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RESUMO 
 
OLIVEIRA, M. M. A Prevenção do Câncer do Colo do Útero, no contexto da 
Estratégia Saúde da Família, da Área Básica da Distrital-Oeste/Sumarezinho, 
do município de Ribeirão Preto-SP. Ribeirão Preto, 2003. 154p. Dissertação 
(Mestrado). Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 
 
A prevenção do câncer do colo do útero (PCCU), ainda hoje, representa um sério 
problema de Saúde Pública. As razões para explicar este problema são as mais 
variadas, entre elas a própria organização da saúde pública, a organização dos 
serviços de saúde e a qualidade da assistência. Foi pensando nesta realidade que 
decidi analisar a percepção/ótica das mulheres atendidas nos Núcleos de Saúde da 
Família (NSF), da Área Básica da Distrital-Oeste/Sumarezinho do Município de 
Ribeirão Preto-SP, sobre as práticas de PCCU desenvolvidas nestes serviços. Foi 
utilizado como Referencial Teórico, as linhas filosóficas da Atenção Primária à 
Saúde (APS). Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo 
exploratória e descritiva. Foram entrevistadas 14 mulheres. Utilizarei como 
instrumento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada, procedendo à análise 
dos dados, orientados pela análise temática. A análise dos dados foi estruturada em 
três temas: Tema 1 - O Olhar da Mulher sobre o Processo Saúde-Doença (O 
Conceito do Processo Saúde e Doença, A Condição Atual de Saúde e A Resolução 
dos Problemas Pessoais/Família); Tema 2 - A Mulher e a Prevenção do Câncer do 
Colo do Útero (O Conceito da Prevenção de Doenças e da Prevenção do Câncer do 
Colo do Útero); Tema 3 - As Práticas de Prevenção do Câncer do Colo do Útero nos 
Núcleos de Saúde da Família (A Primeira Experiência de Realização do Exame 
Papanicolaou e as Dificuldades Permanentes Apresentadas pelas Mulheres Durante 
sua Realização, A Entrada da Mulher nos Núcleos de Saúde da Família, 
Caracterizando a Formação ou não do Vínculo e o Motivo da Realização da 
Prevenção do Câncer do Colo do Útero nos Núcleos de Saúde da Família, Os 
sentimentos/ A Orientação/ Os Resultados e a Assistência Profissional apresentada 
como Facilidades para as Mulheres no Momento da Realização do Exame 
Papanicolaou nos Núcleos de Saúde da Família, Dicas das Mulheres Entrevistadas 
sobre a Realização do Exame Papanicolaou para as Mulheres que nunca Realizaram). 
Percebi que a lógica da assistência da APS promovida pelos NSF apresentou 
potencialidades para a qualificação das práticas da PCCU. Meu primeiro pressuposto 
foi confirmado através das falas da maioria das mulheres. Também foi constatado 
que a maioria das mulheres envolvidas neste estudo apresentam um conceito 
holístico de saúde, tendo inclusive um conhecimento popular bastante elaborado do 
conceito de prevenção. Ao final do estudo percebi que as práticas de educação em 
saúde precisam ser reforçadas a partir da inclusão de toda equipe. Os NSF têm 
potencialidades para qualificar e controlar a prática da PCCU e promover maior 
integralidade das ações em saúde, utilizando o conhecimento da APS na motivação 
das mulheres quanto a promoção da sua saúde, de suas famílias, como também da 
comunidade na qual convivem, pois considero que a promoção da saúde se dá pelo 
autocuidado, pela ajuda mútua e pelas condições dos meios sociais, econômicos e 
culturais. 
Palavras chaves: Neoplasias do colo uterino. Prevenção. Controle. Saúde da 
Família.



 

ABSTRACT 
 

OLIVEIRA, M. M. the Prevention of Uterine Cervix Cancer  within the context 
of the Health Family Strategy of the Basic Area of Distrital-Oeste/Sumarezinho 
in Ribeirão Preto - São Paulo, Brazil. Ribeirão Preto, 2003. 154p. Dissertation 
(Master's degree). University of São Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing.   
   
Until today, the prevention of Uterine Cervix Cancer represents a serious Public 
Health problem. There are several reasons for this, among which the organization of 
public health itself, the organization of health services and assistance quality can be 
mentioned. Considering this reality, my aimed at analyzing the perception/view of 
women assisted at the Family Health Centers of the Basic Area Distrital-
Oeste/Sumarezinho in Ribeirão Preto, São Paulo concerning the prevention 
procedures of Uterine Cervix Cancer developed at these services. The philosophical 
lines of Primary Health Attention (PHA) were used as a Theoretical Framework. 
This research adopts a qualitative approach of the exploratory and descriptive kind. 
14 women were interviewed. Semi-structured interview was used for data collection, 
proceeding to the data analysis in accordance with thematic analysis. Data analysis 
was structured in three themes: Theme 1 - Women's view on the Health/Illness 
Process (Meaning of the health and disease process, current health condition, and 
solution of personal/family problems) Theme 2 - Women and the Prevention of 
Uterine Cervix Cancer (Meaning of the Prevention of Diseases and the Prevention of 
Uterine Cervix Cancer), Theme 3 - Prevention Procedures of Uterine Cervix Cancer 
in the Family Health Strategy (First experience of doing the Pap smear and 
permanent difficulties presented by women while doing it, women's entry in the 
Family Health Centers (FHC) characterizing the creation of a commitment and the 
reason for realizing the prevention of the Uterine Cervix Cancer in the Family Health 
Strategy, Feelings/Orientation/Results and the professional care offered as facilities 
for women on doing the Pap smear at the FHC of the Basic Area Distrital- 
Oeste/Sumarezinho, Tips from women who were interviewed about doing the Pap 
smear for women who have never done it). I have observed that the PHA logic 
promoted by the FHC offered potential for the qualification of Uterine Cervix Cancer 
prevention procedures. My first premise was confirmed by most of the women's 
discourse. It was also verified that most of the women involved in this study present 
a holistic health concept, including a rather elaborate popular knowledge about the 
meaning of prevention. They also demonstrated to be acquainted with the promotion 
of their own health, that of their families and the community they live in, displaying 
autonomy, since the "FHC" possess strong instruments for motivating them, although 
the health education issues in these services need to be reinforced, starting from the 
inclusion of every family health team in Uterine Cervix Cancer prevention practices, 
improving care quality and greater integrality of health actions.   
Key words: Neoplasias of the Uterine Cervix. Prevention. Control. Family 
Health. 
 



 

RESUMEN 
OLIVEIRA, M. M. La prevención del cáncer cervicouterino en el contexto de la 
Estrategia de Salud de Familia del Area Básica de la Distrital-
Oeste/Sumarezinho en Ribeirão Preto-SP. Ribeirão Preto, 2003. 154p. Disertación 
(Maestria). Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo. 
 
La prevención del cáncer cervicouterino todavía representa un serio problema de 
Salud Pública. Las razones para explicar este problema son las más variadas, entre 
ellas están la propia organización de la salud pública, la organización de los servicios 
de salud, y la calidad de la atención. Fue al pensar en esta realidad que pretendi 
analizar la percepción/óptica de las mujeres atendidas en los Núcleos de Salud de 
Familia (NSF) del Área Básica de la Distrital-Oeste/Sumarezinho en Ribeirão Preto-
SP acerca de las prácticas de prevención del cáncer del cuello uterino desarrolladas 
en estos servicios. Como Teoría se utilizaron las líneas filosóficas de la Atención 
Primaria a la Salud (APS). Es una investigación con aproximación cualitativa del 
tipo exploratório y descriptivo. Se entrevistaron 14 mujeres. La colección de datos se 
hizo por medio de la entrevista semi-estructurada, analizando los datos bajo la 
orientación del análisis temático. El análisis de los datos se estructuró en tres temas: 
Tema 1 – La Mirada de la Mujer acerca del Proceso Salud/Enfermedad (El 
significado del proceso salud y enfermedad, La condición actual de salud, y La 
solución de los problemas personales/familia) Tema 2 - La Mujer y la Prevención 
del Cáncer del Cuello Uterino (El Significado de la Prevención de Enfermedades y 
de la Prevención del Cáncer del cuello Úterino), Tema 3 - Las Prácticas de 
Prevención del Cáncer del Cuello Uterino en los Núcleos de Salud de Familia (La 
primera experiencia de la realización del examen de papanicolaou y las dificultades 
permanentes presentadas por las mujeres durante su realización, La entrada de la 
mujer en los Núcleos de Salud de Familia caracterizando la formación o no del 
vínculo y el motivo de la realización de la prevención del cáncer del cuello uterino en 
la estrategia de salud de familia, Los Sentimientos/ La Orientación/ Los Resultados y 
la Atención profesional presentada como facilidades para las mujeres cuando 
realizan el examen de papanicolaou en los NSF del área básica de la Distrital-
Oeste/Sumarezinho, Consejos de las mujeres entrevistadas sobre la realización del 
examen de papanicolaou para las mujeres que jamás lo han realizado). Observamos 
que la lógica de la atención de la APS promovida por los NSF presentó 
potencialidades para la calificación de las prácticas de prevención del cáncer del 
cuello uterino. Mi primero presupuesto se confirmó por medio de las hablas de la 
mayoría de las mujeres. También se constató que la mayoría de las mujeres 
involucradas en este estudio presentaron un concepto holístico de salud, poseendo 
inclusive un conocimiento popular bastante elaborado acerca del significado de 
prevención. También demostraron que están próximas de la promoción de su salud, 
de la salud de sus familias y de la comunidad con la cual conviven, manifestando 
autonomia, ya que “los NSF” poseen fuertes instrumentos para motivarles, aunque 
las cuestiones de educación en salud en estes servicios necesitan ser reforzadas, a 
partir de la inclusión de todo el equipo de salud de familia en las prácticas de 
prevención del cáncer del cuello uterino, potencializando la calidad de la atención y 
mayor integralidad de las acciones de salud. 
Términos-clave: Neoplasmas del cuello uterino. Prevención. Control. Salud de 
Familia.
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APRESENTAÇÃO  

 

 

 

Partindo do pressuposto que todo homem é um ser social e 

histórico (Mendes Gonçalves, 1992), se faz necessário, neste momento, uma 

apresentação pessoal e profissional da autora deste estudo, para que se entenda o 

porquê da escolha deste tema e da organização do objeto de investigação. Logo que 

iniciei a graduação em enfermagem, em 1997, na Universidade Federal de Pelotas – 

UFPel, localizada no município de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, comecei 

a participar do Diretório Acadêmico (DA)1. Tive oportunidade de trabalhar com 

colegas muito envolvidos e preocupados com questões políticas e sociais; eram 

grandes jornadas de trabalho, estudos, reuniões e decisões boas ou ruins, mas eram 

decisões. 

O DA sempre que possível envolvia a enfermagem nos momentos 

de discussão e de passeatas pelas ruas. Enquanto integrante do grupo do Diretório 

Acadêmico, não foram poucos os momentos que realizava assistência de 

enfermagem e educação em saúde, na própria via pública. Vários universitários 

                                              
1 O Diretório Acadêmico é o órgão máximo de representação estudantil dos acadêmicos de 
enfermagem, junto ao Diretório Central dos Estudantes (DCE), à direção da Faculdade e da 
Universidade, reivindicando necessidades acadêmicas e participando ativamente na luta por melhores 
condições de ensino e assistência. Ele ainda tem por objetivo: promover atividades culturais, eventos 
científicos e participação em Congressos Nacionais realizados pela União Nacional dos Estudantes 
(UNE). 
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participavam representando seus cursos, utilizando seus instrumentos de trabalho, era 

uma verdadeira extensão da Universidade nas ruas. Isto porque, de alguma forma era 

preciso compartilhar com a população e mostrar aos governantes nossa insatisfação e 

o nosso descontentamento com o sucateamento da Universidade Pública e gratuita, 

resultado do descaso do governo no repasse de verbas para a educação, saúde e 

outras áreas sociais. 

A participação no DA foi muito importante para minha formação 

pessoal, acadêmica, profissional, política e social. Assim como, o desenvolvimento 

do Projeto de Iniciação Científica, do qual tive a oportunidade de participar como 

bolsista durante os anos de 2000 e 2001, desenvolvendo trabalho de pesquisa, 

financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), nas áreas de saúde coletiva e de saúde mental, intitulado “O uso de drogas 

entre os acadêmicos de enfermagem da Faculdade de Enfermagem”. O apoio dos 

professores orientadores no desenvolvimento do Projeto de Iniciação Científica foi 

fundamental para a aquisição de conhecimentos sobre os métodos científicos: o rigor 

científico e a ética que o pesquisador deve ter para com o grupo pesquisado e seu 

trabalho de pesquisa. 

Durante todo o tempo de permanência no DA, além do grupo 

promover eventos científicos, realizávamos pesquisa com os alunos de graduação 

sobre questões da própria Faculdade de Enfermagem, assim como discussões sobre 

os campos de estágio. O DA sempre esteve articulado com os professores e a 

direção, pensando na qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

Nessa ocasião, me despertou um grande interesse em trabalhar com 

comunidades, com gente simples, gente trabalhadora, que diariamente luta para 
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sobreviver enfrentando um outro tipo de doença: a doença social, como a fome, a 

miséria e o abandono. 

Assim, decidi participar da Universidade Solidária (UNISOL) nos 

anos de 2000 e 2001. A UNISOL foi criada em 1995 pela Comunidade Solidária, 

com o objetivo de mobilizar equipes universitárias, compostas por professores e 

alunos, para o desenvolvimento de atividades comunitárias em favor de municípios e 

comunidades pobres do Brasil, buscando vencer dificuldades de informação, 

promovendo articulação e organização das localidades, ao mesmo tempo que 

possibilita aos estudantes, a oportunidade de desenvolverem projetos e ampliar seus 

conhecimentos sobre outras realidades brasileiras, fortalecendo a criatividade, a 

liderança e a responsabilidade social dos futuros profissionais (UNISOL, 2003). 

No ano 2000 participei do Módulo Regional em um município 

próximo a Pelotas-RS e em 2001 participei do Universidade Solidária Módulo 

Nacional em um município no interior do estado do Ceará. A equipe era composta 

por um professor coordenador e dez acadêmicos, sendo um representante de cada 

curso. Assim, foram selecionados dez cursos da Universidade Federal de Pelotas, e 

entre eles o Curso de Enfermagem. 

Com essa experiência, surgiu a primeira e grande oportunidade de 

trabalhar com uma equipe multiprofissional2. Foi importante trabalhar em equipe 

com a finalidade de ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas daquela 

comunidade. Foi uma experiência singular e a partir daí tomei consciência do que 

                                              
2 Neste estudo, equipe multiprofissional deve ser entendida como a recomposição de diferentes 
processos de trabalho que, concomitantemente, devem flexibilizar a divisão do trabalho; preservar as 
diferenças técnicas entre os trabalhadores especializados; argüir a desigualdade na valoração dos 
distintos trabalhos e respectivos agentes, bem como nos processos decisórios e considerar a 
interdependência dos trabalhos especializados no exercício da autonomia técnica, dada à necessidade 
de autonomia profissional para a qualidade da intervenção em saúde (Peduzzi, 2000). 
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realmente era Atenção Primária à Saúde (APS) e como era importante promover 

saúde com as pessoas e não somente tratar de doenças. Conheci de perto o trabalho 

do Programa Saúde da Família (PSF) do município e fiquei deslumbrada com a 

capacidade de ajuda que o referido programa (até então novidade para mim, pois só 

tinha ouvido falar dele durante as aulas de Saúde Pública), propiciava àquela 

comunidade, com o modo diferenciado da assistência, e com as questões teórico-

práticas que o envolviam. Sua assistência era centrada no usuário e não mais na 

doença. Nesse PSF pude observar a importância da figura do enfermeiro com suas 

atribuições e identifiquei que os enfermeiros trabalhavam com uma certa autonomia3. 

Quando voltei do Ceará já era tempo de realizar o trabalho de 

conclusão e o estágio complementar, ambos eram requisitos para a conclusão do 

curso de graduação em enfermagem. Nesse momento resolvi trabalhar com a saúde 

da mulher, mais precisamente com a Prevenção do Câncer do Colo Útero (PCCU), 

motivada por questões pessoais. Como tinha por objetivo, “saber se existiam falhas 

na prevenção do câncer do colo do útero”, esperava entender por que tantas mulheres 

acabavam sendo admitidas em unidades de internação hospitalar para realizar 

tratamento para o câncer de colo uterino4, uma vez que isso poderia ter sido, na 

maioria dos casos, prevenido na APS. Ficava me perguntando por que a prevenção, 

lá na APS, não conseguia ter impacto sobre esta grave doença, que pode ser 

                                              
3 A Autonomia pode ser entendida como um poder decisório de autocontrole ou autogoverno. A 
autonomia do profissional enfermeiro pode ser percebida através de seis elementos constituintes: a 
decisão sobre a assistência de enfermagem, desenvolvimento de capacidades, autodeterminação, 
autoridade, auto-organização e criatividade (Nietsche & Backes, 2000). 
4 “O câncer do colo do útero é uma afecção progressiva, iniciada com transformações neoplásicas 
intra-epiteliais que podem evoluir para um processo invasor, num período de tempo de 10 a 20 anos” 
(Rio Grande do Sul, 1997, p.52). 
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facilmente detectada, através do tripé constituído pelo exame Papanicolaou5, a 

colposcopia6 e a anatomia patológica7, que se realizados com rigoroso cuidado da 

técnica, torna possível o diagnóstico em praticamente todos os casos (Focchi et al., 

2000). 

