecimento inadequado em relação ao exame 

teve relação significante com os fatores: idade ≥ 40 anos, morar na zona rural, baixa 

escolaridade, ser casada e não utilizar nenhum método contraceptivo (FERNANDES et 

al., 2009). 
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Tabela 7- Fatores relacionados ao conhecimento, atitude e prática inadequados sobre o 
exame colpocitológico.  

VARIÁVEL CONHECIMENTO 

  N    (%)         p (χ²) 

ATITUDE 

   N  (%)      p (χ²) 

PRÁTICA  

  N    (%)       p (χ²) 

Idade (anos) 

≤ 35 (n=469) 

> 35 (n=306) 

 

361 (77,0)      0,000 

199 (65,0) 

 

326 (69,5)   0,000 

165 (53,9) 

 

169 (36,0)   0,000 

  70 (22,9) 

Escolaridade(anos) 

≤ 9 (n=413) 

> 9 (n=362) 

 

314 (76,0)      0,012 

246 (68,0) 

 

268 (64,9)   0,343 

223 (61,6) 

 

135 (32,7)    0,234 

104 (28,7) 

IVS 

≤ 20 (n=680) 

> 20 (n=93) 

 

503 (74,0)      0,005          

  56 (60,2) 

 

438 (64,4)   0,111 

  52 (55,9) 

 

212 (31,2)    0,528 

  26 (28,0) 

Estado Conjugal 

Sem companheiro (n= 237) 

Com companheiro (n= 538) 

 

192 (81,0)      0,000 

368 (68,4) 

 

 165 (69,6)  0,016 

 326 (60,6) 

 

  86 (36,3)    0,029 

153 (28,4) 

Trabalha Fora 

Sim (n= 292) 

Não (n= 483) 

 

191 (65,4)      0,001 

369 (76,4) 

 

178 (61,0)   0,282 

313 (64,8) 

 

  78 (26,7)    0,053 

161 (33,3) 

Mora Próximo 

Sim (n= 730) 

Não (n=  45) 

 

527 (72,2)      0,868 

  33 (73,3) 

 

462 (63,3)    0,876 

  29 (64,4) 

 

219 (30,0)    0,042 

  20 (44,4) 

Realização do exame 

Primeira vez (n= 76) 

Subsequente (n=699) 

 

  68 (89,5)      0,000 

492 (70,4) 

 

  62 (81,6)    0,001 

429 (61,4) 

 

  48 (63,2)    0,000 

191 (27,3) 

 

A baixa escolaridade e não morar com o companheiro tem sido descrita 

tanto como uma condição relacionada ao conhecimento inadequado do exame 

colpocitológico, para aquelas que o realizam, bem como um fator de risco para a não 

realização do mesmo (GESTEIRA; LOPES, 2006; OLIVEIRA et al., 2006; AMORIM 

et al., 2006). 

Ressalta-se o fato de a mulher não morar próximo à unidade de saúde 

pesquisada não ter tido relação estatística com o conhecimento inadequado (p>0,05) do 

exame, embora essa condição tenha influenciado a prática inadequada (p<0,05). Esses 

dados revelam que morar próximo à unidade de saúde não significa necessariamente ter 
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mais acesso à informação sobre a prevenção do CCU, todavia é um fator que facilita o 

acesso à prática adequada do exame. 

As mulheres com idade inferior a 36 anos, sem companheiro e que estavam 

realizando o exame pela primeira vez foram as que mais buscaram o exame por outras 

causas que não a prevenção do CCU (p<0,05). Tal resultado talvez tenha ocorrido 

devido ao fato de mulheres mais jovens e sem parceiro fixo estarem mais suscetíveis às 

DSTs e infecções vaginais, levando-as a se consultarem pela presença de queixas. 

A prática inadequada do exame teve relação com os fatores: idade inferior a 

36 anos, não ter companheiro fixo, não morar próximo à unidade de saúde e estar 

realizando o exame pela primeira vez.  

Algumas pesquisas mostram relação direta entre a escolaridade e a prática 

(LOPES et al., 1995; MARTINS; THULER; VALENTE, 2005; GAMARRA; PAZ; 

GRIEP, 2005), o que não foi constatado neste estudo. 

É preciso investir no componente educativo para combater o CCU, pois 

grande parte da clientela que acessa a unidade básica de saúde pesquisada possui os 

fatores de risco para o conhecimento inadequado, o que, por sua vez, é um fator de risco 

para a prática inadequada do mesmo. Não há como pensar em um serviço de 

rastreamento eficaz dissociado da prática efetiva de ações educativas. 

Na detecção precoce do câncer está a arma e a estratégia fundamental para o 

seu controle. Para que isso ocorra, é necessário que a mulher voluntariamente procure 

os serviços de saúde para se submeter ao exame preventivo. Esse comportamento 

voltado para a saúde é um ato aprendido que necessita de uma ação educativa, de um 

convencimento. Assim, uma mudança no perfil epidemiológico da doença depende não 

só das mulheres, nem só das políticas governamentais ou mesmo dos profissionais de 

saúde, mas sim de todos eles, numa estratégia articulada voltada para a educação em 

saúde e para a redução dos agravos à saúde da mulher (PELLOSO; CARVALHO; 

HIGARASHI, 2004). 
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6.2 Avaliação das taxas de retorno após realização das intervenções 

 

 

A fim de garantir que as diferenças entre os grupos não excedam o que 

poderia ser esperado pelo acaso, foi realizada uma comparação das variáveis basais que 

poderiam influenciar no desfecho (o retorno da paciente para receber o resultado do 

exame colpocitológico) (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Comparação dos grupos de acordo com as variáveis basais.  

Variável 

Grupo 

Comparação 

Md(±DP) IC(95%) 

Grupo      

Educativo 

Md(±DP) IC(95%) 

Grupo 

Comportamental 

Md(±DP) IC(95%) 

Teste 

F*          p 

 

Idade (anos) 35,3(14,5) 33,4-37,1 36,7(13,7) 33,3-40,0 34,8(12,7) 33,1-36,5 0,450   0,638 

Escolaridade 

(anos de estudo) 
7,1(3,8)     6,6 –7,5 7,1(3,8)    6,2 – 8,1 7,0  (4,1)  6,4 – 7,6 0,019   0,982 

IAS (anos) 16,9(3,6)   16,4–17,3 16,6(2,8)    15,9-17,3 16,5(3,3)   16,0-17,0 0,680   0,507 

      N                %       N                %      N               % χ²**          p 

Estado Conjugal 

Sem companheiro 

Com companheiro 

 

103             32,0 

219             68,0 

 

71              31,3 

156              68,7 

 

63              27,9 

163              72,1 

 

1,131   0,568 

Trabalha Fora 

Sim 

Não 

 

122              37,9 

200              62,1 

 

80              35,2 

147              64,8 

 

90              39,8 

136              60,2 

 

1,022   0,600 

Mora Próximo 

Sim 

Não 

 

299               92,9 

23                 7,1 

 

216              95,2 

11                4,8 

 

215              95,1 

11                4,9 

 

1,799   0,407 

Conhecimento 

Inadequado 

 

234               72,7 

 

155               68,3 

 

171               75,7 

 

3,125   0,210 

Atitude 

Inadequada 

 

201               62,4 

 

152               67,0 

 

138               61,1 

 

1,903   0,386 

Prática 

Inadequada 

 

100               31,1 

 

70               30,8 

 

69               30,5 

 

0,017   0,991 

Não retornou no 

último exame 

 

19                 6,6 

 

10                5,0 

 

18                  8,9 

 

2,547   0,280 

* F = ANOVA   ** χ² = Qui-quadrado 

 

A comparação das variáveis listadas evidenciou que os grupos são 

estatisticamente iguais e, portanto, comparáveis. Desta forma, a taxa de retorno para 
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receber o resultado do exame colpocitológico medida entre os grupos não sofreu 

influência de nenhum destes fatores, confirmando a eficácia da randomização. 