Desta forma realizei o estágio complementar na unidade de 

ginecologia e maternidade, em um hospital no município de Pelotas-RS. No referido 

estágio foram realizadas entrevistas com mulheres que estavam com diagnóstico de 

câncer de colo uterino, pois queria saber por que a prevenção havia falhado para 

aquelas mulheres. As respostas foram as mais variadas e através da análise das 

entrevistas, pude identificar que as falhas na prevenção eram muitas. A principal 

resposta foi a clara desinformação nas falas das mulheres sobre o que era a doença 

câncer de colo uterino, para que servia a prevenção, e as possíveis chances que 

teriam, de seguir suas vidas se tivessem se prevenido. 

No final da graduação, eu tinha duas metas, que pelo destino ou 

não, poderiam se realizar: a primeira era que eu queria muito trabalhar com a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) e a segunda, mas não menos importante era seguir 

atrás de minhas inquietações, enquanto jovem pesquisadora, com relação ao universo 

da Saúde Pública. 

 

                                              
5 Também conhecido como: citologia oncótica, citologia exfoliativa e PAP TEST, foi um método 
desenvolvido pelo médico George Papanicolaou para a identificação, ao microscópio, de células 
malignas ou pré-malignas, que antecedem o surgimento do câncer, inicialmente desenvolvido para o 
colo do útero (São Paulo, 2001). 
6 A Colposcopia é um dos métodos de rastreamento utilizados para orientar o diagnóstico precoce, 
através de um sistema de lentes de aumento e lâmpadas que permitem a visualização do colo do útero 
e cavidade vaginal (Focchi et al., 2000). 
7 A Anatomia Patológica é o padrão ouro que irá determinar a conduta terapêutica a ser seguida 
(Rivoire et al., 2001a). 
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Logo após me formar, fui trabalhar na ESF, em um município no 

interior do estado de Goiás. Foram tempos bastante difíceis, a distância, a saudade, o 

desconhecido, me fizeram muita companhia. Assim que cheguei a este município, 

recém-formada, estava ansiosa para trabalhar, queria iniciar imediatamente, mas o 

PSF/ESF estava inicialmente sendo organizado e implantado no município. 

Passarei a utilizar ESF, por acreditar que esta lógica tem como 

objetivo, a substituição e a reestruturação do modelo tecno-assistencial vigente, uma 

vez que concordo com Chiesa et al. (2001), quando esta autora utiliza esta 

denominação no sentido de fugir da concepção usual dos Programas tradicionais 

concebidos pelo Ministério da Saúde, pois ela considera que a Saúde da Família não 

é uma intervenção pontual no tempo e no espaço, e nem tampouco aparece de forma 

paralela ou vertical às atividades rotineiras dos serviços de saúde, é uma estratégia 

que propõe a integração e organização das atividades em um território definido, com 

vistas à saúde do individuo/família e das comunidades. 

Desta forma, após a abertura da Unidade Saúde da Família (USF), 

a qual pertencia enquanto enfermeira, dei início às seguintes atividades: fiquei 

responsável pela orientação e supervisão dos agentes comunitários de saúde; pela 

consulta de enfermagem, incluindo o gerenciamento dos cuidados de enfermagem; 

assim como alguns cuidados mais complexos de enfermagem tanto na unidade, 

quanto no domicílio e também pela coleta do exame Papanicolaou. Função esta, que 

tinha grande prazer em realizar, uma vez que conseguia desenvolver muitas das 

atitudes que acreditava serem importantes no processo da PCCU.  

Mesmo com grande apego ao trabalho realizado e pelos bons 

amigos encontrados, percebi que precisava estudar mais profundamente algumas 
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questões, que ainda me traziam certa inquietação, entre elas a própria PCCU, a 

organização da ESF e todas as questões que envolvem e têm potencialidades para 

desenvolver esta estratégia, como o vínculo do usuário com o serviço de saúde, a 

integralidade da assistência e a sua capacidade de resolutividade. 

Assim, optei pela pós-graduação em Enfermagem em Saúde 

Pública, nível mestrado e após muito estudo, pesquisa e desenvolvimento das 

disciplinas da pós-graduação, bem como várias reuniões de orientação, consegui 

organizar algumas questões norteadoras que me auxiliaram na construção do objeto 

de estudo: “A percepção/ótica8 das mulheres sobre as práticas assistenciais 

direcionadas à PCCU realizadas pela equipe dos Núcleos Saúde da Família (NSF) da 

Área Básica da Distrital-Oeste/Sumarezinho, do município de Ribeirão Preto-SP”.  

Este objeto de estudo foi construído sobre a lógica da temática da 

PCCU como uma questão importante para a Saúde Pública, para a saúde das 

mulheres e de suas famílias. Portanto, foi necessário atentar para sua realização na 

APS, ainda mais por se tratar de práticas essencialmente realizadas no primeiro nível 

de atenção. Neste estudo, serão abordadas algumas questões, como: a realização da 

prática de prevenção - prevenção primária: educação em saúde (Buss, 2000) e 

prevenção secundária: exames de detecção precoce (Nutbean, 1996), assim como a 

organização dos serviços de saúde da família para oferta deste tipo de assistência, 

uma vez que continua sendo um desafio aumentar/qualificar a cobertura deste tipo de 

prática voltada para a PCCU. 

                                              
8 “Aspecto ou perspectiva dos objetos vistos; visão; maneira de ver, de julgar de sentir, conceito ou 
idéia particular” (Ferreira, 1999, p.1451). 
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1 A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO E O REFERENCIAL 

TEÓRICO 

 

 

 

As práticas da PCCU, ainda hoje, representam um importante 

problema de Saúde Pública (Miller,1993; Lopes et al., 1999; Brenna et al., 2001; 

Linard et al., 2002). As razões para explicar este problema são as mais variadas, 

entre elas, os fatores culturais, sociais, econômicos e comportamentais, bem como a 

própria organização dos serviços de Saúde Pública, orientados pela lógica neoliberal 

de repasse de recursos e por um modelo biomédico, ainda hegemônico, incapaz de 

assistir à integralidade da saúde da mulher e da sociedade em geral. 

Atualmente, no mundo, o câncer de colo uterino promove um 

elevado índice de mortalidade9 entre mulheres das mais variadas faixas etárias. O 

pico de incidência de carcinoma in situ10 está entre 25 e 40 anos, em contraste com o 

carcinoma invasor11, que está entre 48 e 55 anos. Estimam-se 500.000 novos 

                                              
9 O coeficiente de mortalidade apresenta-se como razão, resultante do número de pessoas que 
morreram por determinada causa sobre a população exposta ao risco de morrer, podendo serem 
caracterizados segundo critérios como sexo, idade etc (Pontes & Rouquayrol, 1999). 
10 É uma anomalia do epitélio escamoso estratificado do colo uterino, que se parece morfologicamente 
a um carcinoma, mas sua extensão está limitada ao epitélio e às estruturas epiteliais (Kistner, 1973). 
11 É a anomalia do epitélio escamoso estratificado do colo uterino, que se estende ao estroma, a parede 
pélvica, ao interior da vagina e glândulas linfáticas (Kistner, 1973). 
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casos/ano, sendo que 85% desses, têm ocorrência nos países em desenvolvimento 

(Rivoire et al., 2001b). 

Segundo estimativas publicadas anualmente, pelo Instituto 

Nacional do Câncer (INCA), em 2002, foram estimados a ocorrência de 16.270 

novos casos de câncer de colo do útero no Brasil e 4.005 óbitos. Mesmo com todo o 

desenvolvimento do acervo tecnológico de diagnóstico e tratamento de 1979 a 1998, 

o número de óbitos cresceu 29% na população feminina (INCA, 2002). 

Conforme Pessini & Silveira (1994), esta afecção é mais comum 

nos países em desenvolvimento e menos freqüente em países ricos, industrializados e 

de população branca. O câncer de colo do útero é a quarta causa de morte em 

mulheres no Brasil (INCA, 2002). 

Um exemplo disso poderia ser apresentado por um estudo realizado 

no estado de São Paulo, durante os biênios 87-88; 92-93; 97-98, em que os números 

casos/ano, apresentaram leve queda na mortalidade, respectivamente 4,5; 4,2; 3,8 - 

taxas por 100.00 mulheres (São Paulo, 2001). Isso nos mostra o quanto é difícil 

trabalhar com a prevenção deste câncer, pois mesmo depois de dez anos, segundo o 

referido estudo, a diminuição ficou em torno de 0.7/100.00, mas em se tratando de 

vidas poupadas é um dado muito significante. 

No entanto, é conhecido que, aproximadamente, apenas 15% da 

população feminina acima de 20 anos, realiza o exame Papanicolaou, mesmo 

considerando um percentual de mulheres que utilizam outros serviços, não públicos 

(São Paulo, 2001). 

Logo, é preciso, também, atentar, para os motivos que podem 

interferir na decisão da mulher em procurar ou não realizar a PCCU. O câncer do 
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colo uterino pode ser prevenido, se for detectado precocemente, isso quer dizer que 

quando falamos em prevenção deste tipo de câncer estamos nos referindo a uma 

prevenção secundária, uma vez que estaríamos interceptando, através dos 

diagnósticos, a evolução de possíveis lesões malignas. 

Autores como Rouquayrol & Goldbaum (1999), referenciando 

Leavel & Clark sugerem que o conhecimento da história natural das doenças 

favorece as ações preventivas, que a prevenção tanto pode ser feita no período de 

pré-patogênese12 como no período de patogênese13.  

A prevenção primária para estes autores é representada pela 

interceptação dos fatores pré-patogênicos e inclui a promoção de saúde e a proteção 

específica. Já a prevenção secundária, seria realizada no indivíduo, ao nível do estado 

da doença e inclui o diagnóstico, o tratamento precoce na limitação da incapacidade, 

e a presença da prevenção terciária, que seria a prevenção de incapacidades através 

de medidas destinadas à reabilitação. 

Sendo o Brasil, um país em desenvolvimento, as medidas 

preventivas acabam sendo insuficientes, devido aos baixos recursos, orientados por 

uma política neoliberal14 e com isso os números ora mantêm-se estáveis, ora 

crescem, causando grande morbidade15 entre as mulheres brasileiras (Oliveira, 2001). 

                                              
12 Este período se dá na evolução das inter-relações dinâmicas que envolvem os agentes etiológicos da 
doença, o suscetível e os condicionantes ambientais, sociais, econômicos e culturais que permitem a 
existência desses fatores (Leavel & Clark apud Rouquayrol & Goldbaum, 1999). 
13  Este período tem início durante as primeiras ações que os agentes patogênicos exercem sobre o ser 
afetado, como as pertubações bioquímicas em nível celular, evoluindo para tranformações na forma e 
função, que poderá evoluir para defeitos permanentes como cronicidade, cura ou morte (Leavel & 
Clark apud Rouquayrol & Goldbaum, 1999). 
14 O Neoliberalismo nasceu logo após a II Guerra Mundial, na Europa e América do Norte onde 
imperava o capitalismo, ele pode ser entendido como uma reação teórica e política contra o Estado 
intervencionista e de bem-estar (Anderson, 1996). 
15 A morbidade é a razão entre o comportamento das doenças e do agravos à saúde em uma população 
exposta, a morbidade sempre será referente a uma população pré-definida (Pontes & Rouquayrol, 
1999). 
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Através de estudos epidemiológicos foi possível identificar o perfil 

da população feminina mais vulnerável ao câncer de colo uterino. Este grupo reúne 

algumas características como: 

 

“O baixo nível sócio-econômico; a multiplicidade de 
parceiros sexuais; o início precoce da atividade sexual; a 
infecção por Papiloma Vírus Humano (HPV); tabagismo e 
idade entre 40 e 60 anos” (São Paulo, 2001, p.5) 

 

A partir da citação acima, conseguimos perceber que o Papiloma 

Vírus Humano (HPV), integrante da família “papilomaviridae”, é capaz de induzir 

lesões de pele ou mucosa, as quais mostram um crescimento limitado e 

freqüentemente regridem espontaneamente, sua prevalência na população de 

mulheres em geral é muito superior ao número de casos de câncer do colo do útero 

(INCA, 2002). 

Miller (1993), refere que os indícios epidemiológicos também 

mostram que apenas uma pequena porção de mulheres infectadas pelo HPV 

apresentam a enfermidade e por isso seria desnecessário utilizar exames de detecção 

do HPV, com os exames de detecção do câncer de colo uterino. 

No entanto, admitindo que este vírus é considerado o marcador de 

risco mais importante para a instalação desta neoplasia (INCA, 2002), é preciso 

ressaltar que ele atua mais intensamente quando em conjunto com outros 

carcinógenos, chamados de co-fatores, podemos citar: os contraceptivos orais, os 

esteróides, a nicotina, o álcool, o Herpes Vírus Humano (HSV-2), entre outros 

(Rivoire et al., 1997). 
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A modalidade de rastreamento capaz de identificar a presença de 

DNA viral de um ou mais tipos de HPV associados ao câncer do colo do útero é a 

Captura Híbrida II, porém de acordo com o INCA (2002) a captura híbrida não 

apresenta evidência suficiente para ser recomendada como intervenção no exame 

periódico de saúde, uma vez que apresenta uma baixa especificidade, logo, aparece 

como exame complementar ao exame Papanicolaou e à colposcopia, quando existe 

suspeita da lesão infectada pelo vírus HPV. 

O exame Papanicolaou é a estratégia adotada pela maioria dos 

países. Ele apresenta sensibilidade de 60% e sua especificidade varia de 90 a 99%, 

porém a taxa de falso negativos pode chegar a 45%, por erros laboratoriais ou falha 

na coleta do material. De acordo com o “National Cancer Institute”16 existem fortes 

evidências a partir de estudos epidemiológicos (coorte, caso-controle, séries 

múltiplas, com ou sem intervenção) e também de opiniões de pareceristas 

respeitados, baseadas na experiência clínica, estudos descritivos ou Comitês de 

Especialistas, que após o rastreamento regular com o teste Papanicolaou em 

mulheres sexualmente ativas ou com idade superior a 18 anos, ocorreu diminuição da 

mortalidade por câncer de colo do útero (INCA, 2002). 

Os métodos de rastreamento deveriam seguir algumas premissas 

básicas: 

 

“- Ser suficientemente sensíveis para detectar a patologia em 
seus estágios iniciais, proporcionando melhor prognóstico 
quando comparado com diagnósticos mais tardios; 
- Ser suficientes específicos para distinguir as alterações não 
específicas das pertinentes à doença; 

                                              
16 É uma agência governamental dos Estados Unidos, que desenvolveu critérios que permitem 
estabelecer um nível de certeza da efetividade de estratégias específicas de prevenção, baseadas na 
qualidade de evidências científicas (INCA, 2002). 
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- Ter baixo custo e ser facilmente administráveis; 
- Ser aceitos por aquelas nas quais serão aplicados” 
(Wilkinson apud Focchi et al., 2000, p.2151). 

 

Assim, o Instituto Nacional do Câncer (INCA), como órgão de 

Saúde Pública do Ministério da Saúde é o responsável pela determinação de 

consensos, prevenção e controle do câncer em nosso país. Ele também tem a 

responsabilidade de elaborar políticas e planos de ação que cubram tanto programas 

de prevenção primária (prevenção da ocorrência da enfermidade), quanto secundária 

(diagnóstico precoce através de rastreamento) e terciária (prevenção de 

deformidades, recidivas e mortes). 

A formalização de um consenso sobre as políticas e planos de ação 

contra o câncer no Brasil foi realizada a partir de um seminário, onde discutiu-se os 

resultados de documentos baseados em estudos realizados no exterior, 

particularmente nos Estados Unidos e Canadá, sobre a prevenção e controle de 

alguns tipos de câncer, entre eles, o câncer do colo do útero no Brasil, e foram 

organizadas as seguintes determinações: 

 

“- Oferecer rastreamento com o teste de Papanicolaou a 
mulheres a partir dos 18 anos de idade ou com vida sexual 
ativa em qualquer idade; 
- A periodicidade do rastreamento será a cada três anos, 
após dois exames normais consecutivos com intervalo de 1 
ano; 
- Mulheres em grupos de risco (mulheres portadoras do vírus 
HIV ou imunodeprimidas) devem realizar o rastreamento 
anualmente; 
- Mulheres histerectomizadas por outras razões que não o 
câncer do colo do útero, não devem ser incluídas no 
rastreamento” (INCA, 2002, p.323). 
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No entanto, é necessário colocar que, mesmo diante de tal 

programação e ação contra este tipo de enfermidade, ainda assim, poderá aparecer, a 

exemplo de alguns países desenvolvidos, como a Finlândia, onde os índices tanto de 

mortalidade quanto de incidência diminuíram, com a aplicação de um programa 

bastante eficaz contra o câncer de colo uterino, iniciado nos meados da década de 60 

(Zeferino & Galvão, 1999). 

No entanto, mesmo nestes países, ainda existem casos de câncer de 

colo uterino, pois é uma doença que depende de vários fatores que permeiam a vida 

da mulher, nesse momento, também considerando, que a saúde humana depende 

basicamente de quatro amplos componentes: biologia humana, meio ambiente, estilo 

de vida e organização da atenção em saúde (Lalonde, 1996). Logo, embora seja 

fundamental organizar as práticas assistenciais para ter sucesso no controle, também 

é necessário olharmos para a questão social e cultural que envolve as mulheres com 

risco ou vítimas deste câncer. 

Para Buss (2000), é importante perceber as profundas 

desigualdades nas condições de vida e de saúde entre os países, dentro deles, entre 

suas regiões e seus grupos sociais, pois dependendo do nível de desenvolvimento 

econômico percebe-se a permanência ou a resolução de certos problemas 

considerados básicos. 

A PCCU pode ser um exemplo do referido acima, pois mesmo 

fazendo parte do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) 

lançado em 1983, que priorizava a assistência integral à saúde da mulher (Zeferino & 

Galvão, 1999), e das ações de Atenção Básica à Saúde dirigidas a grupos específicos 

da população inseridas no Manual para a Organização da Atenção Básica (Brasil, 
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1999), ainda não foi possível, promover impacto sobre a incidência e a mortalidade 

desta doença em nosso país. Isso fica claro em dados apresentados pelo próprio 

Ministério da Saúde, quando refere que, a cada dia no Brasil, em média, morrem dez 

mulheres vitimadas por este câncer (Brasil, 2002a). 

Considerando que, nas duas últimas décadas, a taxa de mortalidade 

por esta doença manteve-se alta, o governo brasileiro decidiu desenvolver um 

programa em âmbito nacional, visando o controle do câncer do colo uterino. Esse 

compromisso foi assumido na VI Conferência Mundial sobre a Mulher, na China, em 

setembro de 1995. Assim, o Ministério da Saúde implantou, em 1997, o projeto 

piloto do Programa Viva Mulher, sendo escolhidas cinco capitais brasileiras. 

Atualmente, o atendimento gratuito é oferecido às brasileiras o ano inteiro, nos vinte 

e seis estados além do Distrito Federal. O Sistema Único de Saúde17 (SUS) conta 

com uma rede integrada de 7.000 postos de coleta, 700 laboratórios de citopatologia, 

200 laboratórios de histopatologia, 300 pólos de cirurgia de alta freqüência e 150 

centros de alta complexidade em oncologia, que tem garantido às mulheres o acesso 

às tecnologias médicas indispensáveis para tratamento do câncer e lesões precursoras 

da doença (Brasil, 2002a).  

As regiões do norte do país de acordo com Zeferino & Galvão 

(1999), apresentam maior incidência do câncer de colo uterino (90/100.000). Estes 

números são muito alarmantes, em se tratando de uma patologia com chances altas 

de prevenção, mesmo que secundária, mas prevenção, uma vez que o diagnóstico 

precoce e o tratamento apresentam potencialidades para a ação imediata de 

                                              
17 “Sistema único de saúde porque segue a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em 
todo território nacional, sob responsabilidade das três esferas de governo:Federal, Estadual e 
Municipal, como sistema, é um conjunto de ações, serviços e unidades que se integram visando as 
atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde” (Santini et al., 1991, p.13). 
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tratamento e cura das lesões neoplásicas, é claro, dependendo do seu grau de 

evolução. 

Os indicadores, infelizmente, trazem uma realidade cruel e seria 

possível pensar que ainda existem mais casos, que não são notificados, considerando 

que a APS de algumas regiões brasileiras ainda apresenta uma prevenção deficiente. 

Esta deficiência se transporta também para o registro dos dados nos Sistemas de 

Informações (SI) e com isso surge uma realidade na PCCU difícil de organizar, uma 

vez que qualquer falha nos SI, acaba distorcendo a análise da realidade, em relação 

aos possíveis ruídos no cotidiano dos serviços de saúde, como o sub-registro de 

dados de importância no monitoramento da saúde das mulheres, com a finalidade de 

tomada de decisões do nível local ao central em termos de implementar e/ou 

implantar ações conforme às reais necessidades da população de mulheres (Pinto, 

2000). 

As regiões do sul e sudeste consideradas regiões de maior 

desenvolvimento econômico apresentam (20/100.000). Isso nos mostra que este tipo 

de câncer pode ter relação com as condições socioeconômicas das mulheres que 

vivem nestas regiões. Porém, independente das diferenças de desenvolvimento 

econômico entre as regiões: 

 

“Cabe ao Estado garantir a saúde a todo cidadão uma vez 
que se constitui em direito humano fundamental e a parte 
essencial do elenco de necessidades para o desenvolvimento 
integral do homem e de sua qualidade de vida, segundo a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos” (Feix, s.d.). 

 

Segundo pesquisa realizada por Brenna et al. (2001), que abordou 

temas como: conhecimento, atitudes e prática do exame Papanicolaou em mulheres 
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com diagnóstico de câncer de colo uterino, ficou evidenciado que, das 138 mulheres 

entrevistadas, 63% tinham conhecimento inadequado sobre o exame Papanicolaou. 

Os autores consideraram conhecimento inadequado o fato das mulheres não saberem 

falar sobre a finalidade do exame Papanicolaou. 

No entanto, quando fui questionada sobre este conhecimento 

inadequado na banca de qualificação do projeto de mestrado, fui convidada a refletir 

sobre a “conhecimento inadequado das mulheres sobre o exame Papanicolaou” e, 

então, percebi a lógica. Elas não podem ter conhecimento inadequado de algo que foi 

pouco ou nem mesmo lhes foi orientado e por isso coloco aspas na frase 

“conhecimento inadequado” e questiono: como elas teriam acesso a esta informação? 

E o fato delas não terem este conhecimento leva a outro questionamento, por que não 

tiveram acesso a estas informações nos próprios serviços de saúde que 

freqüentavam? Faço esta co-relação por acreditar que estas mulheres entrevistadas 

que apresentaram esta inadequação de conhecimento sobre o exame Papanicolaou, já 

haviam realizado uma ou mais visitas aos serviços de saúde, considerando que a 

mulher acaba se tornando a cuidadora da família em geral (Araújo & Gomes, 1997). 

Nesse momento percebi a real dificuldade de inserir/articular as 

práticas em saúde nos/com os serviços de saúde. Vasconcelos (1997, p.20) relata que 

“o saber popular antes de ser um saber atrasado, é um saber bastante elaborado, 

com ricas estratégias de sobrevivência e com capacidade de explicar parte da 

realidade”, por isso, o saber inadequado das mulheres se reflete na falta ou 

deficiência de informações básicas para a saúde, que compreenda e valorize sua 

experiência de vida. 
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Ainda, refletindo sobre este artigo, a maioria das mulheres, também 

manifestou sentir vergonha e desmotivação, devido, possivelmente, às questões dos 

tabus18, que, de acordo com Lopes et al. (1999), acabam negativando a prática deste 

exame, pois a sexualidade feminina ainda sofre grande influência da educação 

familiar, de cultura patriarcal e religiosa, condenando e reprimindo de maneira 

inconsciente, a descoberta e a exploração da genitália, fazendo com que as mulheres 

criem sentimentos negativos em relação ao seu corpo e exposição do mesmo. 

Outro resultado importante foi sobre a qualidade dos serviços de 

saúde, pois a maioria dos relatos das mulheres apontou que alguns médicos das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) não às examinavam, o tempo de espera em filas 

era muito longo e o agendamento, quando conseguido, era sempre tardio. 

Apareceram outras dificuldades como o absenteísmo no trabalho, ocasionado pela 

necessidade de comparecerem ao serviço de saúde para marcar consulta médica, 

problemas para deixar os filhos, assim como, dificuldades financeiras e de transporte, 

que dificultavam seu acesso aos serviços de saúde e conseqüente procura pelo exame 

preventivo (Brenna et al., 2001). 

Portanto, a oferta de melhores condições de assistência pelos 

serviços de saúde, motivados pelos princípios da APS, é um dos pontos fundamentais 

para a PCCU, e quando falo em prevenção não me refiro somente ao exame 

Papanicolaou, mas também à viabilização do acesso aos serviços de saúde, à 

                                              
18 Proibição convencional imposta por tradição ou costume de certos atos, medos, modo de vestir, 
temas ou palavras tidas como impuras que não podem ser violadas sob pena e reprovação ou 
perseguição social (Ferreira, 1999). 
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escuta19, às informações sobre a importância da realização do exame e à garantia de 

uma assistência integral, humanizada, resolutiva e de qualidade. 

A PCCU é um tema muito amplo que pode ser idealizado ou 

pensado de várias formas, entre elas pela própria competência dos profissionais em 

realizar práticas assistenciais, em que o objeto do trabalho é o ser humano; o próprio 

processo saúde-doença; a organização dos serviços de saúde e a 

percepção/sentimentos da mulher em relação ao exame, bem como sua situação 

social, econômica e cultural. 

Na verdade, todas estas considerações, têm potencialidades para 

serem assistidas pelos princípios da APS. Logo, acreditando na possibilidade de 

melhores condições de atendimento em todo sentido biopsicosocial e reconhecendo 

que não é possível em um só estudo incluir todos estes aspectos, optei por fazer um 

recorte da realidade, construindo o objeto de investigação, contemplando “A 

percepção/ótica das mulheres sobre as práticas assistenciais direcionadas à 

prevenção do câncer do colo do útero realizadas pela equipe dos Núcleos Saúde 

da Família, da Área Básica da Distrital-Oeste/Sumarezinho, do município de 

Ribeirão Preto-SP”. 

Assim, se torna importante olhar para o conceito de APS proposto 

por Starfield (2002), tentando transpô-lo para a prática dos serviços de saúde. 

 

“É aquele nível de um sistema de serviço de saúde que 
oferece a entrada para todas as novas necessidades e 
problemas, fornece atenção sobre a pessoa (não direcionada  

                                              
19 “É perceber o outro como indivíduo; compreender e valorizar as experiências de vida do outro; 
apreender a relação trabalhador/usuário como troca de saberes, sem o poder e autoridade; 
interpretar pensamento, sentir e agir do outro, de acordo com a realidade onde este está inserido” 
(Leitão, 1995, p.49). 
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a enfermidade) (...) Atenção Primária aborda os problemas 
mais comuns da comunidade, oferecendo serviços de 
prevenção, cura e reabilitação para maximizar a saúde e o 
bem-estar. Ela integra a atenção quando há mais de um 
problema de saúde e lida com o contexto no qual a doença 
existe e influencia a resposta das pessoas a seus problemas 
de saúde. É a atenção que organiza e racionaliza o uso de 
todos os recursos, tanto básicos como especializados, e os 
direciona para a promoção, manutenção e melhora da 
saúde” (Starfield, 2002, p.28). 

 

Analisando este conceito, percebi que, se organizada a assistência à 

saúde de acordo com as linhas filosóficas da APS, poderíamos realizar, entre outras 

necessidades básicas, maior cobertura e melhor qualidade da PCCU. 

Segundo Starfield (2002), se a APS fosse de fato realizada garantir-

se-ia o equilíbrio das metas dos serviços de saúde, como a otimização e a equidade 

na distribuição dos recursos. Com isso, possivelmente, conseguiríamos poupar 

muitas mulheres de uma doença, que dependendo da evolução, poderia trazer perdas 

irreparáveis para a mulher, tanto no campo econômico, comprometendo seus papéis 

no mercado de trabalho, quanto no campo social e afetivo, pois no momento em que 

adoecem passam a ocupar leitos hospitalares, ficando privadas do convívio familiar 

(Brenna et al., 2001). 

Ainda citando Starfield (2002), é importante salientar que a APS 

trabalha localizada na própria comunidade, assistindo às necessidades básicas de 

saúde20 dos usuários, possibilitando a estes, acesso direto a uma fonte adequada de 

atenção continuada ao longo do tempo, para os diversos problemas, incluindo os 

serviços preventivos. 

                                              
20 “São necessidades que extrapolam a esfera da intervenção curativa individual (Schraiber & 
Mendes Gonçalves, 1996, p.36). 
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Tendo como referencial teórico o conceito da APS e tomando por 

referência a produção teórica de Barbara Starfield, senti a necessidade de 

contextualizar a história da APS e a trajetória brasileira com a ESF, uma vez que 

pressuponho ser a ESF, norteada pelos princípios da APS, uma possível saída 

para controlar/qualificar a prevenção e o controle do câncer de colo uterino em 

nosso país. 

 

1.1 A Atenção Primária à Saúde e a Prevenção do Câncer do Colo do Útero 

 

Durante a década de 20, na Grã-Bretanha, foi elaborado um 

informe oficial do governo que tratava da organização do sistema de serviços de 

saúde. Este documento apresentava três níveis importantes de serviços de saúde: 

centros primários de saúde, centros secundários de saúde e hospitais-escola. Estes 

deveriam ter suas funções diferenciadas e deveriam manter ligações formais de 

acordo com a complexidade dos problemas. Neste momento, é possível perceber a 

idéia e a importância de regionalização21 para a organização dos serviços de saúde. A 

partir deste momento, muitos países decidiram organizar seus sistemas de saúde por 

níveis de atenção que seriam responsáveis pelos níveis de necessidades dos seus 

usuários. 

Neste contexto mundial, o Brasil dos anos 20 realizava assistência 

à saúde ligada às práticas de higiene e aos movimentos campanhistas, que mais 

adiante foram precursoras da medicina preventiva da década de 50 e 60, que 

                                              
21 Acontece quando os serviços são organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente, 
dispostos em uma área geográfica delimitada e com a definição da população a ser atendida (Santini et 
al., 1991). 
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reelaborou as questões de higiene e educação sanitária. Nesta ocasião surgiram 

noções de diagnóstico precoce das patologias e do horizonte clínico, fundamentadas 

pela teoria da História Natural das Doenças de John Ryle, criada em 1936 (Almeida 

Filho, 1988), que embora orientasse que o paciente deveria ser visto como um todo, 

ou seja, biopsicosocial, seguia centrado na doença, nos seus níveis de evolução 

(Schraiber & Mendes Gonçalves, 1996). 

Ainda na década de 60, surge a medicina comunitária com a 

finalidade de racionalizar custos da assistência médica, aumentar a cobertura dos 

serviços públicos e levar assistência básica às pessoas pobres (Feix, s.d.). 

Com base na reelaboração das noções da medicina comunitária 

surgiram as propostas da Reforma Sanitária e da Programação em Saúde, que 

particularmente no Brasil, inauguraram os primeiros passos para uma ampla reforma 

médico-sanitária, trazendo a proposta de um Sistema Nacional de Saúde que fosse 

voltado para a integralidade22 da assistência. 

Os ideais da Reforma Sanitária tomaram um impulso maior com a 

realização da trigésima reunião anual da Assembléia Mundial de Saúde, em 1977, 

onde ficou decidido por unanimidade que a principal meta social dos governos 

deveria ser a “obtenção por parte de todos os cidadãos do mundo de um nível de 

saúde no ano de 2000 que lhes permitirá levar uma vida social e economicamente 

produtiva” (Starfield, 2002, p.30). No ano seguinte, em 1978, durante a Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada em Alma Ata, na Rússia, 

                                              
 
22 Refere-se tanto ao homem quanto ao sistema de saúde, reconhecendo-se que cada qual se constitui 
em uma totalidade, assim, cada pessoa constitui um todo indivisível da comunidade; as ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, da mesma forma se constitui em um todo, não podendo 
ser dividida; as unidades constitutivas do sistema configuram também um todo indivisível, capaz de 
prestar assistência integral (Santini et al., 1991). 
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surgiu o lema “Saúde Para Todos no Ano 2000”. Esta declaração desencadeou uma 

série de atividades que tiveram importante impacto no pensamento sobre APS. Os 

princípios, enunciados nesta conferência, trataram do tópico sobre “Atenção Primária 

à Saúde”, que foi mais tarde definida na reunião subseqüente da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), em maio de 1979, como: 

 

“Atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e 
métodos práticos, cientificamente comprovados e 
socialmente aceitáveis tornados universalmente acessíveis a 
indivíduos e famílias na comunidade por meios aceitáveis 
para eles a um custo que tanto a comunidade como o país 
possam arcar para manter em cada estágio de seu 
desenvolvimento um espírito de autoconfiança e 
autodeterminação. É parte integral do sistema de saúde do 
país, sistema este do qual a função é central, e o enfoque 
principal do desenvolvimento social e econômico global da 
comunidade. É o primeiro nível de contato dos indivíduos, da 
família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, 
levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local 
onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo o primeiro 
elemento de um processo de atenção continuada à saúde” 
(Organização Mundial da Saúde apud Starfield, 2002, p.30). 