Durante a pesquisa foi garantida a todas as pacientes consulta de retorno 

agendada com a pesquisadora com, em média 43(±5,6) dias. O intervalo com que as 

consultas foram marcadas está de acordo com o planejado (até 55 dias) com uma 

pequena diferença entre os grupos que ocorreu devido o fato de alguns meses possuírem 

mais feriados do que outros dificultando o agendamento da consulta com intervalo 

menor (Tabela 9). 

 
Tabela 9. Comparação entre os grupos de acordo com o intervalo entre a realização do 
exame e o agendamento da consulta de retorno.  
Variáveis Grupo  N Md (±DP)  (IC95%) Min Máx 

Intervalo entre o 

exame e o 

agendamento da 

consulta de 

retorno 

(dias) 

Comparação 322 42,7 (±5,7) (42,0-43,3) 30 52 

Educativo 227 41,4 (±6,5) (40,6-42,3) 31 54 

Comportamental 226 45,4 (±3,5) (44,9-45,9) 40 54 

TOTAL  775 43,1 (±5,6) (42,7-43,5) 30 54 

F(ANOVA) = 31,207   p= 0,000 

 

Outra dificuldade enfrentada em relação ao agendamento das consultas de 

retorno é que o laboratório responsável pela análise dos exames e impressão dos laudos 

passou por uma reforma durante a pesquisa, o que levou a um acúmulo de exames e 

demora na entrega dos resultados. Para tal, o agendamento dos retornos passou a ser 

marcado com intervalo um pouco maior, todavia dentro do esperado. 

Caso as mulheres não pudessem comparecer no dia agendado para a 

consulta de retorno, havia a possibilidade de receberem o resultado em outro dia até a 

finalização da pesquisa (maio de 2011). Das 775 mulheres que compuseram a amostra, 

a maioria (83%) compareceu para receber o resultado do exame, embora 

aproximadamente 28% destas o fizeram após a data agendada para o retorno                

(Gráfico 3). 

Dentre os principais motivos para comparecer após a data marcada, 

destacaram-se as causas pessoais com 91,6% das justificativas. Como causas pessoais 

são classificadas as situações em que algo relacionado à própria mulher (doença, 
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esquecimento, problemas em casa, trabalho, viagem etc.) a impediu de buscar o 

resultado do exame. 

 

Gráfico 3 – Distribuição da amostra de acordo com o comparecimento à consulta de 
retorno. 
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A média de dias com que as pacientes retornaram para receber o exame foi 

de 50,5 (±23,4) dias, com o intervalo variando de 30 a 287 dias. A fim de evitar que os 

primeiros grupos realizados (controle e educativo) tivessem um maior período de dias 

para retornar, refletindo em taxas maiores de exames entregues, foi estabelecido, para 

fins estatísticos, um prazo de até sessenta e cinco dias para receber o resultado. Esse 

prazo foi selecionado por ter sido o número máximo de dias dado às últimas pacientes 

do grupo comportamental (último grupo) para retornar. Dessa forma, a partir desse 

momento todos os cálculos foram realizados considerando as mulheres que 

compareceram até 65 dias para receber o resultado do exame como “Retornou” e, 

mesmo que os exames fossem entregues para as pacientes dos demais grupos após esse 

período, elas foram classificadas como “Não retornou”. 

Do total de 775 mulheres que realizaram o exame, 585 (75,5%) retornaram 

para receber o resultado do exame com até 65 dias. Quando comparadas as taxas de 

retorno entre os grupos, o grupo educativo apresentou o maior percentual de mulheres 

que retornou para receber o resultado do exame colpocitológico (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 – Comparação dos grupos de acordo com os porcentuais de comparecimento 
à consulta de retorno 
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Gráfico 4. Comparação dos grupos de acordo com os percentuais de 
comparecimento à consulta de retorno.

 
(GCA=GE: χ² = 2,077  p= 0,150 /GE>GCP: χ² = 15,996  p= 0,000/ GCA>GCP: χ² = 8,681  p= 0,003 ) 

 

Além disso, quando se comparam as médias de dias com que as mulheres 

compareceram para receber o resultado do exame, torna-se evidente que o grupo 

educativo retornou com o menor intervalo de tempo (43,0 dias) (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Distribuição das mulheres que compareceram com até 65 dias para receber 
o resultado segundo a média de dias entre o exame e a consulta de retorno.  

GRUPO N Média (dias)* DP IC (95%) Min Máx 

Comparação (GCA) 249 44,8** 7,4 43,9 - 45,8 30 65 

Educativo (GE) 187 43,0** 7,1 42,0 – 44,0 31 61 

Comportamental (GCP) 149 47,5** 5,5 46,6 – 48,4 40 63 

TOTAL 585 44,9 7,1 44,4 – 45,5 30 65 

* F(ANOVA) = 17,793, p = 0,000  

** Pos-hoc Bonferroni : (GCA > GE= 0,020), (GCP >GCA= 0,001), (GCP >GE= 0,000)  

 

A aprendizagem é definida como uma mudança no comportamento 

(conhecimento, atitudes e/ou habilidades) que pode ser observada ou medida e que 

ocorre a qualquer momento ou em qualquer lugar como resultado da exposição a um 

estímulo ambiental. O sucesso do empenho do educador em ensinar é medido não por 

quanto conteúdo tenha sido ministrado, mas, principalmente, pelo quanto à pessoa 

aprendeu (BASTABLE; 2010). 

Especificamente, educação dos pacientes consiste no processo de auxiliar as 

pessoas a aprenderem comportamentos relacionados à saúde que possam ser 
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incorporados à vida diária com o objetivo de otimizar a saúde e a independência no 

autocuidado (BASTABLE; 2010). Tais metas podem ser alcançadas pelo apoio 

adequado aos pacientes por meio de sua transição de inválidos para autossustentáveis 

quanto à administração de seu próprio cuidado; de receptores dependentes a 

participantes envolvidos no processo de cuidado; e de ouvintes passivos a aprendizes 

ativos. Uma abordagem educativa interativa e parceira proporciona, ao cliente, a 

oportunidade de explorar e expandir suas habilidades de autocuidado (CIPRIANO, 

2007). 