 

A adoção da estratégia de APS nas políticas de atenção básica à 

saúde no Brasil, aconteceu, primeiramente, no estado do Rio Grande do Sul, em 

1979, por recomendação do Ministério de Saúde (Feix, s.d.). Mas foi a partir da 7º 

Conferência Nacional de Saúde (CNS), em 1980, que esta estratégia tornou-se uma 

orientação nacional para colocar em prática os princípios da APS e reorganizar o 

modelo assistencial nos serviços básicos de saúde (Schraiber & Mendes Gonçalves, 

1996). 

O processo de inserção da APS, no Brasil, iniciou enfatizando a 

extensão da assistência à saúde às populações rurais, representado pelo Programa de 
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Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS). Este programa tinha o 

objetivo de aproveitar recursos comunitários, de trabalhar com baixo custo e de 

envolver a comunidade com o planejamento e execução das ações de saúde (Veras, 

1988). Talvez, por esta forma de implantação da APS em nosso país, muitos a 

julguem uma prática de serviços de saúde pobre para pobres, com técnicas 

simplistas, com poucos equipamentos e de baixa resolutividade.  

Schraiber & Mendes Gonçalves (1996), ao discutirem o conceito da 

APS, sugerem que este, aparentemente, pode ser percebido como um conceito 

subdesenvolvido, quando relatam a forma com a qual ela foi instituída em nossos 

serviços de saúde, uma vez que, primeiramente, foi organizada a partir da oferta de 

práticas médicas simplistas, de baixo custo, com baixa qualificação profissional às 

comunidades excluídas do serviços públicos de saúde. 

No entanto, estes autores entendem que o conceito de APS foi mal 

interpretado e utilizado em alguns serviços de saúde. A APS é, na verdade, a porta de 

entrada dos serviços de saúde, ela é uma abordagem tecnológica específica, que 

trabalha com necessidades básicas de saúde que se revelam complexas, sendo 

assistidas em um nível próprio de atendimento. Um exemplo disso, pode ser 

representado pela PCCU. 

Retomando o processo de inserção da APS no Brasil, foi necessário 

pensar na reformulação do Sistema Nacional de Saúde, para que este pudesse 

viabilizar os princípios da APS. Isso se deu com maior intensidade em 1986, na 8º 

Conferência Nacional de Saúde (CNS), através dos defensores dos ideais da Reforma 

Sanitária, da sociedade civil, de instituições de saúde, dos sindicatos, dos técnicos, e 

do governo, que conseguiram dar impulso ao início das transformações na área da 
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saúde daquela época. Para isso ampliaram o conceito de saúde e propuseram a 

criação do SUS, com definições de atribuições dos níveis federal, estadual e 

municipal (Aguilera & Bahia, s.d.). 

O SUS foi legalmente instituído pela Constituição Brasileira de 

1988, que estabeleceu a saúde como direito de todos e dever do Estado e, por isso, 

todos deveriam ter acesso às ações de saúde em todos os níveis, sem qualquer forma 

de discriminação e seria responsabilidade do Estado garantir este direito (Santini et 

al., 1991). 

Desta forma, foram tomadas algumas iniciativas para regulamentar 

e financiar o SUS, entre elas, respectivamente, as chamadas Leis Orgânicas de Saúde 

(LOS nº 8.080/90 e 8.142/90) e as Normas Operacionais Básicas23 (NOB) editadas 

em 1991, 1993, 1996 (Brasil, 1999). 

A NOB de novembro de 1996, foi fundamental para a 

descentralização dos recursos e municipalização da saúde, uma vez que esta NOB-

96, além de conceituar Atenção Básica24, apresentou orientações sobre o repasse, 

aplicação e mecanismos de controle e acompanhamento dos recursos financeiros que 

compõem o Piso de Atenção Básica25 (PAB), assim como as responsabilidades dos 

municípios, enquanto gestores (Brasil, 1997). Com a implantação do PAB (fixo e 

                                              
23 As Normas Operacionais Básicas são portarias do Ministério da Saúde que reforçam o poder da 
regulamentação da direção nacional do SUS, elas definem os objetivos e diretrizes estratégicas para o 
processo de descentralização da política de saúde e contribuem para a normatização e 
operacionalização das relações entre as esferas de governo, não previstas nas leis de saúde (Leucovitz 
et al., 2001). 
24 “É um conjunto de ações, de caráter individual ou coletivo, situadas no primeiro nível de atenção 
dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção de saúde, a prevenção de agravos, tratamento e a 
reabilitação” (Brasil, 1999, p.9). 
25 Constitui-se em um valor per capita repassado pelo governo federal aos municípios, que, somado às 
transferências estaduais e aos recursos municipais, financia a atenção básica à saúde (Brasil, 1999). 
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incentivos), a ESF passou a ter orçamento próprio e foi incluída no Plano Plurianual 

(PPA) do governo federal, em 1998 (Brasil, 2003).  

A partir da conceituação de Atenção Básica pela NOB-96, 

podemos entender que a Atenção Básica à Saúde é um sinônimo da APS, ou seja, a 

Atenção Básica é uma APS “à moda brasileira”, portanto seguiremos nos referindo à 

Atenção Básica como Atenção Primária, uma vez que estamos trabalhando com o 

referencial teórico da APS. 

O uso do termo “à moda brasileira” é para tentar explicar que a 

APS brasileira (Atenção Básica) se instalou em meio a uma certa contradição. 

Concordamos com Campos (1992), quando ele traz que há uma certa contradição no 

processo de afirmação do SUS, uma vez que há previsão de uma ampliação 

quantitativa e qualitativa dos serviços de saúde, isto é, uma situação já legalmente 

determinada, mas as verbas seguem a orientação do modelo econômico ainda 

dominante, o neoliberal, que impõe um processo recessivo e políticas sociais cada 

vez mais racionalizadas, conforme as recomendações de organismos financeiros 

internacionais e dos próprios países desenvolvidos dos quais ainda apresentamos um 

nível de dependência. Mas em meio a estas contradições, as transformações 

orientadas pelos princípios do SUS estão, de fato, acontecendo através da 

organização da APS, representada pela ESF, justificando o termo “à moda 

brasileira”. 

A ESF propõe a reorientação do modelo tecno-assistencial26 de 

saúde tradicional (biomédico), centrado na doença, na cura de problemas específicos, 

                                              
26 É a exposição das diretrizes básicas de um determinado projeto de política social para a área de 
saúde, expressando, assim, os interesses políticos de determinados agrupamentos sociais. Procurando 
expressar um modelo a partir das relações que se estabelecem entre as ações de saúde e o conjunto das 
práticas e políticas existentes em uma sociedade específica (Merhy et al., 1991). 
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no aparato tecnológico oferecido pelos especialistas, que encarecem a assistência, 

para um modelo centrado na promoção da saúde do indivíduo/família/comunidade 

(Brasil, 2003). Porém, para que a referida transformação se dê, é necessário repensar 

sobre o processo de trabalho dos profissionais da saúde, assim como, a reestruturação 

dos serviços de saúde, bem como sua relação com a comunidade e entre os diversos 

níveis de complexidade, reconhecendo a saúde como um direito de cidadania, 

expresso pela qualidade de vida das pessoas (Roberto Netto et al., 2001). 

Segundo Souza (2000), o PSF foi lançado oficialmente pelo 

Ministério da Saúde, em 1994, no sentido de reordenar o modelo tecno-assistencial. 

O PSF apresentava uma estratégia de assistência que valorizava os princípios de 

territorialização27, de formação de vínculo com a população, de garantia de 

integralidade na atenção, de trabalho em equipe com enfoque multidisciplinar28, de 

ênfase na promoção de saúde com fortalecimento das ações intersetoriais e de 

estímulo à participação da comunidade, entre outros, consolidando, assim, os 

princípios do SUS. 

A mesma autora afirma que a ESF, tinha como função inicial 

oferecer suporte ao trabalho realizado pelo Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS), que já assistia famílias desde 1991. Embora o PACS já estivesse 

articulado com a mudança do modelo assistencial, as Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) não estavam conseguindo dar suporte ao serviço dos Agentes Comunitários de 

                                              
27 Quando falamos em territorialização, estamos entendendo-a, de acordo com o conceito de território, 
que seria: “(...) um espaço em permanente construção, produto de uma dinâmica social (...), o 
território processo transcende a sua redução a uma superfície solo, e as suas características 
geofísicas para instituir-se como um território de vida pulsante, (...), político, econômico, cultural e 
epidemilógico (...), ele é entendido como processo social de mudança das práticas sanitárias” 
(Mendes et a1., 1995, p.166). 
28 “Conjunto de disciplinas que simultaneamente tratam de uma dada questão, problema ou assunto, 
sem que os profissiuonais implicados estabeleçam entre si efetivas relações no campo técnico ou 
científico” (Almeida Filho, 1997, p.11). 
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Saúde (ACS), uma vez que a lógica dessas Unidades estava voltada para a consulta 

médica, para a doença e para o curativo e não para uma atenção realmente básica, 

essencial para as comunidades.  

Brasil (2003), refere que a ESF foi considerada pelo Ministério da 

Saúde como a principal estratégia de qualificação da atenção básica e reformulação 

do modelo tecno-assistencial. Esta estratégia pode ser definida como uma estratégia 

de inclusão, por visar a ampliação do acesso da população aos serviços de saúde. 

A organização das equipes de saúde da família focalizam a 

importância da multiprofissionalidade, por isso, cada equipe é composta, 

essencialmente, por um médico, uma enfermeira, um ou dois auxiliares de 

enfermagem e de quatro a seis ACS, buscando assim, assumir um trabalho 

multidisciplinar, com responsabilização sobre um território onde vivem em média 

seiscentas a mil famílias29.  

Essa responsabilização dos profissionais com relação à saúde de 

famílias de um dado território, apresenta potencialidades para resgatar o vínculo, 

característica essencial da APS, além de resgatar o fortalecimento dos princípios da 

universalidade, da acessibilidade, da integralidade e da equidade do SUS. Por possuir 

vertente municipalista, estimula a aproximação dos serviços com sua comunidade, 

fortalecendo o controle social e a participação popular (Brasil, 2003). 

O conceito de saúde que permeia todo o desenvolvimento da ESF, 

está baseado na Promoção da Saúde que foi definida na Conferência Internacional 

sobre a Promoção da Saúde, realizada em Ottawa-Canadá, no ano de 1986 (Terris, 

                                                                                                                                
 
29 “Conjunto de pessoas ligadas por parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência 
que residem na mesma unidade domiciliar. Inclui empregado doméstico(a) que reside no domicilio, 
pensionistas e agregados” (Brasil, 1998, p.6). 
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1996). Isso influi de forma decisiva na mudança do processo de trabalho da equipe 

saúde da família, uma vez que a ação intersetorial e interdisciplinar será considerada 

essencial para a melhoria dos indicadores de saúde e de qualidade de vida da 

população acompanhada. 

A promoção da saúde surgiu da educação em saúde. Esta evolução 

se deu por dois grandes motivos, primeiramente, pelo fato de que os educadores 

sanitários começaram a compreender a necessidade de enfatizar a promoção da 

saúde, valorizando a saúde, criando novos potenciais para o desenvolvimento e 

manutenção da saúde ao invés de centrar-se somente na prevenção de doenças de 

abordagem normativa e, também, por perceberem que para transformarem a 

percepção da saúde em conceitos positivos, precisariam da ajuda e da contribuição de 

outros atores, bem como de outros setores que conseguissem dar apoio à 

complexidade de necessidades a serem assistidas (Kickbusch, 1996). 

O conceito de Promoção da Saúde consiste em capacitar as 

comunidades para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo 

maior participação no controle desse processo (Brasil, 1996). 

Desde a implantação da ESF pelo Ministério da Saúde até 

dezembro de 1999 já existiam 4.114 equipes de saúde da família, atuando em 1.646 

municípios, que representavam 29,9% dos municípios brasileiros. Eram 

aproximadamente 14 milhões de pessoas acompanhadas pela estratégia, 

representando 8,8% da população do país. Em setembro de 2002, esses números 

cresceram significamente para 16.463 equipes, em 4.161 municípios, assistindo 54 

milhões de pessoas. Em 2003, esta estratégia assistia 32,3% da população brasileira, 
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o que representa 55,7 milhões de pessoas, são 16.960 equipes atuando em todos os 

estados, numa abrangência de cobertura que chega a 75% das cidades do país. 

A tendência é de propagação da estratégia a todas cidades 

brasileiras, por isso foi realizado o Projeto de Expansão e Consolidação do Saúde da 

Família (PROESF). Este acordo foi selado entre o Governo Federal e o Banco 

Mundial e será colocado à disposição do programa a cifra de U$$ 550 milhões, em 

sete anos, para serem utilizados em atividades que envolvam a manutenção da saúde 

da família. Sendo que metade deste valor será financiado pelo BIRD30 e a outra 

metade pelo governo brasileiro. 

No entanto, “nem tudo são flores”, ou seja, utilizamos esta 

metáfora para trazer a importância de refletirmos junto com alguns autores, como 

Merhy e Franco (2003), que apresentam algumas questões contrárias ao PSF como 

estratégia de reorientação do modelo tecno-assistencial. Os autores referem que o 

PSF, tanto em sua teoria como em sua prática, apresenta algumas questões que em 

outros momentos já se mostraram ineficazes, como a substituição das práticas 

convencionais de assistência por um novo processo de trabalho centrado na 

vigilância à saúde, por acreditarem que isso já foi tentado sem muito sucesso pela 

medicina comunitária. 

Merhy e Franco (2003), ainda referem que a epidemiologia e a 

vigilância à saúde são importantes para a estruturação dos serviços de saúde, mas 

também referem que estas práticas utilizadas de forma isolada, não teriam 

                                              
 
30 O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) é um dos 5 órgãos 
formadores do Grupo do Banco Mundial. O BIRD tem por finalidade ajudar países em 
desenvolvimento, com dificuldade econômica. Ele promove o financiamento através de empréstimos 
para programas na área da saúde e educação entre outras, no Brasil, na área da saúde, ele é um dos 
financiadores do PSF (Bird, 2003). 
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potencialidade para cuidar da subjetividade de cada usuário. Outra abordagem é a 

relação modelo assistencial/conjuntura política econômica, uma vez que consideram 

os modelos tecno-assistenciais produtos influenciados sócio historicamente. Assim, 

consideram que o PSF faz a leitura da cartilha neoliberal com relação à 

racionalização dos recursos prescritos pelas agências internacionais. 

Entretanto, o Brasil com a organização do SUS, possibilitou a 

criação de outras estratégias dando outros rumos na assistência. Mas também não 

podemos fingir que não enxergamos traços neoliberais na própria ESF, como, por 

exemplo, a questão da adscrição da clientela, o seu financiamento sendo realizado 

parte pelo Ministério da Saúde, parte pelo Banco Mundial. Mas, a questão é, se 

temos o forte suporte oferecido pelo SUS, legalizado na Constituição Federal, onde a 

saúde passa a ser reconhecida como direito de todos, logo, temos que ser 

fiscalizadores com relação à questão recursos para a saúde. 

Dessa forma concordo com Paulo Netto (1996, p.29), quando ele 

fala que “a tarefa dos opositores do neoliberalismo não consiste apenas em criticá-

lo, mas, sobretudo, em oferecer alternativas a ele”. Com esta citação também 

aproveito para me expressar sobre todas estas questões e contradições que Bueno 

(1997) chama de “a cesta básica do PSF”. O que deveria de fato estar preocupando 

seria como são aproveitados estes recursos, como cada gestor municipal emprega 

esta verba que vem de bancos externos e Ministério da Saúde, como e de que forma 

estas verbas chegam em forma de benefícios à saúde das pessoas. 

Infelizmente, o neoliberalismo permeia nossa política econômica, 

ela está organizada sobre a ordem mundial do neoliberalismo. Mesmo, nesse 

momento, estando no poder máximo da nação brasileira, um representante com 
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ideais sociais, o governo ainda está trabalhando com a lógica neoliberal. Acredito 

que não nos basta somente levantar problemas, devemos, sim, tentar resolvê-los 

dentro do que entendemos por solução. 

Por isso, faço minhas, as palavras de Pinto (2000), quando a autora 

fala sobre o SUS ser um fato, transponho para a ESF, e, portanto, existe a 

necessidade de criar os espaços e os fatos e isso depende de cada profissional da área 

de saúde interessado nas mudanças, repensar seu processo de trabalho. Nessa questão 

concordo com Merhy & Franco (2003), sobre a falta de maiores discussões sobre a 

importância de rever o processo de trabalho em saúde31, para de fato alicerçar certas 

mudanças necessárias na transformação do modelo. 

 

“(...) no entendimento que temos, reorganizar a produção da 
saúde, significa alterar os processos de trabalho, a partir da 
reinversão das suas tecnologias. Processos de trabalho que  
têm como fonte inúmeros campos de saberes e operem de 
modo multiprofissional, centrado nas tecnologias leves e 
leves-duras (...)” (Merhy & Franco, 2003, p.03). 

 

Franco & Merhy (1999), entendem tecnologias como o “conjunto 

de conhecimentos e agires aplicados à produção de algo”. Merhy (1997), classifica 

as tecnologias em leves (as tecnologias de relação do tipo produção de vínculo, 

autonomização, acolhimento, gestão como forma de governar processos de trabalho); 

leve-dura (saberes bem estruturados que operam no processo de trabalho em saúde) e 

dura (equipamentos tecnológicos do tipo máquinas, normas, estruturas 

organizacionais). 

                                              
 
31 O processo de trabalho em saúde são homens em relação com outros homens, com a natureza e com 
outros trabalhos, mas de forma específica, em um dado processo sócio-histórico (Mendes Gonçalves, 
1992). 
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No trabalho em saúde, o objeto de trabalho sendo a doença, o 

indivíduo passa a ser visto por partes, por determinados órgãos ou sistemas e essa 

fragmentação orientada pelo reducionismo leva a uma assistência voltada para a 

cura, o que também fragmenta o processo de trabalho em saúde (Campos, 1997). Por 

isso é importante mudar o objeto da assistência, centrando-o nas pessoas. 

A APS, representada neste trabalho pela ESF, facilita e incentiva 

estas possibilidades de repensar o processo de trabalho, seus instrumentos, seus 

objetivos e principalmente seu objeto. Por isso, considero que, se bem planejada esta 

estratégia pelos gestores públicos, comunidade e profissionais das equipes de saúde 

da família, ela apresenta potencialidades para qualificar a assistência, e com isso, se 

qualificaria também algumas necessidades básicas, relacionadas à saúde da mulher, 

por exemplo, a prevenção de câncer de colo uterino, uma vez que consideramos 

necessário fazer um recorte sobre uma das ações da ESF, por considerar, a princípio, 

o cuidado à saúde da mulher, uma questão essencial de ser assistida no primeiro nível 

de atenção. 

A publicação da Norma Operacional de Assistência à Saúde 

(NOAS), em janeiro de 2001, apresenta como objetivo geral, a promoção da 

equidade na alocação de recursos e no acesso da população às ações e serviços de 

saúde em todos os níveis de atenção. Também define as responsabilidades e ações 

estratégicas mínimas, que todos os municípios brasileiros devem desenvolver, no 

âmbito da Atenção Básica. São elas: controle da Tuberculose, eliminação da 

Hanseníase, controle da Hipertensão, controle da Diabetes Melittus, ações de Saúde 

Bucal, ações de Saúde da Criança e ações de Saúde da Mulher. Além destas, fica a 



 34

critério dos estados e municípios, baseados em seus perfis demográficos, lançar 

outras ações que julguem necessário (Brasil, 1997). 

As ações de Saúde da Mulher, garantidas pela publicação, em 

2001, da NOAS, como responsabilidade da ESF, trazem um recorte sobre a 

prevenção do câncer de colo uterino, indicando, como atividades básicas, o 

rastreamento de câncer de colo uterino, a coleta de material para exame citológico, a 

realização ou referência para exame citológico e alimentação dos sistemas de 

informação (Brasil, 2002b), mas nada falam sobre uma das tarefas que considero 

essencial da APS: a educação em saúde, que poderia possibilitar acesso à informação 

e autonomia dos usuários32 sobre sua saúde e seus direitos civis.  

A educação em saúde33 aparece, nesse sentido, menos valorizada 

que o trabalho clínico, isso talvez aconteça devido à dificuldade de mensuração de 

seus resultados, sob uma perspectiva imediatista. Por isso, critico as NOAS, no 

sentido de que embora defina assistência básica, parece apenas valorizar o ato clínico 

para a prevenção do câncer de colo uterino, como se esta ação unidirecional e 

isolada, ainda não tivesse sido mostrada pela ineficácia dos programas de controle do 

câncer de colo uterino, com relação ao impacto sobre a doença e conseqüente queda 

da taxa de prevalência. 

Também é preciso entender que ESF já trabalha com o conceito de 

educação em saúde, considerado-o importante componente de atenção à saúde, 

                                              
32 É a capacidade dos indivíduos e das comunidades de lidarem com suas dificuldades, eliminando-as 
ou recebendo apoio para reduzir seus efeitos maléficos reforçando, assim, a condição de sujeitos 
sociais capazes de se autocuidarem e de cobrar das instituições o atendimento às suas necessidades 
(Campos, 1992). 
33 Conceito reelaborado a partir da educação sanitária, que tem por finalidade transformar 
necessidades “não sentidas”, em necessidades reconhecidas como pertinentes a um cuidado básico e 
inicial “necessidades sentidas” pela população e tecnologicamente apropriadas para uma Atenção 
Primária (Schraiber & Mendes Gonçalves, 1996). 
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voltado à melhoria do autocuidado, através da troca de experiências entre os grupos 

das comunidades assistidas e um profundo respeito às vivências e à cultura de cada 

um, trazendo resultados incomensuráveis para a promoção de saúde (Brasil, 2000). 

No entanto, a educação em saúde é citada no Manual de 

Competências para o trabalho, do médico e enfermeiro, em uma Unidade de Saúde 

da Família (USF), publicado em 2000, pelo Ministério da Saúde. Ela aparece como 

habilidade requerida de ambos profissionais, contemplando temas como: prevenção 

do câncer ginecológico, prevenção de DST/Aids, auto-exame das mamas, prática 

sexual segura e saudável, a periodicidade do exame, porém não refere qual(is) 

metodologia pedagógica pode ser utilizada, nem tampouco, sugere alguma, apenas 

lança alguns assuntos que, dependendo da abordagem, poderão ser bastante 

normativos. 

Nesse momento apresento meu segundo pressuposto de que a 

educação em saúde ajuda as mulheres a terem maior autonomia sobre seu corpo 

e sua saúde e com isso acredito que poderiam, entre outros ganhos, trabalhar 

melhor a questão da vergonha34, do medo, que algumas vezes impedem muitas 

mulheres de procurarem os serviços de saúde. 

Segundo Vasconcelos (1999), a educação não é um mero 

componente da APS, pois a APS é, em sua totalidade, um processo educativo, uma 

vez que, na perspectiva defendida pela Conferência de Alma Ata, se baseia no 

encorajamento e apoio para que as pessoas e grupos sociais assumam maior controle 

                                              
 
34 Sentimento de insegurança provocado pelo medo ou timidez, sentimento penoso de desonra, 
relacionado à humilhação diante de outro (Ferreira, 1999). 
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sobre sua saúde e suas vidas. E esse encorajamento é difundido pela troca de 

conhecimento entre as pessoas de uma dada comunidade e os profissionais de saúde. 

Desta forma, considerando, em particular, a educação popular, é 

um instrumento importante para a viabilização da educação em saúde nos serviços de 

saúde, por considerar que ela trabalha com o saber popular, ela parece ficar mais 

próxima das verdadeiras necessidades das pessoas. Através dela, em muitos 

momentos, também é possível revelar o lado oculto das relações sociais. 

 

“O grande poder de síntese do filósofo Gramsci apontou 
para esta questão quando chamou a atenção para o fato de 
que o elemento intelectual sabe, mas nem sempre 
compreende, e muito menos sente” (Valla, 2000, p.24). 

 

Vasconcelos (1999), entende o educador como um mediador entre 

os saberes acadêmicos e a construção local do conhecimento necessário à 

dinamização da assistência à saúde. Nesse sentido, a educação em saúde deixa de ser 

uma atividade, a mais realizada nos serviços de saúde, para ser  um instrumento de 

construção da participação popular, tudo isso para fazer ouvir a voz e os interesses da 

comunidade como um todo. 

No caso da PCCU, além de um programa de rastreamento, 

capacitação de recursos humanos, organização de recursos materiais e físicos, é 

necessário que ocorra a divulgação de informações prévias e orientação para as 

diferentes camadas da população, principalmente para as camadas mais simples. A 

desinformação é uma barreira para o sucesso de qualquer projeto que objetive 

contemplar grandes populações (Roberto Netto et al., 2001), e uma forma de 

conseguirmos isso é a proposta de educação em saúde, mas uma educação em saúde 
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popular, que também escute a mulher, isso pode se dar tanto em grupos de mulheres, 

como na própria consulta individual (Vasconcelos, 1997). 

Diante do exposto, é necessário mais pesquisas sobre a PCCU, 

como forma de tentar compreende-lo e propor intervenções relativas a esta patologia, 

de acordo com a realidade social da mulher brasileira, uma vez que este grave 

problema de saúde pública nos traz certa inconformidade, ao assistirmos mulheres, às 

vezes bastante jovens, morrerem vitimadas pelo mesmo. Torna-se necessário 

também, aprofundar certas questões sobre algumas crenças e estigmas que muitas 

vezes permeiam nossa cultura, sobre a sexualidade feminina. 

A minha grande aposta é acreditar que, a partir das etapas 

desenvolvidas neste estudo, surjam algumas indagações e indicações que, 

possivelmente, poderão contribuir para as usuárias dos serviços de saúde e ESF, 

incluindo o PAISM, instrumentalizando a organização da assistência integral na rede 

básica de saúde. 
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2 OBJETIVOS 

Diante das discussões e questões aqui apresentadas meus objetivos 

são: 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar a percepção/ótica das mulheres da área adscrita dos 

Núcleos de Saúde da Família, da Área Básica do Distrito-Oeste/Sumarezinho, do 

município de Ribeirão Preto-SP, sobre as práticas de prevenção do câncer do colo do 

útero no contexto saúde da família. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar a visão das mulheres que realizaram o exame 

preventivo sobre o processo saúde-doença. 

 Identificar os possíveis motivos que possam interferir na 

decisão da mulher em buscar a Prevenção do Câncer de Colo do Útero. 

 Identificar a formação de vínculo das mulheres com a 

Estratégia Saúde da Família. 

 Identificar com quais membros da Equipe de Saúde da 

Família as mulheres receberam informações sobre a Prevenção do Câncer de 

Colo do Útero. 

 Conhecer o entendimento das mulheres, atendidas em um 

Serviço Saúde da Família, para a realização do exame Papanicolaou, sobre a 

Prevenção do Câncer do Colo do Útero. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1 Caracterização do Estudo  

O presente estudo é do tipo exploratório e descritivo. Foi utilizada a 

abordagem qualitativa. De acordo com Minayo (1994), a pesquisa qualitativa se 

preocupa com o universo dos significados, motivos, aspirações, valores e atividades, 

que por sua vez, correspondem a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalizações de 

variáveis, justamente porque tanto o objetivo como a análise deste estudo 

centralizaram-se na análise do significado dos fatos, ações e percepções das mulheres 

entrevistadas sobre a realização das práticas da PCCU nos 4 NSF, da Área Básica do 

Distrito-Oeste/Sumarezinho. 

É de natureza exploratória, porque permitiu ao investigador 

aumentar sua experiência em torno do problema, ajudando-o a encontrar elementos 

necessários que lhe permitam um contato com determinada população, para obter os 

resultados desejados (Triviños, 1987). É descritivo, porque permitiu ao pesquisador 

observar, registrar, analisar e correlacionar os fatos ou os fenômenos sem manipulá-

los (Cervo & Bervian, 2002). 

 

3.2 Local do Estudo 
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O estudo foi realizado nos quatro NSF (NSF-I, NSF-III, NSF-IV e 

NSF-V) da Área Básica da Distrital-Oeste/Sumarezinho, do município de Ribeirão 

Preto-SP. 

 

3.2.1 O Município de Ribeirão Preto

Ribeirão Preto é um município que está situado na região nordeste 

do Estado de São Paulo, a 313 km da capital, São Paulo. Seus limites são dados pelos 

seguintes municípios: ao sul, Guatapará; a sudeste, Cravinhos; ao norte, Jardinópolis; 

a leste, Serrana; ao oeste, Dumont; a noroeste, Sertãozinho; e ao nordeste, Brodóski. 

A principal via de acesso ao município é através da Via Anhanguera (SP 330), uma 

rodovia de pista dupla, que o liga à capital, a Campinas e ao Triângulo Mineiro 

(CODERP, 2003).  

A população do município em julho de 2003 foi contabilizada em 

aproximadamente 505.012 habitantes, destes, 261.992 são mulheres e 243.020 são 

homens. O forte desenvolvimento dos setores produtivos secundário e, 

principalmente, terciário no município propicia uma maior concentração da 

população na zona urbana, caracterização confirmada pelos indicadores. 

O município compreende uma área total de 627 Km2, sendo que a 

área urbana ocupa 140 Km2 e a área rural 487 Km2. No entanto, 99,5% da 

população reside na área urbana, de acordo com o Censo 2000 (IBGE, 2003). Ocorre 

abastecimento de água em 135.355 residências, o que representa 100% das casas 

existentes e regularizadas na cidade. A coleta de lixo abrange 97,15% da população. 

São realizadas coletas de lixo comum, Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e de 

materiais recicláveis (lixo útil). Já a rede de esgoto atende 132.386 residências, ou 
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pouco mais de 95% do número de domicílios da cidade. Atualmente, apenas 17% do 

esgoto é tratado (IBGE, 2003). 

Destaca-se o setor saúde no município, tanto na formação de 

profissionais quanto na prestação de serviços. Conta com uma universidade pública 

de grande porte a Universidade de São Paulo – Campus Ribeirão Preto e outras 

privadas com cursos de Graduação e Pós-graduação na área de saúde, se tornando 

assim, um dos principais pólos de geração de tecnologia e mão de obra qualificada 

do país (CODERP, 2003). 

Ribeirão Preto possui uma ampla rede de serviços de saúde de 

natureza privada, filantrópica e pública (nível estadual e municipal), abrangendo os 

níveis de atenção primária, secundária e terciária para a prestação de serviços, para o 

município e para a região (Pinto, 2000). 

O processo de municipalização representou para Ribeirão Preto um 

importante avanço, à medida que gradativamente foi assumindo a responsabilidade 

pela assistência à saúde de sua população, culminando em 1998 com a implantação 

da Gestão Plena do Sistema Municipal (Pinto, 2000). 

O município está dividido em cinco Distritos de Saúde (ANEXO 

A). A distribuição das Unidades de Saúde em Distritos visa facilitar o acesso da 

população a um atendimento básico e de pronto atendimento em urgências, como 

atendimento de algumas especialidades médicas. Todas as unidades de saúde contam 

com retaguarda de laboratório clínico, ultrassonografia, radiologia simples e 

eletrocardiografia. Nas Distritais e Ambulatórios de Especialidades também são 

realizados exames mais sofisticados através dos serviços contratados e ou 

conveniados (Ribeirão Preto, 2003a). 
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Nesse processo histórico observou-se um incremento no número de 

unidades de saúde municipais, consolidando em julho de 2003, a atual rede pública 

do município com 5 Unidades Básicas Distritais de Saúde (UBDS), 33 UBS 

(ANEXO B), e 2 Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS), 3 Unidades 

Ambulatoriais de Assistência Regional de Especialidades (1 geral, 1 pediátrico e 1 de 

saúde mental) (Pinto, 2000). Em julho de 2003, a assistência à saúde ainda contava 

com 18 Equipes de PACS e 16 Equipes de Saúde da Família, destas, 5 estão 

localizadas em 5 NSF (Ribeirão Preto, 2003b). 