A intervenção educativa testada durante esta pesquisa não teve como 

objetivo medir o conhecimento adquirido após a intervenção, mas avaliar a influência 

desse conhecimento no comportamento das mulheres em relação ao comparecimento à 

consulta de retorno. Embora a proporção de pacientes do grupo de comparação que 

retornou tenha sido alta (77%), os dados revelaram que a intervenção educativa atingiu 

proporções maiores (82%), e que as mulheres retornaram mais precocemente para a 

consulta confirmando o poder da educação para a melhora do autocuidado. 

O fato de a mulher retornar mais precocemente indica a compreensão sobre 

a importância da consulta de retorno (tema abordado durante a intervenção), bem como 

sobre os benefícios de agir precocemente a fim de evitar o CCU nas suas formas 

avançadas. Também possibilita ao profissional uma melhora da assistência com 

resolução de possíveis problemas que possam estar presentes. 

A maioria das intervenções educativas/cognitivas relacionadas à detecção 

precoce do CCU encontradas na revisão integrativa da literatura mencionada 

anteriormente revelou que estratégias estáticas como envio de cartas, panfletos ou 

vídeos, com linguagem simples, abordando aspectos relacionados ao exame 

colpocitológico, tiveram impacto positivo no conhecimento, embora isso não tenha 

significado melhora na prática do exame (ABERCROMBIE; 2001, TOMAINO-

BRUNNER et al.; 1998). 

Por outro lado, das intervenções educativas interativas testadas, como no 

caso desta pesquisa, somente uma teve como objetivo verificar a eficácia da intervenção 

na adesão das mulheres ao exame, revelando-se uma excelente estratégia, que foi a 

utilização de aconselhamento por telefone em relação ao exame (ABERCROMBIE; 

2001). As demais intervenções em que foram utilizadas sessões educativas com 

discussão em grupo apenas mediram a melhora do conhecimento e a intenção de 
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realizar o exame em um futuro próximo (AREVIAN, NOUREDDINE, KABAKIAN-

KHASHOLIAN; 2006, PARK, CHANG, CHUNG; 2005). 

Conhecimento sobre os benefícios do rastreamento do CCU, cuidados 

necessários para realização de um exame de qualidade e a importância da consulta de 

retorno influenciaram o comportamento das mulheres testadas, e como o 

comportamento prediz a prática (AREVIAN, NOUREDDINE, KABAKIAN-

KHASHOLIAN; 2006), maiores taxas de retorno podem ser esperadas ao longo do 

tempo. Pois, clientes informados aderem com mais facilidade às recomendações dos 

profissionais de saúde, encontram formas inovadoras de enfrentar a doença e são menos 

suscetíveis a complicações. Sobretudo, ficam mais satisfeitos com o cuidado quando 

recebem informações adequadas sobre como se cuidarem (REISING, 2007). 

Ao contrário dos teóricos cognitivistas, os behavioristas sustentam que o uso 

do reforço é fundamental para aumentar ou diminuir comportamentos em cada 

indivíduo (BASTABLE; 2010). No caso desta pesquisa, as mulheres do grupo 

comportamental obtiveram as proporções mais baixas de comparecimento à consulta de 

retorno, bem como as pacientes que retornaram o fizeram em um intervalo de tempo 

maior.  

As pesquisas que testaram intervenções comportamentais no combate ao 

CCU utilizando lembretes (cartas ou telefonemas) se mostraram eficazes, seja 

aumentando a adesão ao exame, seja elevando o número de retornos de mulheres com 

exame colpocitológico alterado (ABERCROMBIE; 2001). Outra estratégia utilizada foi 

um lembrete anexado ao prontuário de pacientes, com o objetivo de aumentar a 

frequência com que a enfermeira, responsável pela admissão, documenta informações 

relacionadas ao rastreamento e o relato das pacientes sobre a realização do exame após 

quatro meses da alta hospitalar. Os resultados demonstraram que a intervenção foi 

eficaz para aumentar o registro da enfermeira, sem, contudo, repercutir na realização do 

exame pelas pacientes (KELLY et al.,2002). 

O que se percebe é que nas intervenções comportamentais testadas que 

obtiveram sucesso, os lembretes foram utilizados para motivar um comportamento em 

curto prazo. Por outro lado, quando foi testado o efeito de um lembrete com um prazo 

maior (4 meses), os resultados não foram satisfatórios.  

 Dentre as desvantagens do uso de intervenções comportamentais está em 

que a mudança de comportamento tende a se deteriorar ao longo do tempo, 

especialmente quando os clientes retornam ao seu ambiente natural (BASTABLE; 



Intervenção comportamental e educativa: efeitos na adesão das mulheres à consulta de retorno 
para receber o resultado do exame colpocitológico 

 

Tese de Doutorado – Camila Teixeira Moreira Vasconcelos - 2012 

75 

2010). Tal particularidade pode ter sido responsável pelos índices mais baixos de 

comparecimento à consulta de retorno pelo grupo que recebeu a intervenção 

comportamental, haja vista que o comportamento esperado deveria ser efetuado com 

aproximadamente 40 dias.  

Algumas mulheres do grupo comportamental, que compareceram à consulta 

de retorno, estavam sem a fita no pulso. Quando indagadas, revelaram as seguintes 

justificativas: medo de a fita rasgar; a fita rasgou antes da data do retorno (lavadeiras); 

constrangimento devido ser questionada em público sobre a finalidade da pulseira; 

estava em uma ocasião importante e não queria que a fita ficasse visível. Apesar de 

essas mulheres terem retirado a fita, afirmaram tê-la guardado em um local em que 

estavam constantemente visualizando (bolsa, guarda-roupas, na agenda). Com esses 

relatos, pode-se conjecturar a possibilidade de ter havido situações semelhantes para as 

mulheres que não compareceram, sem que elas tenham contornado a situação. 

Para que o reforço seja eficaz, é necessário analisar que tipos de reforços são 

passíveis de aumentar ou diminuir comportamentos em cada indivíduo (BASTABLE; 

2010). No caso desta pesquisa, a fita lembrança não se mostrou uma intervenção eficaz 

na diminuição das taxas de não retorno das pacientes para receber o resultado do exame. 

Todavia, o grupo de comparação, no qual era entregue apenas um cartão de retorno, que 

acaba funcionando como um lembrete gráfico, revelou ser uma estratégia melhor. 

Outras estratégias de cunho comportamental podem ser testadas para 

diminuir taxas de não retorno como, por exemplo, o lembrete telefônico realizado 

próximo à data da consulta. Esse tipo de estratégia mostrou elevada eficácia em outros 

estudos (ABERCROMBIE; 2001). Uma segunda opção seria colocar lembretes gráficos 

nos prontuários de mulheres para que os profissionais, ao atendê-las, por qualquer 

motivo que não a consulta de prevenção do CCU, pudessem perguntar sobre o 

recebimento do resultado do seu último exame colpocitológico. Em outros países, foi 

verificado o sucesso de estratégias comportamentais na qual o reforço eram incentivos 

financeiros, principalmente para as mulheres desfavorecidas economicamente 

(ABERCROMBIE; 2001, AREVIAN, NOUREDDINE, KABAKIAN-KHASHOLIAN; 

2006).    