 

3.2.2 A Relação do Município de Ribeirão Preto com a Estratégia Saúde da Família 

A relação do município de Ribeirão Preto com a ESF se deu a partir 

do processo de municipalização da saúde e da implantação da Gestão Plena em 1998, 

possibilitando em 1999, organizar a implantação da ESF na rede básica de saúde. O NSF 

I implantado pelo Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo (CSE-FMRP-USP) foi a primeira USF inaugurada no 

município de Ribeirão Preto no dia 9 de março de 1999, na época situado na rua Bonfim 

na região Oeste/Sumarezinho. O atendimento foi inicialmente realizado pela equipe de 

médicos residentes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP) e outros profissionais, funcionários da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP) e 

da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A coordenação do trabalho era realizado por 

professores da FMRP e da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo (EERP-USP) (Universidade de São Paulo-USP, 1999a). 
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Além disso, o município também abriga o Pólo Norte/Oeste Paulista 

de Formação Acadêmica e Capacitação de Recursos Humanos para Saúde da Família 

que tem por objetivo planejar e desenvolver atividades de capacitação, formação e 

educação continuada e especialização, voltado para o apoio às estratégias do modelo 

de atenção à saúde propostas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo (USP, 1999b) 

O Ministério da Saúde, no final do ano de 1996, propôs às 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e às Instituições de Ensino Superior, a 

criação de Pólos de Capacitação em Saúde por reconhecer que no Brasil, o ensino 

das profissões de saúde, ainda, organizavam-se orientados pela lógica da 

especialização no trabalho em saúde. Assim, os Pólos de Capacitação em Saúde 

tornaram-se espaços de articulação entre as Instituições do Sistema Estadual e 

Municipal de Saúde e Instituições de Educação Superior com a missão de 

implementar processos de capacitação destinados aos profissionais da ESF (Brasil, 

2002b). 

O Pólo Norte/Oeste Paulista de Formação Acadêmica e Capacitação 

de Recursos Humanos para Saúde da Família, foi instituído em 1999, sendo ele um dos 

dez aprovados pelo Ministério da Saúde no mesmo ano e se constitui das seguintes 

Instituições de Ensino Superior: Universidade de São Paulo/Campus de Ribeirão Preto, 

representada pela FMRP-USP e EERP-USP, Faculdade de Medicina de São José do Rio 

Preto (FAMERP/SJRP), representada pelo curso de Medicina e Enfermagem, e de 

Instituições do Sistema Estadual de Saúde: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 

representadas pelas Diretoria Regional de Saúde de Araçatuba – DIRVI, Diretoria 

Regional de Saúde de Araraquara – DIR VII, Diretoria Regional de Saúde de Barretos – 
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DIR IX, Diretoria Regional de Saúde de Franca XIII, Diretoria Regional de Saúde de 

Ribeirão Preto – DIR XVIII, Diretoria Regional de Saúde de São José do Rio Preto – 

DIR XXII. E por Instituições dos Sistemas Municipais de Saúde: Secretaria Municipal 

de Saúde de Ribeirão Preto e Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto 

(USP, 1999b). 

Além de todo envolvimento da EERP-USP com a organização, 

coordenação do Pólo Norte Paulista de Formação Acadêmica e Capacitação de 

Recursos Humanos para Saúde da Família, a referida escola, também através do 

Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública, oferece disciplinas 

teóricas e práticas que promovem aproximação com a APS e Saúde da Família, tanto 

para os seus alunos de Graduação como de Pós-Graduação. Além disso, a EERP-USP 

e FMRP-USP iniciaram, no ano de 2002, o Curso de Especialização 

Multiprofissional em Saúde da Família (USP, s.da). 

 

3.3 Delimitação do campo de coleta de dados 

 

3.3.1 A Escolha da Área Básica da Unidade Básica Distrital de Saúde 

Oeste/Sumarezinho. 

A Coordenação de Enfermagem do CSE-FMRP-USP (UBDS-

Oeste/Sumarezinho) realizada pela orientadora deste projeto de pesquisa e a minha 

participação enquanto bolsista do Programa de Aperfeiçoamento ao Ensino (PAE), 

também nesta Distrital, me ofereceram grande oportunidade de conhecer uma área de 

atenção básica, completamente privilegiada pela presença dos NSF e, por isso, 
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foram, com certeza, as duas principais motivações no momento da escolha do local 

para o desenvolvimento da pesquisa. 

O estudo foi desenvolvido nos quatro NSF (NSF I, NSF III, NSF 

IV e NSF V) da Área Básica da UBDS-Oeste/Sumarezinho, localizada na região 

oeste do município, uma vez que seria inviável desenvolver esta investigação em 

toda a rede básica municipal de saúde, assim como, em toda área Distrital-

Oeste/Sumarezinho, devido ao tamanho da mesma, uma vez que esta, abrange, 

atualmente 09 UBS e 5 NSF. 

A Área da Distrital-Oeste/Sumarezinho conta, atualmente, com 

uma população estimada de aproximadamente 130.000 habitantes, e sua Área Básica, 

onde se inclui também os quatro NSF, conta com uma população estimada de 18.006 

habitantes (USP, s.da). 

 

 

 

   Área Distrital 

  

 

 

          Área Básica 

 

     

 

CMSC 
Vila 
Lobato 

CSE  
Ipiranga 

UBS Dom 
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Família IV
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Família I 
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Recreio

Figura 1- Apresentação das Unidades Básicas de Saúde, Núcleos de Saúde da Família e Casa da 
Saúde  da área de abrangência da Distrital Oeste/Sumarezinho (julho de 2003) 
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3.3.2 Os Núcleos de Saúde da Família da Área Básica da Distrital-

Oeste/Sumarezinho. 

Este recorte poderá ser representativo, no sentido de apresentar as 

especificidades de cada NSF, e das mulheres da área adscrita pela ESF, 

contextualizando com as questões teórico-práticas, que permeiam as situações de 

prevenção deste tipo de câncer e, concomitantemente, para refletir e propor 

intervenções, uma vez que, os NSF fazem parte deste Distrito Sanitário35. 

A introdução da ESF possibilitou reorganizar a atenção básica na 

área da Distrital-Oeste/Sumarezinho, tal como definido pelo Ministério da Saúde, 

com a adoção progressiva do modelo proposto para a ESF, contando hoje com 5 NSF 

(USP, s.da). 

Os NSF selecionados neste estudo fazem parte de um convênio 

estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, com a interveniência da 

SMS e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das 

Clínicas da FMRP-USP (FAEPA-HCFMRP-USP) para a prestação de serviços 

relativos ao desenvolvimento da assistência à saúde da família, conforme o modelo 

preconizado pelo Ministério da Saúde (USP, s.db). 

Os NSF são resultado do trabalho de parceria entre a Universidade 

de São Paulo (representada pela FMRP-USP, EERP-USP, HCFMRP-USP, FAEPA-

HCFMRP-USP); Ministério da Saúde; Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo; 

DIR XVIII; Prefeitura Municipal de Saúde de Ribeirão Preto para a implantação 

                                              
 
35 Unidade mais periférica de administração sanitária, que detém responsabilidades e poder decisório 
ante a política local de saúde (Vaughan & Morrow, 1992). 
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SUS/PSF. Estes serviços têm por finalidade realizar atividades assistenciais e 

atividades de ensino e pesquisa (USP, s.db). 

Entre outras finalidades, o convênio propõe uma assistência 

integral voltada para a oferta de APS das pessoas e de suas famílias, assistência esta 

realizada tanto pelos profissionais contratados como pelos residentes e alunos, tanto 

dos cursos de Graduação como de Pós-Graduação oferecidos pela Universidade de 

São Paulo - Campus Ribeirão Preto. Isso possibilita aos alunos envolvidos a 

oportunidade de desenvolver práticas assistenciais humanizadas, integrais, 

resolutivas e de qualidade.  

Esta oportunidade é fundamental para possibilitar a transformação 

do modelo tecno-assistencial e do processo ensino/aprendizagem, centrados na 

mecanização da assistência, na formação de profissionais de saúde que reconheçam o 

homem como seu objeto de trabalho, homem este, social, com suas necessidades e 

aspirações. 

A organização estrutural dos NSF está de acordo com critérios 

preconizados pelo Ministério da Saúde, que são: organização da territorialização e 

adscrição das famílias; equipe multidisciplinar; composta por um médico, um 

enfermeiro, um ou dois auxiliares de enfermagem e quatro a seis agentes 

comunitários de saúde e auxiliares de limpeza, além de residentes e estagiários da 

FMRP-USP, estagiários do curso de enfermagem da EERP-USP, estagiários das 

Faculdades de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP-USP) e da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP-USP). 

Considerando o volume das informações, os dados dos NSF serão 

apresentados em dois quadro explicativo, contendo as características de cada NSF 
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em relação ao número de famílias, pessoas, pessoas alfabetizadas, homens, mulheres, 

mulheres de 15 anos a menores de sessenta anos, gestantes, pessoas com planos de 

saúde, tipo de casa, abastecimento de água, destino do lixo, destino das fezes e urina, 

energia elétrica e doenças como o alcoolismo, a doença de chagas, deficiências, 

diabetes, epilepsia, hipertensão e hanseníase.  

Quadro 1 – Síntese do consolidado das Famílias Cadastradas no ano de 2003 no Sistema de 
Informação de Atenção Básica (SIAB) 

Núcleos da 
Saúde da 
Família/ 
Dados 

NSF I Rua 
São Salvador 

nº 1293 

NSF III Rua 
Nsa da Penha 

nº 55 

NSF IV Rua 
Salto Grande 

nº 20 

NSF V Rua Martins Afonso 
de Souza nº 858 

Nº Famílias 937 757 754 764 
Nº Pessoas 3343 2611 2954 2921 
Nº Pessoas 
Alfabetizadas 

3019 2318 2215 2389 

Nº Homens 1578 1190 1460 1343 
Nº Mulheres 1765 1421 1494 1578 
Nº Mulheres de 
15 a > 60 amos 

1181 895 926 1015 

Nº Gestantes 17 6 21 17 
NºPessoas com 
Planos de 
Saúde 

974 966 349 873 

Tipo de Casa 937 tijolos 755 tijolos 
 

1 material 
aproveitado 

 
1 outro 

704 tijolos 
3 taipa 

revestida 
3 taipa não 
revestida 

26  madeira 
17 material 
aproveitado 

1 outro 

754 tijolos 
 

10 material aproveita 

Abastecimento 
de água 

937 rede 
pública 

757 rede 
pública 

741 rede 
pública  

4 poço ou  
nascente 
9 outros 

764 rede pública 

Destino do 
Lixo 

937 coleta 
pública 

756 coleta 
pública 

 
1 queimado ou 

enterrado 

738 coleta 
pública 

8 queimado ou 
enterrado 

8 céu aberto 

757 coleta pública 
 

6 queimado ou enterrado 
 

1 céu aberto 
Destino das 
Fezes e Urina 

937 sistema de 
esgoto 

757 sistema de 
esgoto 

662 sistema de 
esgoto 

86 fossa 
6 céu aberto 

643 sistema de esgoto 
119 fossa 

2 céu aberto 

Energia 
Elétrica 

936 744 746 759 

Fonte: Divisão de Informática e Estatística Vital da Secretaria Municipal de Saúde de 
Ribeirão Preto – SP, julho de 2003. 
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Quadro 2 – Síntese do consolidado das Famílias Cadastradas no ano de 2003 no Sistema de 
Informação de Atenção Básica (SIAB) – Doenças referidas. 
 
Doenças NSF I NSF III NSF IV NSF V 
Alcoolismo 13 11 43 27 
Doença de 
Chagas 

06 13 13 09 

Deficiência 16 21 63 19 
Diabetes 136 134 62 82 
Epilepsia 05 04 17 06 
Hipertensão 447 429 258 325 
Hanseníase  01 03  
Fonte: Divisão de Informática e Estatística Vital da Secretaria Municipal de Saúde de 
Ribeirão Preto – SP, julho de 2003. 

 

3.3.3 Os Núcleos de Saúde da Família e a Prevenção do Câncer do Colo do Útero 

Os dados apresentados a seguir se referem às práticas de PCCU nos 

quatro NSF estudados. 

As atividades de PCCU eram centralizadas na UBDS-

Oeste/Sumarezinho, uma vez que esta cuidava da Atenção Básica da população desta 

região antes da instalação dos NSF. Os NSF assumiram esta prática após sua 

inauguração, porém foi preciso passar por todo um período de transição e 

organização, para que os referidos Núcleos pudessem iniciar a descentralização dessa 

prática. A UBDS-Oeste/Sumarezinho passou a ser, então, utilizada pelos NSF e pelas 

mulheres como um serviço de referência. 

Os NSF da Área Básica da Distrital-Oeste/Sumarezinho 

selecionados para o estudo, não aderiram à campanha Viva Mulher36 do Ministério 

da Saúde, no entanto, é preciso refletir sobre as implicações da não realização da 

referida campanha. Entendo que a lógica do trabalho da ESF está centrada na 

integralidade da assistência que contempla a promoção, prevenção, tratamento e 

recuperação, entretanto, a campanha pode também ser um instrumento de captação 

                                              
36 Esta campanha faz parte de um programa organizado e sistematizado. A campanha tem sido 
implementada a cada quatro anos e se refere  ao incentivo à coleta da citologia. 
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de mulheres em situação de risco para os NSF, uma vez que estes se encontram em 

processo recente de implantação, ou seja, ainda não conhecem o universo das 

mulheres das suas áreas adscritas. 

O exame Papanicolaou é realizado pelos médicos(a) contratados(a) 

e pelos residentes do curso de medicina da FMRP-USP. Os acadêmicos da EERP-

USP realizam eventualmente o exame Papanicolaou, apenas uma das enfermeiras de 

um dos NSF realiza, quando necessário, uma vez que essa prática é priorizada no 

ensino da FMRP-USP. 

As citologias colhidas são enviadas por malote ao laboratório da 

Secretaria Municipal de Saúde e, num prazo de sete dias após os resultados, se 

encontram on-line no Sistema de Informação Ambulatorial Informatizado (HYGIA). 

O HYGIA proporciona a busca e cadastro do paciente no sistema on-line e aberto, 

assim como atendimentos realizados, oferecendo informações informatizadas dentro 

de uma seqüência temporal sobre a situação de saúde da pessoa (Pinto, 2000). 

No entanto, as mulheres recebem os resultados na consulta retorno, 

em um período médio de 30 a 40 dias. A consulta retorno é marcada de acordo com a 

disponibilidade de agendamento do serviço, que ao realizá-lo considera o número de 

dias, desde a saída, por malote, das lâminas dos NSF, em direção ao laboratório até a 

chegada dos resultados da citologia que são enviados aos NSF de origem, pelos 

funcionários da sala de coleta de exames da Distrital-Oeste/Sumarezinho, que 

realizam a impressão dos referidos resultados, quando estes já se encontram 

disponibilizados no HYGIA. Apenas um dos NSF utiliza o HYGIA que está 

disponibilizado no próprio serviço.  
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No mês de dezembro de 2002, mês este escolhido para a seleção 

das mulheres que realizaram o exame, o NSF I realizou 13 exames preventivos, o 

NSF III realizou 19 exames, o NSF IV realizou 12 exames, o NSF V realizou 20 

exames, totalizando a realização de 64 exames Papanicolaou.  

Os NSF oferecem às mulheres e à comunidade, grupos de educação 

em saúde. Destes grupos de educação em saúde, três NSF realizam grupos 

específicos de entrega do resultado da citologia. O NSF I não realiza grupo 

específico para a PCCU, no entanto, as informações referentes a PCCU e a saúde da 

mulher eram trabalhadas e explicadas em outros grupos de educação em saúde. 

Atualmente, o NSF I não está realizando grupos de educação em saúde por motivos 

relacionados ao processo de mudança de endereço. 

O NSF III realiza grupos de educação em saúde quinzenais, nas 

quartas-feiras, no período da tarde, voltados diretamente à entrega e discussão dos 

resultados das citologias com as mulheres, desde março de 2003. 

O NSF IV também realiza educação em saúde para as mulheres, o 

primeiro encontro foi realizado em julho de 2003 e tem sido realizado 

bimestralmente, sob a coordenação de dois médicos residentes. No grupo são 

discutidas questões relacionadas à prevenção e promoção da saúde da mulher e 

entregue o resultado das citologias coletadas no serviço.  

O NSF V também iniciou a realização de um grupo de educação 

em saúde para entrega dos resultados das citologias coletadas no serviço e também 

discutem assuntos relacionados à integralidade da saúde da mulher. O grupo teve 

início em julho de 2003 e é coordenado pela enfermeira. 
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3.4 Sujeitos do Estudo 

Os sujeitos do estudo foram mulheres moradoras das áreas 

adscritas, que realizaram o exame Papanicolaou nos seus respectivos NSF, durante o 

mês de dezembro de 2002. 

Para garantir o sigilo de suas identidades e preservar seu 

anonimato, as usuárias dos NSF foram identificadas pelo nome de “sentimentos” ou 

de palavras de acordo com suas escolhas, que melhor as definiam. 