As intervenções sociais também podem ser uma excelente opção para 

diminuir as taxas de não retorno, utilizando, por exemplo, os agentes comunitários de 

saúde como pessoas influentes na comunidade para realizar um aconselhamento sobre a 

importância de receber o resultado do exame. 
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A associação de intervenções também pode ter um efeito satisfatório. Para 

os teóricos cognitivistas, esquecer ou ter dificuldades para recuperar a informação da 

memória de longo prazo é uma das principais barreiras à aprendizagem. Esse problema 

pode acontecer porque a informação deteriorou-se por falta de uso, pois outras 

informações interferem nessa recuperação (o que vem antes ou depois de uma sessão de 

aprendizagem possivelmente pode confundir o armazenamento, a recuperação) ou 

porque os indivíduos estão motivados a esquecer por muitas razões conscientes ou 

inconscientes (BASTABLE; 2010). Essas informações sugerem ser uma excelente 

proposta aliar o componente educativo com o comportamental.  

Na prática, as teorias da aprendizagem (cognitiva, behaviorista, social) não 

deveriam ser consideradas como mutuamente exclusivas, mas devem, de preferência, 

operar juntas para mudar atitudes e comportamentos. As concepções teóricas sobre o 

aprendiz variam de passivo a altamente ativo, os primeiros podem aprender de modo 

mais eficaz a partir de técnicas behavioristas, enquanto pessoas curiosas, muito ativas e 

autodirecionadas podem sair-se melhor em abordagens cognitivas. Além disso, é 

preciso considerar que algumas pessoas precisam de reforço externo e incentivo, 

enquanto outras parecem não precisar – e podem até mesmo ressentir-se – de tentativas 

de manipulação e reforço (BASTABLE, 2010). 

Independente do ambiente de trabalho, os profissionais da saúde lidam com 

uma complexa variedade de pessoas, que podem beneficiar-se, em relação ao 

aprendizado, com a utilização de um determinado tipo de intervenção, o que reforça a 

necessidade de combinar estratégias. Ademais, as formas de aprendizagem e 

processamento preferidos de cada um podem ajudar a determinar a seleção de 

abordagens teóricas mais apropriadas. Isto é, enquanto alguns aprendem pela ação e 

pela resposta (behaviorista), o caminho da aprendizagem, para outros, pode ser o da 

percepção e do pensamento (cognitiva) (BASTABLE, 2010). 

A contribuição mais relevante dessa pesquisa é tornar evidente que 

estratégias, principalmente as que utilizam o componente educativo, podem ser 

idealizadas e aplicadas com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço prestado às 

mulheres que buscam a prevenção do CCU e, desta forma, diminuir os índices de 

morbimortalidade por essa doença. 
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6.3 Avaliação dos fatores relacionados ao não comparecimento à consulta de 

retorno 

 

Das 775 mulheres pesquisadas, 190 (24,5%) não retornaram para receber o 

resultado do exame colpocitológico com até 65 dias. Embora o grupo que participou da 

intervenção educativa tenha tido os percentuais mais baixos de não retorno, é 

importante analisar os fatores ligados ao perfil das mulheres que podem estar associados 

ao não comparecimento à consulta de retorno para intensificar o uso de estratégias com 

esse público específico. 

No estudo de Greenwood et al. (2006), dos 969 exames realizados em 

março de 2004, 87 (8,9%) não retornaram para receber o resultado. Durante o inquérito 

domiciliar realizado na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, no período de outubro a 

dezembro de 2003 com 1.404 mulheres, o resultado do último exame ainda não era 

conhecido por 10,3% das mulheres independente do tempo de realização, sendo 8,1% 

nos serviços públicos, enquanto nos serviços de saúde por convênio ou particular foi de 

3,2% (HACKENHAAR; CÉSAR, DOMINGUES; 2006).  

Dentre os estudos em que foi pesquisado o percentual de não retorno, as 

taxas são bem inferiores à encontrada nesta pesquisa, contudo a metodologia utilizada 

torna difícil a comparação. Esses dados revelam que o problema do não retorno está 

presente em vários contextos, embora em proporções variadas, indicando a necessidade, 

dos profissionais de saúde responsáveis pela prevenção do CCU, de utilizar estratégias 

(educativas, comportamentais ou sociais) a fim de diminuir esses números. 

Foram encontradas proporções mais altas de não comparecimento à consulta 

de retorno, relacionadas às seguintes características: mulheres jovens (p=0,001), com 

início precoce da atividade sexual (p=0,047) e que foram classificadas durante o 

inquérito CAP com conhecimento inadequado sobre o exame colpocitológico 

(p=0,029). O fato de a mulher não morar próximo ao posto de saúde não teve relevância 

estatística com o não retorno (Tabela 11). 

Um estudo realizado em uma Unidade Básica de Saúde de Fortaleza, 

utilizando como fonte de dados os prontuários de 326 mulheres que realizaram o exame 

preventivo e que não voltaram para receber o resultado, apontou que a maioria pertencia 

às mulheres que estavam realizando o exame pela primeira vez (72,4%), casadas (53%), 

com idade inferior a 34 anos (68%) e que não moravam próximo à instituição 

pesquisada (55%) (VICTOR; MOREIRA; ARAÚJO, 2004). 
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Tabela 11. Identificação dos fatores relacionados ao não comparecimento à consulta de 
retorno.  

VARIÁVEIS 

 (n=775) 

NÃO RETORNOU  

        N             % 

(Total =190) 

χ² p OR (IC95%) 

Idade 

≤ 35 anos (n=469) 

> 35 anos (n=306) 

 

       135         28,8 

         55         18,0 

11,695 0,001 1,8 (1,2 – 2,6) 

Escolaridade 

≤ 9 anos (n=413) 

> 9 anos (n=362) 

 

         96         23,2 

         94         26,0 

0,773 0,379 0,8 (0,6 – 1,1) 

Início da atividade sexual 

≤ 20 anos (n=680) 

> 20 anos (n=93) 

 

       174         25,6 

         15         16,1 

3,963 0,047 1,7 (1,0 – 3,1) 

Estado Conjugal 

Sem companheiro (n=237) 

Com companheiro (n= 538) 

 

         59         24,9 

       131         24,3 

0,026 0,871 1,0 (0,7 – 1,4) 

Trabalha Fora 

Sim (n=292) 

Não (n= 483) 

 

         82         28,1 

       108         22,4 

3,220 0,073 1,3 (0,9 – 1,8) 

Mora Próximo 

Sim (n=730) 

Não (n= 45) 

 

       176         24,1 

         14         31,1 

1,123 0289 0,7 (0,3 – 1,3) 

Realização do exame 

Primeira vez (n=76) 

Subsequente (n=699) 

 

         25         32,9 

       165         23,6 

3,197 0,074 1,5 (0,9 – 2,6) 

Conhecimento 

Inadequado (n=560) 

Adequado (n=215) 

 

       149         26,6 

         41         19,1 

4,769 0,029 1,5 (1,0 – 2,2) 

Atitude 

Inadequado (n=491) 

Adequado (n=284) 

 

       130         26,5 

         60         21,1 

 

2,783 

 

0,095 

 

0,7 (0,5 – 1,0) 

Prática 

Inadequado (n=239) 

Adequado (n=536) 

 

         59         24,7 

       131         24,4 

0,005 0,941 0,9 (0,6 – 1,4) 
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Além das mulheres mais jovens (<35 anos) realizarem o exame com mais 

frequência, mesmo não estando na faixa etária de maior risco para o CCU, ainda são as 

que menos retornam para receber o resultado do exame colpocitológico. Esse fato pode 

ser um dos contribuintes para o baixo impacto do exame nos índices de mortalidade por 

CCU. 

Embora a baixa escolaridade não esteja associada estatisticamente com o 

não retorno, outras pesquisas têm demonstrado que o percentual de usuárias que não 

sabia o resultado de seus exames aumentava conforme diminuía a escolaridade: a 

proporção foi cerca de três vezes maior entre aquelas com até quatro anos de 

escolaridade em relação às mulheres com doze ou mais de escolaridade (10,7% contra 

2,9%) (valor p de tendência linear = 0,000). Pouco mais de um terço (35,6%) das 

mulheres com escolaridade até quatro anos acredita que o CCU não seja curável, 

enquanto entre as mulheres com doze ou mais de escolaridade o percentual foi de 9,9 

(HACKENHAAR; CÉSAR, DOMINGUES; 2006).  

O conhecimento inadequado em relação ao exame colpocitológico é uma 

característica de risco descrita na literatura (PINOTTI, 1996; GESTEIRA; LOPES, 

2000) para a não realização do exame e, nesta pesquisa, para não retornar. Esses dados 

evidenciam que lacunas no conhecimento influenciam na adoção de comportamentos 

saudáveis. 

Educar os outros é uma das funções mais elementares que um enfermeiro 

deve desempenhar. Para cumprir bem o papel de educador, esse profissional deve 

identificar a informação de que os aprendizes precisam e considerar a motivação e os 

estilos de aprendizagem. Entretanto, apenas fornecer informações ao aprendiz não 

garante sua aprendizagem (BASTABLE; 2010). Necessidades de aprendizagem são 

definidas como lacunas no conhecimento entre o nível de desempenho real e o nível de 

desempenho desejado (HEALTHCARE EDUCATION ASSOCIATION, 1985). Tais 

lacunas existem devido à falta de conhecimento, atitude ou habilidade. 

Não são todos os indivíduos que percebem uma necessidade de obter 

conhecimento sobre determinado assunto. Como consequência, fica a cargo do educador 

ajudar a identificar, esclarecer e priorizar suas necessidades e interesses. Após isto feito, 

a informação reunida pode, por sua vez, ser usada para estabelecer objetivos e planejar 

abordagens apropriadas e efetivas no processo de ensino-aprendizagem, a fim de que a 

educação comece em um ponto ajustado ao aprendiz, e não a partir de um nível 

desconhecido ou inapropriado (BASTABLE; 2010). 
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Várias são as necessidades de intervenção no combate ao CCU, todavia, o 

conhecimento inadequado do exame e da importância da consulta de retorno deve ser 

alvo dessas intervenções, para permitir que as mulheres possam optar por 

comportamento saudáveis e melhorar sua qualidade de vida. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Os dados evidenciaram que apesar de aproximadamente todas as mulheres 

(98,5%) terem ouvido falar sobre o exame colpocitológico, a avaliação do 

conhecimento foi classificada como inadequada para a maioria (72,3%). 

Aproximadamente a metade (58,6%) sabia sobre a finalidade do exame de prevenir o 

CCU. Dentre as demais finalidades citadas, detectar ou prevenir DST/Aids foi a que 

mais se sobressaiu, seguida por detectar ferida no útero, inflamação, raladura ou 

leucorréia.  

A atitude inadequada também alcançou altos percentuais (63,4%). O 

principal motivo apontado pelas mulheres para a realização do exame foi a presença de 

queixas (38,3%), sendo as três mais citadas: presença de vulvovaginites (34%), dor 

pélvica (33,6%) e problemas relacionados ao ciclo menstrual (7,7%). Por outro lado, a 

prática do exame foi classificada para a maioria das mulheres (69,2%) como adequada, 

embora os dados quanto à periodicidade de realização do exame sugiram repetição 

desnecessária, com alta concentração do intervalo anual. 

Os únicos fatores que tiveram relação estatística (p<0,005) simultânea com 

o conhecimento, com a atitude e com a prática inadequadas do exame foram: idade 

inferior a 36 anos, não morar com o companheiro e estar realizando o exame pela 

primeira vez. O fato de a mulher não próximo à unidade de saúde não teve relação com 

o conhecimento inadequado (p>0,005), embora tenha influenciado na maior taxa de 

inadequabilidade da prática do exame (p<0,005). 

Ao serem comparadas as variáveis basais de identificação das mulheres, o 

percentual de inadequabilidade do conhecimento, da atitude e da prática, bem como do 

percentual de mulheres que referiu durante a entrevista não ter retornado para receber o 

resultado do último exame realizado antes da pesquisa, não foi verificada nenhuma 

diferença estatisticamente significante entre os grupos, confirmando a eficácia da 

randomização e garantindo que o desfecho observado não sofreu nenhuma influência 

dessas variáveis. 

Das 775 mulheres que compuseram a amostra, 585 (75,5%) retornaram para 

receber o resultado do exame com até 65 dias. Quando comparadas as taxas de retorno 

entre os grupos, o grupo educativo apresentou o maior percentual de mulheres que 

retornou (GE = 82%/ GCT= 77%/ GCP= 66%), todavia essa diferença só foi 
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estatisticamente significante quando comparada ao grupo comportamental (p=0,000). 

Por outro lado, quando comparadas as médias de dias com que as mulheres retornaram 

para receber o resultado do exame, as mulheres do grupo educativo o fizeram com 

intervalo médio de dias menor (Md=43 dias/ GE<GCT – p= 0,020/ GE<GCP – 

p=0,000). Embora a proporção de pacientes do grupo controle que retornou tenha sido 

alta (77%), os dados revelaram que o grupo educativo atingiu proporções maiores 

(82%), e que as mulheres retornaram mais precocemente para a consulta confirmando a 

superioridade da intervenção educativa quando comparada às demais. 

A intervenção comportamental utilizada (fita lembrança) nesta pesquisa não 

se mostrou uma intervenção eficaz para diminuir as taxas de não retorno, tendo em vista 

que as mulheres desse grupo tiveram os menores percentuais de comparecimento à 

consulta de retorno, bem como o fizeram em um intervalo maior quando comparado aos 

outros grupos. 

Em relação ao perfil das mulheres que não compareceram à consulta de 

retorno, foram encontradas proporções mais altas entre as mulheres com menos de 36 

anos (p=0,001), que iniciaram atividade sexual antes dos 21 anos (p=0,0047) e que 

foram classificados durante o inquérito CAP com conhecimento inadequado sobre o 

exame (p=0,0029). O fato de a mulher não morar próximo ao posto de saúde não teve 

relação estatística com o não retorno. 

Essa pesquisa teve algumas limitações que podem ser avaliadas. 