 

3.5 Critérios para Seleção dos Sujeitos 

Para seleção dos sujeitos do estudo adotei os seguintes critérios: 

• Mulheres integrantes de famílias adscritas nas áreas de abrangência 

dos quatro NSF (Área Básica) da Distrital-Oeste/Sumarezinho que 

realizaram o exame Papanicolaou do câncer do colo do útero no 

período de 1 a 31 de dezembro de 2002; 

• Mulheres na faixa etária de 25 a 55 anos, considerando os fatores de 

risco para o carcinoma “in situ” e invasivo; 

• Mulheres que não possuíssem o diagnóstico de câncer do colo do 

útero; 

• Mulheres que concordassem com a gravação das entrevistas; 

• O número de mulheres entrevistadas foi determinado pela exaustão 

das falas registradas nas entrevistas. 

 

3.6 Princípios Éticos 
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A ética pode ser definida como a forma de explicar o 

comportamento dos homens, da moral, levando em conta sua totalidade, diversidade, 

variedade e, ainda, deve fornecer a compreensão racional de um aspecto real, afetivo, 

do comportamento dos homens. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem (1997), em seu artigo 35 e 37 é dever do Enfermeiro: 

 

“solicitar consentimento do cliente ou do representante legal, 
de preferência por escrito, para realizar ou participar de 
pesquisa ou atividade de ensino em Enfermagem, mediante 
apresentação da informação completa dos objetivos, riscos e 
benefícios, da garantia do anonimato e sigilo, do respeito à 
privacidade, à intimidade e a sua liberdade de participar ou 
declinar de sua participação no momento em que desejar; 
cabe ao Enfermeiro ser honesto no relatório dos resultados 
da pesquisa”(COREN-RS, 1997, p.31). 

 

Foi encaminhado ao Diretor do CSE-FMRP-USP e dos NSF uma 

Carta de Solicitação de Autorização para o desenvolvimento da pesquisa (ANEXO 

C). Logo, por este estudo envolver seres humanos foi também encaminhado uma 

carta de apresentação e o Projeto de Pesquisa (ANEXO D) ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do CSE-FMRP-USP. 

O projeto do referente mestrado foi aprovado na 11º reunião 

extraordinária sob o número de protocolo:0036/02/CEP/CSE-FMRP-USP, em 20 de 

agosto de 2002, pelo CEP-CSE-FMRP-USP (ANEXO E), e a Carta de Liberação de 

Pesquisa (ANEXO F) número 013/2003, referente a este estudo foi expedida no dia 

02 de abril de 2003, pela Direção Acadêmica de Ensino e Pesquisa do CSE-FMRP-

USP, autorizando o início da coleta de dados. 
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Considerando os princípios éticos acima descritos, como de grande 

importância para o desenvolvimento do estudo, foi garantido às mulheres envolvidas 

no estudo: 

 A livre expressão de consentimento através do Consentimento Livre e 

Esclarecido do Participante (ANEXO G); 

 Sigilo e anonimato, identificando-as (usuárias) por nome de 

“sentimentos” ou de “palavras”, de acordo com suas escolhas, que melhor 

as definissem; 

 Respeito ao pudor e à privacidade; 

 Direito de acesso aos dados coletados, bem como aos esclarecimentos 

necessários; 

 Respeito aos valores morais, culturais e espirituais de cada um dos 

sujeitos envolvidos no estudo; 

 Direito de desistirem do estudo, quando assim o desejarem. 

 

3.7 Coleta dos Dados - Aproximação com o campo e com as mulheres 

selecionadas 

A partir do momento que o projeto cumpriu as exigências 

operacionais e legais, foi dado início, no mês de abril de 2003, às atividades da coleta 

de dados e encerrada, por exaustão das falas, em junho de 2003. A coleta de dados 

foi sistematizada em duas etapas: Aproximação com o campo e Aproximação com 

as mulheres selecionadas. 

 

3.7.1 Aproximação com o campo
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 Foram realizadas duas entrevistas piloto. As entrevistadas foram 

escolhidas de forma intencional, uma das mulheres entrevistadas pertencia a 

uma das famílias adscritas de um dos quatro NSF e a outra mulher realizou 

o exame preventivo em um Posto Médico conveniado da Universidade de 

São Paulo, Campus Ribeirão Preto, ambas pertenciam ao grupo de idade 

selecionado para a pesquisa. Este teste serviu para ajustar a forma final do 

roteiro de entrevista de acordo com o objetivo do estudo; 

 Foi realizado contato telefônico com as Enfermeiras dos quatro NSF, 

com a finalidade de marcar reunião com a equipe de cada um dos NSF, para 

apresentação de uma síntese do projeto, esclarecendo os objetivos da 

pesquisa e respondendo aos possíveis questionamentos; 

 Foram realizadas três reuniões com horário e dia estabelecidos pelas 

equipes de saúde da família, com a finalidade de esclarecer os objetivos do 

projeto, conhecer a equipe saúde da família e o funcionamento dos NSF, 

buscando aproximação com as mulheres e identificação das ações realizadas 

pela equipe saúde da família na PCCU. O tempo de duração de cada reunião 

foi de aproximadamente vinte minutos, apenas um dos núcleos não solicitou 

a referida apresentação; 

 Foi realizado contato com as enfermeiras dos quatro NSF, avisando 

sobre o início da coleta de dados, a fim de marcar as visitas nos NSF, para 

realizar o levantamento das mulheres que se encaixassem nos critérios de 

seleção; 

 Foi realizado encontro com um profissional de cada equipe dos NSF e 

através dos seus relatos, exploramos o cotidiano do serviço em busca de 
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elementos que identificassem a composição das equipes de saúde da família, 

data de implantação, a participação ou não da campanha de prevenção; 

 Foi realizado levantamento do número das mulheres que realizaram o 

exame preventivo em dezembro de 2002, considerando o tempo de quatro 

meses, um tempo razoável para as mulheres irem buscar o resultado do 

exame preventivo antes do início das entrevistas da pesquisa, no mês de 

abril de 2003, separando aquelas que se enquadravam nos critérios de 

seleção através das fichas de relação de requisição de citologia (ANEXO H). 

Logo após este processo de seleção das mulheres, em dois NSF foi 

necessário utilizar as agendas de atendimento médico, para buscar o número 

de cadastro da família da mulher. Nos outros dois NSF foi utilizado o 

fichário de A a Z, com os nomes de todos os usuários dos respectivos NSF, 

para então, encontrar o prontuário da família e da mulher. Inicialmente, foi 

pesquisado endereço e telefone das mulheres, realizando o convite de 

participação na pesquisa; 

 Foram selecionadas de acordo com os critérios 33 mulheres nos quatro 

NSF; 

  O contato com as mulheres foi realizado por telefone ou visita 

domiciliar para aquelas que não possuíam telefone; 

  Foi realizado contato pessoal com 27 mulheres, destas, 15 aceitaram 

participar da pesquisa. Com as outras 6 mulheres, o contato foi realizado por 

intermédio do familiar, vizinhos e ACS, uma vez que estas não se 

encontravam em casa no momento do contato, destas 6 mulheres, 1 aceitou 

participar da pesquisa. 
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3.7.2 A Aproximação com as mulheres selecionadas

 Foi realizado o convite, por telefone, a 21 mulheres, destas, 9 

aceitaram participar da pesquisa; 

 Foi realizado convite, através da visita ao domicílio, a 12 mulheres, 

destas, 7 aceitaram participar da pesquisa; 

 No momento da entrevista era entregue o convite formal (ANEXO I), 

apresentando e solicitando a Assinatura do Consentimento Livre e 

Esclarecido do Participante (ANEXO G); 

 Houve desistência para participação no estudo, no momento da 

entrevista nos seus domicílios, de 2 mulheres, que previamente haviam sido 

marcadas por telefone. O motivo alegado por ambas foi à falta de tempo; 

 Foram realizadas entrevistas com 14 mulheres. 

 

3.7.2.1 A Entrevista

A entrevista enquanto técnica para Cruz Neto (1994) é: 

 

“o procedimento mais usual no trabalho de campo. Ela, 
possibilita o pesquisador obter informes contidos na fala dos 
atores sociais. Ela não significa uma conversa 
despretensiosa e neutra, uma vez que se insere como meio de 
coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitos-
objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada 
realidade que está sendo focalizada. Suas formas de 
realização podem ser de natureza individual e/ou coletiva” 
(Cruz Neto, 1994, p.57). 

 

As entrevistas realizadas com as mulheres selecionadas seguiram a 

lógica da entrevista semi-estruturada, que direcionaram para o meu objeto de 
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investigação, contemplando os objetivos do estudo, conforme o roteiro de entrevista 

(ANEXO J). 

Foram entrevistadas um total de 14 mulheres (Quadro 3), destas, 3 

pertenciam ao NSF I, 3 pertenciam ao NSF III, 3 pertenciam ao NSF IV e 5 ao NSF 

V. Destas, 7 mulheres foram entrevistadas nos seus domicílios e 7 mulheres nos 

NSF. Todas entrevistas foram realizadas no período da tarde. O horário e o local do 

encontro para a entrevista foi decidido pelas mulheres. 

Quadro 3 – Registro das Entrevistas 
Nome Local da 

entrevista 
Dia Início e Término Duração 

Medo NSF 16/04/2003 15:00 - 15:37 37 min 
Tranqüilidade Domicílio 23/04/2003 14:08 - 15:20 1h 12min 
Emoção NSF 24/04/2003 14:34 - 15:42 1h 8min 
Sossego Domicílio 07/05/2003 14:30 - 15:20 50min 
Felicidade Domicílio 14/05/2003 14:40 - 15:28 48min 
Saudade Domicílio 15/05/2003 14:44 - 15:22 38min 
Comunicação NSF 19/05/2003 14:18-14:46 28min 
Tristeza NSF 19/05/2003 16:03 - 16:47 44min 
Sensibilidade Domicílio 23/05/2003 14:30 - 15:17 47min 
Calma Domicílio 26/05/2003 14:59 - 15:49 50min 
Alegria Domicílio 29/05/2003 14:18 - 14:58 40min 
Amor Domicílio 29/05/2003 15:45 - 16:13 28min 
Preciosa NSF 03/06/2003 14:19 - 15:39 20min 
Paixão NFS 11/06/2003 15:00 - 15:36 36min 

 

Triviños (1987), recomenda a gravação da entrevista, uma vez que 

esta técnica permite contar com todo material fornecido pelo informante. Desta 

forma, todas as entrevistas foram gravadas e, em seguida, transcritas de forma literal, 

garantindo a fidedignidade das informações e a honradez da pesquisa. 

 

3.8 Análise de Dados 

A análise dos dados foi fundamentada na análise de conteúdo de 

Bardin (1995), este tipo de análise tem um significado mais amplo do que um 

procedimento técnico, ou seja, ela é: 
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“Um conjunto de técnicas de análise de comunicação 
visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos 
de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
destas mensagens” (Bardin,1995, p.42). 

 

Enquanto buscas teórico e prática, objetivando atingir significados 

manifestos e latentes do material qualitativo, optei pela técnica da análise temática, a 

fim de alcançar o objetivo desta investigação. 

A análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que 

compõem uma comunicação, cuja presença ou freqüência, signifiquem alguma coisa 

para o objetivo analítico visado. Na pesquisa qualitativa, a análise temática se 

encaminha para a presença de determinados temas ligados a uma afirmação a 

respeito de determinado assunto, podendo ser apresentado através de uma palavra, 

uma frase, um resumo (Minayo, 2000). 

Desta forma, reuni todo o material empírico, realizei uma pré-

análise dos dados, orientada pelos pressupostos e objetivos do estudo, com leitura 

flutuante e exaustiva das entrevistas, no sentido de me impregnar do conteúdo e 

dialogar com os dados. Ainda nesta etapa, trabalhei com as entrevistas, buscando 

uma forma de proceder aos recortes, a categorização e a codificação, à medida da 

recorrência dos dados. A organização deste material seguiu certas regras de validade 

como: 

 

“(...) exaustividade (contempla todos os aspectos levantados 
no roteiro); representatividade (que contenha a 
representação do universo pretendido); homogeneidade (que 
obedeça a critérios precisos de escolha em termos de tema, 
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técnicas e interlocutores); pertinência (os documentos 
analisados devem ser adequados ao objetivo do trabalho)” 
(Minayo, 1994, p.209). 

 

Na segunda etapa, o material foi explorado, no sentido de proceder 

à operação de codificação, isto é, a partir das falas, recortei as unidades de registro 

significativas por temáticas, buscando desprender o núcleo de compreensão das 

mesmas. 

Sendo assim, as informações foram classificadas em três temas: 

Tema 1 - O Olhar da Mulher sobre o Processo Saúde-Doença; Tema 2 - A Mulher e 

a Prevenção do Câncer do Colo do Útero; Tema 3 - As Práticas de Prevenção do 

Câncer do Colo do Útero nos Núcleos de Saúde da Família. 

Neste momento, de acordo com Minayo (2000), para que se 

interprete uma pesquisa de caráter qualitativo é necessário que, após a ordenação dos 

dados e classificação dos mesmos, se proceda a análise final, através de 

interpretações teóricas e pessoais sobre o tema. 
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4 APRESENTAÇÃO DAS MULHERES QUE PARTICIPARAM DO ESTUDO 

 

 

 

Neste momento é necessário apresentar as mulheres que 

participaram do estudo. Como foram quatorze entrevistadas, optei por apresentá-las 

de uma forma mais geral e também explicativa, para isso foi utilizado o quadro 

abaixo. 

Quadro 4– Apresentação das mulheres segundo a idade, a escolaridade, a ocupação e estado 
civil em abril, maio e junho  de 2003 
Nome Idade Escolaridade Ocupação/Situação Estado civil 

Medo 35 anos 5 período do Ensino 
fundamental (EF) 

Do lar Desquitada 

Tranqüilidade 31 anos Ensino médio 
completo(EM) 

Desempregada Separada 

Emoção 50 anos (EF) completo Doméstica Divorciada 
Sossego 43 anos 1 período (EF) Do lar Amasiada 
Felicidade 42 anos (EF) completo Do lar Casada 
Saudade 45 anos (EM) incompleto Comerciante Separada 
Comunicação 34 anos (EM) completo Cozinheira Casada 
Tristeza 41 anos 4 período (EF)  Trabalha em uma 

escola 
Casada 

Sensibilidade 35 anos 5 período (EF) Do lar Casada 
Calma 27 anos 5 período (EF) Do lar Casada 
Alegria 25 anos (EM) completo Licença maternidade Amasiada 
Amor 41 anos 7 período (EF) Cuida de uma 

criança 
Casada 

Preciosa 37 anos 5 período (EF)  Catadora de papelão Separada 
Paixão 40 anos  5 período (EF) Faxineira Casada 
 

O quadro apresenta as 14 mulheres que aceitaram participar do 

presente trabalho. A escolha dos seus nomes fictícios foi para elas uma surpresa, 
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algumas queriam que fosse “qualquer nome”, demoraram para escolher um nome 

que melhor representasse seu jeito de ser, outras, de início, se autodenominaram. 

Esse momento da escolha do nome foi uma experiência que possibilitou, de certa 

forma, um breve momento delas poderem se olhar e refletir sobre como se sentiam 

com suas próprias vidas. Foi um momento muito interessante poder observar como 

as pessoas, no caso as mulheres, se sentiam, o quanto ficaram orgulhosas, contentes e 

satisfeitas com os nomes que escolhiam, justamente por serem chamadas na 

entrevista por eles. 

Foi pedido, inicialmente, que cada mulher escolhesse um nome que 

lhe representasse enquanto sentimento, foi o caso da Paixão e da Amor. As outras 

escolheram nomes relacionados a outras palavras, ou condição que as definissem, 

como por exemplo a Alegria e a Calma. 

A Paixão e a Amor escolheram nomes muito parecidos, ou seja, o 

aparecimento de um sentimento por outra pessoa. Elas também se parecem em outras 

questões, como o nível de escolaridade, são casadas, trabalham e têm 

respectivamente 40 e 41 anos. Com relação a algumas destas características, também 

se parecem com a Felicidade, a Tristeza, a Sossego e a Saudade. 

No entanto, são mulheres com situações de vida bastante 

diferentes. A Paixão, por exemplo, é moradora de favela, tem uma renda familiar 

mensal de um salário mínimo, salário este recebido pelo seu trabalho como faxineira. 

Em uma das minhas idas à favela conheci seu marido e sua casa, vivem, ou melhor, 

sobrevivem em situação de extrema pobreza. Em situação parecida vive a Sossego, 

que também é moradora de favela, tem renda mensal familiar de R$110,00, quando o 

marido consegue algum trabalho, do contrário vivem de doações de alguns 
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comerciantes próximos à favela. Outra situação, bastante difícil, é a da Preciosa que, 

mesmo não sendo moradora de favela, sobrevive com renda mensal familiar de 

aproximadamente R$300,00, trabalhando como catadora de papelão, vive com sua 

família em precárias condições de habitação. 