Primeiramente, o fato de não haver consulta de retorno garantida para as mulheres na 

instituição pesquisada, mesmo sendo um direito, influenciou o desfecho em todos os 

grupos. Outro aspecto importante foi a escolha da fita lembrança como estratégia do 

grupo comportamental, pois apresentou-se um material frágil que poderia rasgar e 

comprometer o objetivo da intervenção, bem como de inconveniente utilização, de 

acordo com alguns relatos. 

Como sugestão para outros estudos, aconselha-se utilizar uma unidade de 

saúde em que a consulta de retorno seja garantida às mulheres que realizam o exame. 

Dessa forma, o profissional responsável pela entrega será um funcionário da própria 

unidade de saúde, permitindo o cegamento na avaliação do retorno, bem como uma 

avaliação mais precisa dos reais efeitos de cada intervenção nas taxas de retorno. Outra 

sugestão é que sejam testados outros tipos de intervenções comportamentais tanto com 

as pacientes como com os profissionais. Com as primeiras, sugerem-se intervenções 

comportamentais em que o reforço seja dado com intervalo menor de tempo, como a 
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ligação telefônica ou mensagem no celular alguns dias antes da consulta de retorno; 

com os profissionais, os lembretes gráficos para motivar o questionamento às pacientes 

sobre o resultado do último exame colpocitológico. Além disso, deveriam ser testadas 

intervenções sociais com utilização dos agentes comunitários de saúde e intervenções 

mistas com a intenção de identificar a abordagem mais apropriada para incentivar as 

mulheres a comparecerem à consulta de retorno. 
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APÊNDICE A – Instrumento de coleta de dados 
PARTE I - Identificação  

DIA DA COLETA DO EXAME:_____/_____/_____                                  N° ______ 

1.GRUPO: 1-Comparação  2-Educativo  3-Comportamental                             1. ____ 

2. Idade: ______                                                                                                   2. ____ 

3. Estado Civil: 1-solteira  2- casada  3-união estável  4-viúva                           3. ____ 

4. Escolaridade: _____ anos de estudo completos                                               4. ____ 

(Analfabeto = 0 anos/Ens. Fund. Completo = 9anos/ Ens. Médio Completo = 12 anos/ 

Ens. Superior Completo = Adicionar o n.° de anos do curso) 

5. Trabalha fora: 1-Sim  2-Não                                                                         5. _____ 

6. Idade do início da atividade sexual: __________                                        6. _____      

7. Mora próximo ao posto de saúde: 1-Sim  2- Não                                        7. _____ 

OBS: Gestante: (   )SIM   (    )NÃO        Histerectomizada: (   )SIM   (    )NÃO 

PARTE II - INQUÉRITO CAP - Conhecimento sobre o exame de Papanicolaou: 

8. Você já ouviu falar sobre o exame de prevenção do CCU? 1- Sim 2- Não 8.____                                              

9. Se SIM, onde ouviu? 1- TV 2- revista 3- amigas 4- profissionais de saúde                           

5- família 6- rádio 7- internet  8-folder 9- Outros: ________________             9. _____ 

10. Você já participou de alguma atividade educativa sobre o exame de prevenção 

de CCU?     1-Sim      2- Não                                                                              10. ____ 

11. Para que serve este exame? 1- Prevenir o CCU 2- detectar DST/HIV                                   

3-Outras finalidades. Qual?_____________4- Não sabe                                    11. ____     

12. Você poderia dizer, pelo menos, dois cuidados necessários que a mulher deve 

ter para realizar este exame?  1- Não ter relação sexual 24 horas antes     12. (__ e__) 

2- Não estar menstruada           3- Aparar os pelos pubianos/higiene/asseio                             

4- Não usar duchas e cremes vaginais 48h antes     5- Não sabe/não lembra                                     

13. Qual deve ser a periodicidade com que o exame deve ser realizado? 

1-De 6/6 meses  2-Anualmente 3-Outro: ___________ 4-Não sabe               13. ______ 

14. AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO: 1-Adequado 2-Inadequado  14. ____ 

PARTE II - INQUÉRITO CAP - Atitude sobre o exame de Papanicolaou: 

15. Por que você veio realizar este exame hoje ?                                          15.______  

1-prevenir o CCU  2-Saber como está  3- detectar DST/HIV ou outras patologias   

4-Porque um profissional recomendou  5- Rotina  6- Outracausa. Qual?____________ 

16. AVALIAÇÃO DA ATITUDE: 1-Adequada 2-Inadequada                      16. _____ 
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PARTE II - INQUÉRITO CAP - Prática em relação ao exame de Papanicolaou: 

17. Quando você realizou este exame pela última vez ?                                 17. ____ 

1- Esta é a 1ª VEZ   2- Há < 1ano  3- Há 1ano  4- Há 2 anos   

5- Há 3 anos  6- Há > 3anos  7-Não lembra 8-Outro. Qual:________________ 

18. Você retornou para receber o resultado do último exame?                     18. ____ 

1-Sim   2-Não  3- Não lembra 

19. Se NÃO, por que?____________________________________________  

     1- Causas Pessoais    2-Causas institucionais                                                 19. ____ 

20. Se SIM, você mostrou o resultado para algum profissional de saúde?    

     1-SIM   2-NÃO 3- Não lembra                                                                       20. ____ 

21. Se NÃO, por que? ____________________________________________  

     1- Causas Pessoais    2-Causas institucionais                                                 21. ____ 

22.AVALIAÇÃO DA PRÁTICA: 1-Adequada   2- Inadequada                    22. _____ 

PARTE III - AVALIAÇÃO DO RETORNO 

Data aprazada para a consulta de retorno: _____/_____/______ 

23. Intervalo de tempo entre o exame e o retorno aprazado:                   23.___ dias 

Data em que a paciente compareceu: _____/_____/______ 

24. Atitude da paciente em relação ao retorno:                                            24. _____ 

1-Não compareceu à consulta de retorno 

2-Compareceu à consulta de retorno na data aprazada  

3-Compareceu à consulta de retorno após a data aprazada 

• Caso tenha comparecido após a data aprazada, responda: 

25. Intervalo de tempo entre o exame e o retorno:                                    25.___ dias 

26. Por que ela não compareceu na data aprazada? _________________________ 

1- Causas pessoais    2- Causas institucionais                                                26._______ 

PARTE IV - RESULTADO DO EXAME 

27.Epitélios representados:1-Escam. 2- Glandular 3- Metaplásico    27.(___,___,___) 

28.Qualidade da Amostra: 1- Satisfatória 2-Insatisfatória                                28.____   

29. Processo inflamatório: 0- ausente 1-leve 2-moderado 3-acentuado             29.____ 

30. Microbiologia descrita: 0 – ausente 1- cocos/bacilos 2- lactobacilos          30.____ 

3-Gardnerella   4-Cândida    5- Trichomonas   6-Outros: ____________________ 

31. Alteração Celular: 0–ausente 1- NIC I 2- NIC II/III 3-Outra:_________   31.____ 
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APÊNDICE B 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 
 

Sra. Coordenadora da Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde, 

 

 

Solicito a V.Sa. autorização para levantamento de dados para tese de doutorado, 

cujo título é Intervenção comportamental e educativa: efeitos na adesão das 

mulheres à consulta de retorno para receber o resultado do exame colpocitológico, 

que deverá ser realizado com mulheres, que já tenham iniciado atividade sexual e que 

comparecerem ao Centro de Saúde da Família Aída Santos e Silva a fim de realizar este 

exame. O estudo tem como objetivo testar os efeitos das intervenções comportamental e 

educativa na adesão das mulheres à consulta de retorno para receber o resultado do 

exame de Papanicolaou. Os dados serão coletados enquanto as mulheres aguardam a 

consulta para realização do exame de Papanicolaou e, logo em seguida, serão realizadas 

intervenções educativas e/ou comportamentais com uma parte da amostra na sala de 

reuniões desta unidade. Ressalto que serão garantidos o sigilo e anonimato de todas as 

participantes e a pesquisa somente prosseguirá com as mulheres que aceitarem 

participar do estudo. Finalmente será repassada a instituição, através de apresentação e 

discussão com os profissionais, uma síntese do relatório final como forma de 

contribuição para o aperfeiçoamento do trabalho realizado. 

 

 

Atenciosamente, 
 

 
______________________________________________ 

Camila Teixeira Moreira Vasconcelos 
Doutoranda em Enfermagem da UFC 
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APÊNDICE C 
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APÊNDICE D 
 

CONVITE PARA JUÍZES 
 
Prezadas colegas, 
 
Profas. Dras, 
 
Estamos desenvolvendo um estudo em nível de doutorado, no Departamento de 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará – UFC, que tem como título 
INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL E EDUCATIVA: efeitos na adesão das 
mulheres à consulta de retorno para receber o resultado do exame colpocitológico, 
e tem como objetivo geral: testar os efeitos das intervenções comportamental e 
educativa na adesão das mulheres à consulta de retorno para receber o resultado do 
exame de Papanicolaou; e, como um dos objetivos específicos: avaliar o conhecimento, 
a atitude e a prática das mulheres em relação ao exame de Papanicolaou por meio do 
inquérito CAP (conhecimento, atitude e prática). 

O instrumento designado para avaliar o conhecimento, a atitude e a prática em 
relação ao exame de Papanicolaou foi elaborado e adaptado de acordo com a pesquisa 
de BRENNA et al. (2001), que aplicou o inquérito com mulheres internadas por câncer 
de colo uterino. Como, o público-alvo desta pesquisa envolve mulheres que buscam a 
unidade básica de saúde para realização do exame de Papanicolaou, este instrumento 
sofreu algumas modificações. 

As atividades que solicito a sua contribuição referem-se a: 
1- Leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 
2- Leitura das orientações sobre o instrumento para que assim fique bem elucidado cada 
variável utilizada para avaliar o conhecimento, a atitude e a prática das mulheres 
pesquisadas; 
3- Apreciação e análise do inquérito CAP (validação de face e conteúdo) quanto: 
 

� clareza dos itens; 
� forma de apresentação do instrumento; 
� abrangência das variáveis utilizadas para avaliar o conhecimento, a atitude e a 

prática em relação ao exame de Papanicolaou. 
 
4- Realização de comentários, críticas e sugestões sobre cada item contido no 
inquérito. Deste modo, fica a seu critério a inclusão, exclusão ou alteração de qualquer 
pergunta ou item que considerar pertinente. Solicitamos sua preciosa colaboração no 
sentido de analisar os itens do instrumento quanto à: 

 
Para cumprir o cronograma da pesquisa, solicito por gentileza, a devolução do 

material, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias. 
Agradeço antecipadamente sua disponibilidade em partilhar o seu conhecimento 

e experiência, que será de suma importância para a continuidade dessa tese. Colocamo-
nos à disposição para maiores e eventuais esclarecimentos que se façam necessários. 

 
   Camila T. Moreira Vasconcelos                                         Profa. Dra. Ana Karina Bezerra Pinheiro 
R. Pereira de Miranda, 1155, Apt:402, Bl:03; Papicu                              Orientadora 
Fone: (085) 3067-6810/8716-0736                                                 E-mail:anakarinaufc@hotmail.com 
E-mail: camilamoreiravasco@hotmail.com 
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APÊNDICE E 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Prezada colega, 
 
Sou CAMILA TEIXEIRA MOREIRA VASCONCELOS, doutoranda do curso 

de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Estou 
desenvolvendo um estudo sob orientação da Professora Doutora Ana Karina Bezerra 
Pinheiro, intitulada INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL E EDUCATIVA: 
efeitos na adesão das mulheres à consulta de retorno para receber o resultado do 
exame colpocitológico; cujo objetivo geral é testar os efeitos das intervenções 
comportamental e educativa na adesão das mulheres à consulta de retorno para receber 
o resultado do exame de Papanicolaou; e, como um dos objetivos específicos: avaliar o 
conhecimento, a atitude e a prática das mulheres em relação ao exame de Papanicolaou 
por meio do inquérito CAP (conhecimento, atitude e prática). 

Para alcançar o objetivo específico, a avaliação do conhecimento, da atitude e da 
prática das mulheres em relação ao exame de Papanicolaou será realizada por meio do 
inquérito CAP (Conhecimento, Atitude e Prática) adaptado do estudo de Brenna et al. 
(2001) realizado com pacientes com câncer de colo uterino. A aplicação do inquérito 
CAP sobre o exame de Papanicolaou será realizado com as mulheres que comparecerem 
à Unidade Básica de Saúde pesquisada a fim de realizar o exame. O inquérito CAP será 
aplicado por pesquisadores treinados e com experiência na terminologia utilizada. Os 
itens criados para as possíveis respostas das mulheres às perguntas do inquérito foram 
baseados nas respostas dadas quando da aplicação deste mesmo instrumento durante a 
pesquisa de mestrado (VASCONCELOS; 2008). Não serão dadas opções de resposta 
para as mulheres. Assim sendo, gostaria que entendesse que os itens já estão descritos 
para facilitar e agilizar a coleta das respostas. Para tanto, o inquérito CAP precisa ser 
submetido a um rigoroso protocolo de avaliação, ou que se denomina validade de 
conteúdo, para conferir maior credibilidade ao instrumento. Logo, venho por meio deste 
convidá-la a participar do meu estudo na qualidade de juiz. 

Desta forma, a senhora receberá uma cópia dos critérios utilizados para avaliar o 
conhecimento, a atitude e a prática; uma cópia do inquérito CAP e um questionário para 
avaliação do inquérito. 

Sua participação neste estudo é livre e exigirá, além de sua disponibilidade de 
tempo para validar o instrumento, um encontro (virtual ou pessoal) com o pesquisador 
para que possamos juntos discutir e fazer um síntese de sua apreciação do material, caso 
considere necessário. 

Sinta-se livre para fazer qualquer pergunta durante a leitura desse termo de 
consentimento ou em qualquer momento do estudo contatando a pesquisadora por meio 
dos telefones (085) 3067-6810/8716-0736 ou E-mail: 
camilamoreiravasco@hotmail.com.  

 
Eu, _______________________________________ RG ______________ após 

ter sido devidamente esclarecida pela pesquisadora e entendido o que me foi explicado, 
concordo em colaborar com a presente pesquisa. 

 
_____________________________                   _________________________ 
     Assinatura da Expert (Juiz)                            Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE F 
VALIDAÇÃO DE FACE E CONTEÚDO 

 

1) O conteúdo das perguntas reflete os itens necessários para avaliação do 

conhecimento, da atitude e da prática sobre o exame de Papanicolaou? 

(    ) Sim        (    ) Não 

Sugestões: ___________________________________________________________ 

Comentários: _________________________________________________________ 

 

2) Nas questões e alternativas existe termo ou expressões que não condizem com a 

avaliação do conhecimento, da atitude e da prática sobre o exame de Papanicolaou? 

(    ) Sim    (    ) Não 

Sugestões: ___________________________________________________________ 

Comentários: _________________________________________________________ 

 

3) A forma de abordagem e o conteúdo das perguntas estão com o vocabulário 

adequado? (OBS: olhar apenas para as perguntas, pois não serão dadas opções de 

resposta para as mulheres) 

(    ) Sim    (    ) Não 

Sugestões: ___________________________________________________________ 

Comentários: _________________________________________________________ 

 

4) As perguntas demonstram clareza e objetividade? 

(     ) Sim     (    ) Não 

Sugestões: ___________________________________________________________ 

Comentários: _________________________________________________________ 

 

5) Precisa fazer alguma alteração gramatical ou correção? 

(     ) Sim    (     ) Não 

Sugestões: ___________________________________________________________ 

Comentários: _________________________________________________________ 
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6) As perguntas mensuram o que destina medir? 

(    ) Sim     (    ) Não 

Sugestões: ___________________________________________________________ 

Comentários: _________________________________________________________ 

 

Nome do especialista da área ou especialista em validação de conteúdo e de 

face: _____________________________________________ 

 

Instituição: ____________________________________ 

Cargo: ________________________________________ 

 

Comentários finais:_______________________________________________________  

 

 

 

Obrigada por todas as contribuições, 

Camila Vasconcelos. 
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APÊNDICE G 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Grupo de Intervenção Educativa 

 
 

Eu, CAMILA TEIXEIRA MOREIRA VASCONCELOS, enfermeira, aluna do 

doutorado em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará, estou desenvolvendo 

uma pesquisa com mulheres que realizam o exame de prevenção do câncer de colo 

uterino. Nesse sentido, solicito sua participação nesta pesquisa, na qual serão coletados 

dados sobre você por meio do preenchimento de um formulário e também será realizada 

uma intervenção educativa sobre o exame de prevenção do câncer de colo uterino. 

Informo que está garantido o sigilo de todas as informações referidas, bem como, ficará 

assegurado o seu direito de continuar ou desistir da pesquisa a qualquer momento que a 

senhora desejar, sem que isto venha a trazer qualquer prejuízo à sua saúde e ao seu 

cuidado. 

Os dados coletados serão apresentados ao Curso de Doutorado em Enfermagem 

e divulgados junto à comunidade acadêmica, respeitando a confidencialidade das 

identidades. Ressalto a importância da sua valiosa participação, para melhoria do 

atendimento às mulheres que realizam o exame de prevenção do câncer de colo uterino. 

 

Eu, _______________________________________________________, tendo 

recebido as informações acima, e ciente dos meus direitos acima relacionados, concordo 

em participar da pesquisa e declaro que não me oponho à participação na sessão 

educativa. 

 
Em ___/___/___    

 
 

      _____________________________________________ 
                           Assinatura da participante do estudo 

 
 

Em ___/___/___          
 
 

_____________________________________________ 
                                Camila Teixeira Moreira Vasconcelos 

                          Enfermeira pesquisadora 
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APÊNDICE H 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Grupo de Intervenção Comportamental 

 
 

Eu, CAMILA TEIXEIRA MOREIRA VASCONCELOS, enfermeira, aluna do 

doutorado em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará, estou desenvolvendo 

uma pesquisa com mulheres que realizam o exame de prevenção do câncer de colo 

uterino. Nesse sentido, solicito sua participação nesta pesquisa, na qual serão coletados 

dados sobre você através do preenchimento de um formulário e também será realizada 

uma intervenção comportamental, na qual será solicitado que você utilize uma fita 

lembrança em seu pulso, contendo a data da consulta de retorno, o horário e o nome do 

profissional. Essa fita somente deverá ser retirada no dia da consulta de retorno 

agendada para receber o resultado do exame de prevenção do câncer de colo uterino. 

Informo que está garantido o sigilo de todas as informações referidas, bem como, ficará 

assegurado o seu direito de continuar ou desistir da pesquisa a qualquer momento que a 

senhora desejar, sem que isto venha a trazer qualquer prejuízo à sua saúde e ao seu 

cuidado. 

Os dados coletados serão apresentados ao Curso de Doutorado em Enfermagem 

e divulgados junto à comunidade acadêmica, respeitando a confidencialidade das 

identidades. Ressalto a importância da sua valiosa participação, para melhoria do 

atendimento às mulheres que realizam o exame de prevenção do câncer de colo uterino. 

Eu, _______________________________________________________, tendo 

recebido as informações acima, e ciente dos meus direitos acima relacionados, concordo 

em participar da pesquisa e declaro que não me oponho à participação na sessão 

educativa. 

Em ___/___/___    
 
 

      _____________________________________________ 
          Assinatura da participante do estudo 

 
Em ___/___/___          

 
 

_____________________________________________ 
             Camila Teixeira Moreira Vasconcelos 

                                                                  Enfermeira pesquisadora 
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APÊNDICE I 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Grupo Comparação 
 

 
Eu, CAMILA TEIXEIRA MOREIRA VASCONCELOS, enfermeira, aluna do 

doutorado em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará, estou desenvolvendo 
uma pesquisa com mulheres que realizam o exame de prevenção do câncer de colo 
uterino. Nesse sentido, solicito sua permissão para coletar dados sobre sua pessoa 
através do preenchimento de um formulário. Informo que está garantido o sigilo de 
todas as informações referidas, bem como, ficará assegurado o seu direito de continuar 
ou desistir da pesquisa a qualquer momento que a senhora desejar, sem que isto venha a 
trazer qualquer prejuízo à sua saúde e ao seu cuidado. 

Os dados coletados serão apresentados ao Curso de Doutorado em Enfermagem 
e divulgados junto à comunidade acadêmica, respeitando a confidencialidade das 
identidades. Ressalto a importância da sua valiosa participação, para melhoria do 
atendimento às mulheres que realizam o exame de prevenção do câncer de colo uterino. 

Eu, _______________________________________________________, tendo 

recebido as informações acima, e ciente dos meus direitos acima relacionados, concordo 

em participar da pesquisa e declaro que não me oponho a participar da pesquisa. 

 
 

Em ___/___/___          
 
 

_____________________________________________ 
                           Assinatura da participante do estudo 

 
 

Em ___/___/___          
 
 

_____________________________________________ 
                                Camila Teixeira Moreira Vasconcelos 

                             Enfermeira pesquisadora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