Enquanto que a Amor, a Felicidade, a Saudade, a Tranqüilidade, a 

Comunicação, a Sensibilidade, a Medo, a Alegria, a Emoção e a Tristeza moram em 

bairros, com toda infraestrutura de água, luz, recolhimento de lixo. No entanto, 

mesmo com o oferecimento destes serviços, a Sensibilidade, na época da entrevista, 

estava com um dos referidos serviços cortados por atraso de pagamento. A 

Comunicação, a Amor, a Felicidade, ainda possuem uma renda familiar, 

relativamente melhor, quando comparadas com a das outras mulheres entrevistadas 

que apresentavam rendas extremamente baixas (1 salário mínimo ou menos), como a 

Sossego, a Paixão e a Preciosa e/ou com renda baixa (2 a 4 salários mínimos), como 

a Alegria, a Calma, a Sensibilidade, a Saudade, a Tranqüilidade, a Emoção e a 

Tristeza. 

Algumas destas mulheres também relataram vários problemas de 

ordem emocional, ligados tanto aos problemas familiares, quanto a problemas de 

ordem pessoal. Foi surpreendente perceber a forma com que estes problemas, muitas 

vezes, se apresentaram, ficando clara a complexidade das suas necessidades e a 

importância da APS enquanto primeiro nível de atenção (Schraiber & Mendes 

Gonçalves, 1996), uma vez que os problemas apresentados foram diversos, comuns, 

mas imprevisíveis. 

No caso destas mulheres, quando marquei o encontro, foi para 

falarmos sobre a PCCU, realmente falamos sobre isto, mas procurei ter sensibilidade 
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também para escutar suas angústias e alegrias, compartilhá-las com certos 

profissionais dos NSF. Essa experiência no campo foi fundamental para tentar 

entender as mulheres na sua individualidade e na sua coletividade. Assim, realizando 

uma comparação superficial entre as mulheres investigadas, elas se apresentaram 

com alguns sentimentos e características semelhantes, mas com algumas 

necessidades físicas, psicológicas, sociais e econômicas totalmente diferentes e isso 

faz de cada uma, única, tanto neste trabalho como na vida em comunidade. 
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 

 

Os resultados serão apresentados através dos temas e subtemas 

selecionados durante o percurso metodológico. Desta forma, seguirei a apresentação 

discutindo o resultado dos seguintes temas: Tema 1 - O Olhar da Mulher sobre o 

Processo Saúde-Doença (O Conceito do Processo Saúde e Doença, A Condição 

Atual da Saúde e A Resolução dos Problemas Pessoais/Família); Tema 2 - A Mulher 

e a Prevenção do Câncer do Colo do Útero (O Conceito da Prevenção de Doenças e 

da Prevenção do Câncer do Colo do Útero); Tema 3 - As Práticas de Prevenção do 

Câncer do Colo do Útero nos Núcleos de Saúde da Família (A Primeira Experiência 

de Realização do Exame Papanicolaou e as Dificuldades Permanentes Apresentadas 

pelas Mulheres Durante sua Realização, A Entrada da Mulher nos Núcleos de Saúde 

da Família, Caracterizando a Formação ou não do Vínculo e o Motivo da Realização 

da Prevenção do Câncer do Colo do Útero nos Núcleos de Saúde da Família, Os 

Sentimentos/ A Orientação/ Os Resultados e a Assistência Profissional Apresentada 

como Facilidades para as Mulheres no Momento da Realização do Exame 

Papanicolaou nos Núcleos de Saúde da Família, Dicas das Mulheres Entrevistadas 

sobre a Realização do Exame Papanicolaou para as Mulheres que nunca Realizaram). 
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Assim, procederei à análise e discussão dos dados, buscando 

entender o olhar da mulher sobre o processo saúde-doença, e a PCCU nos NSF da 

Área Básica da Distrital-Oeste/Sumarezinho. 

 

5.1 O Olhar da Mulher sobre o Processo Saúde-Doença  

O olhar da mulher sobre o processo saúde-doença será apresentado 

pelos seguintes subtemas: O Conceito do Processo Saúde e Doença, A Condição 

Atual da Saúde, A Resolução dos Problemas Pessoais/Família. 

 

5.1.1 O Conceito do Processo Saúde e Doença 

Autores como Ferreira (1971), Capra (1982) e Minayo (1988), 

referem que a saúde apresenta significados diferentes conforme a época e a cultura 

das sociedades. Justamente por ser um conceito que depende das relações entre os 

organismos vivos e o meio, e como estes estão sempre em transformação, o conceito 

se transforma também (Capra, 1982). A importância de estar analisando a 

compreensão das mulheres sobre o processo saúde-doença, provém da necessidade 

de entender se este processo influi nas suas decisões com relação à prática da PCCU 

doenças e da promoção da sua saúde e de sua família e comunidade.  

Ao realizar as primeiras leituras das entrevistas percebi dois 

conceitos clássicos sobre saúde, em algumas falas, uma compreensão clara da saúde 

como ausência de doença. Esse conceito foi utilizado e reproduzido por vários anos, 

pelo fato de algumas enfermidades infecciosas terem sido, por muito tempo, as 

principais causas de graves doenças e pela morte de muitas pessoas (Epp, 1996). 

Mas, este conceito, em algumas falas, também estava complementado com uma 
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abordagem mais sistêmica de saúde, ou seja, muitas falas trouxeram a necessidade de 

cuidado e promoção da saúde. Para as mulheres entrevistadas saúde é: 

 

“Saúde é a gente não ter nada né, quando a gente não está doente 
não sente nada no corpo, quando a gente está com doença, sente 
indisposição, um mundo de coisa né!” (Sossego). 
 
“Saúde é estar bem, todo mundo estar saudável, sem problemas, estar 
saudável, forte, estar esperto (...) se cuidando, se prevenindo (...)” 
(Tranqüilidade). 

 

O olhar das mulheres sobre a saúde, como ausência de doença, talvez 

apareça devido à lógica sob a qual se organiza a prática do modelo biomédico, ainda 

hegemônico na, maioria dos serviços de saúde, que está organizado, a partir da 

mecanização do conceito de saúde, que traz o reducionismo de Descartes e Newton 

sobre o conceito mecanicista da vida (Capra, 1982). Nesse modelo, as pessoas têm 

suas necessidades reduzidas, como algo que se limita a um problema, em uma parte, 

causado por um agente, como se isso fosse a única verdade da situação de ter ou não 

saúde. 

 

“(...) saúde é se alimentar bem, cuidar bem da saúde, andar sempre, ir 
ao médico para saber como é que está, se está tudo bem (...) da ponta 
dos pés à cabeça, saber por dentro e por fora” (Alegria). 
 
“É o saber viver bem né, saúde é uma coisa muito boa, sem a doença, 
viver alegre, o como lidar com o outro, porque tem vários tipos de 
doenças, o relacionamento com as pessoa” (Sensibilidade). 
 
“(...) saúde é tudo na vida de uma pessoa, e a gente tem que se cuidar 
enquanto tem ela, porque se você não cuidar, a hora que cair doente é a 
pior coisa que tem, às vezes não tem volta, (...) se a pessoa tem saúde (...) 
a falta de dinheiro não é tão grande, (...) porque se você tem saúde, você 
consegue trabalhar, para você sobreviver e se você não a tem é difícil 
(...)” (Saudade). 
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No entanto, também apareceram pontos claros da abrangência do 

conceito de saúde na fala de muitas mulheres. A questão, por exemplo, de citar a 

preocupação com as relações entre as pessoas; o emprego e desemprego; a 

importância que expressam em cuidados como a prática de exercícios diários, como a 

caminhada, prática de esportes, o cuidado com a alimentação e a não dependência 

dos serviços de saúde e de seus instrumentos de trabalho. Diante do exposto, as 

mulheres estudadas apresentam certa proximidade com o conceito de saúde mais 

abrangente e explicativo proposto na Conferência de Otawa, em 1986, considerando 

um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos, culturais, ambientais, 

comportamentais e também biológicos (Brasil, 1996). 

 

“(...) saúde é a gente se cuidar né! Antes de ficar doente, então é você 
fazer as prevenções do corpo, da alimentação aí de tudo até da cabeça 
sabe, estar espiritualmente bem, aí né você vai estar com saúde” 
(Amor). 
 
“Saúde é não gripa, é não depende de ir ao médico para nada, ter uma 
vida saudável, fazer algumas atividades, esportes, não depender de 
remédio (...) e doença? Acho que é quando a pessoa está inútil já, 
debilitado para fazer qualquer coisa” (Calma). 

 

O aparecimento de concepções ricamente elaboradas pela 

percepção popular, nos mostra que mesmo as pessoas recebendo assistência 

fragmentada, não necessariamente, reproduzem isto na sua vida e saúde em 

sociedade, podendo até afirmar que tem havido um grande desencontro no conceito 

de saúde entre aqueles “cuidados” e os “cuidadores”.  

Esse fato é concordante com estudo realizado por Minayo (1988) 

sobre as representações sociais de saúde/doença, de um segmento da classe 

trabalhadora, em que foi mostrado que a visão popular do processo saúde-doença, 
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neste segmento, era pluralista, ecológica e holística, por considerar sua inserção num 

mundo, e também por fazer parte de um imaginário social, que ultrapassaria os 

limites de tempo, do espaço e das classes. 

 

5.1.2 A Condição Atual da Saúde 

As mulheres entrevistadas referiram algumas explicações para a 

sua condição de saúde, e dentre as causas mais comuns no seu imaginário se 

destacam o clima, o funcionamento dos serviços de saúde, questões físicas e 

biológicas e a psique, entre outras. Minayo (1988) apresenta quatro níveis de 

explicação da causação de doenças: a causação natural37, a causação 

socioeconômica38, a causação Psicossocial39, e a causação sobrenatural40. Essa 

descrição pode ajudar a explicar algumas falas expostas pelas mulheres, como as que 

serão utilizadas a seguir, na tentativa de buscar entender como as mulheres percebem 

seus próprios estados de saúde. As mulheres entrevistadas também apresentaram um 

conceito holístico de saúde-doença quando foram questionadas sobre sua saúde, 

englobando, questões biológicas, psíquicas, relações pessoais, entre outras, conforme 

o que se segue abaixo: 

 

“Agora eu estou bem (...) só estou sentindo, assim, como se diz, tipo 
uma depressão, to deprimida, uma coisa assim, que é por causa de 
problema de família, (...) Para mim, quase que está sendo também, uma 
doença, isso daí, porque eu acho que se não melhorar para mim, tinha 

                                              
37 É a interligação entre os fatores da natureza e a saúde, como as mudanças no tempo e a relação com 
o meio ambiente: a água, o ar, a terra, o clima (Minayo, 1988) .
38 São aquelas referentes às condições materiais de existência como o salário, a moradia, o tipo de 
trabalho, as relações sociais, o saneamento básico, e o funcionamento do sistema de saúde (Minayo, 
1988). 
39 Refere-se aos sentimentos e emoções prejudiciais à saúde, relacionados, em muito, com as relações 
interfamiliares, da comunidade, e/ou ambiente de trabalho (Minayo, 1988). 
40 Refere-se ao universo dos espíritos e dos seres transcedentais (Minayo, 1988). 
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que tomar alguma coisa para me curar disso daí, para melhorar minha 
situação” (Tristeza). 
 
“Eu sou crente, aí eu orei, pedi para o senhor, para Deus, que eu não 
queria ficar com esta doença (...) Eu me sinto bem melhor, graças a 
Deus! Eu pegava no serviço, pensando, aí que vontade de ir embora 
logo (...) agora quanto mais serviço aparecer, mais força eu tenho para 
trabalhar, mais força eu tenho para cuidar dos meus filhos (...) Eu me 
sinto bem melhor, graças a Deus!” (Paixão). 

 

Algumas das mulheres entrevistadas relataram sofrer com questões 

relacionadas à depressão e outras também referiram alguns problemas relacionados 

ao alcoolismo dos maridos, como foi o caso dos relatos da Tristeza e da Paixão. 

No início do encontro com a Tristeza, quando ela escolheu seu 

nome, eu perguntei o motivo da escolha deste nome, e a resposta foi óbvia: “Ué, você 

me disse que era para mim escolher um nome de acordo com meus sentimentos”. 

Conversamos por trinta ou quarenta minutos sobre o que ela achava que estava 

entristecendo-a, foi quando relatou o alcoolismo do esposo. Nesse momento, como 

em outras entrevistas, também foi necessário conversarmos sobre isso, foi necessário 

escutá-las para poder entender um pouco mais cada entrevistada. 

A Paixão também vive um problema semelhante, seu marido é 

alcoólatra e, segundo ela, o marido não aceita tratamento. Foi lendo o prontuário dela 

que descobri que, devido a sérios problemas conjugais, Paixão já havia feito uso de 

medicação antidepressiva há algum tempo, mas, atualmente, não estava usando mais. 

Para Campos (1992), relata que inúmeros estudos têm demonstrado 

que problemas relacionados à saúde mental são os de maior prevalência entre os 

adultos que freqüentam a rede básica dos centros urbanos brasileiros. 

A necessidade de inserir questões de saúde mental na dinâmica da 

ESF torna-se, diariamente, visível nas práticas de saúde, uma vez que a chegada de 
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usuários com sofrimento psíquico nas unidades de saúde é bastante freqüente, as 

queixas são as mais variadas e para isso a equipe deveria estar preparada para 

oferecer maior resolutividade aos problemas destes usuários (Coimbra et al., 2000). 

 

“Eu estou me sentindo muito bem, não estou sentindo nada, nem na 
gravidez eu não senti nada, nem enjôo nem nada, até agora estou me 
sentindo muito bem (...) bem para mim é não ter nada, estou curtindo a 
minha filha, só alegria só, nem tristeza não tenho” (Alegria). 
 
“(...) a minha saúde não está mal não, a única coisa que eu tenho é uma 
fibromialgia, que é controlada com remédio continuamente, fora isso 
está tudo bem (...) e espiritualmente está ótimo” (Amor). 
 
“Eu tenho problema respiratório, é crise de bronquite, eu sou um pouco 
alérgica (...) o único problema é quando muda o clima (...) mas o resto a 
minha saúde é boa” (Felicidade). 
 
“Eu tenho um problema de pressão alta e na coluna, então quando eu 
não estou boa, eu já amanheço com indisposição para fazer nada. Dia 
que eu amanheço mais ou menos, eu já amanheço como hoje lavando 
roupa, pintando e bordando. Eu já amanheço alegre logo cedo, dia que 
eu estou quieta, então deixa no meu canto que eu não estou boa” 
(Sossego). 

 

Outra questão que me chamou a atenção foi a descoberta que a 

Amor tinha problemas de transtorno de ansiedade, a Amor me pareceu estar feliz 

com o andamento da sua vida, assim como a Paixão, a Alegria, a Felicidade e a 

Sossego. Apesar de todas as dificuldades e necessidades vividas diariamente, no 

momento da entrevista, me passaram uma sensação muito clara de que estavam bem! 

 

“Tudo bem em termos de saúde (...) as poucas coisas que eu sinto é 
assim como eu te disse, é esse desânimo, indisposição, eu acho que isso 
não é um problema de saúde, mesmo porque possa que seja emocional, 
em termos de estar tudo bem é que eu trabalho, eu me alimento bem, 
durmo bem, agora outras coisas eu não sinto, eu não tenho” (Emoção).  
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“(...) tudo que eu preciso, eu trato aqui no Núcleo (...) estou feliz da vida, 
excelente, não tenho nada que queixa não, a família excelente, o neném 
uma gracinha, está tudo bem” (Medo). 

 

Diferente, por exemplo, da Medo, que embora tenha tentado me 

transmitir que estava bem, eu senti que ela tinha problemas e confirmei isto quando li 

seu prontuário, que continha o registro de queixas e inclusive de idéias suicidas. 

Outra que foi possível perceber que estava com problemas, no momento da 

entrevista, foi a Emoção, um dos encontros de longa duração. Ela disse que fazia uso 

de medicação controlada e que, atualmente, estava se sentindo bastante triste e 

sozinha. 

De acordo com Silveira (2003), existe necessidade de novas 

relações entre aquele que cuida e aquele que é cuidado, é preciso que estas relações 

permeiem o processo de subjetivação do sujeito em sofrimento, instigando o 

comprometimento de responsabilização na articulação das novas estratégias de 

cuidado para as pessoas com sofrimento. Nesse sentido, surge o acolhimento, como 

um dispositivo que estabelece um encontro entre as queixas dos usuários e a escuta 

oferecida pelo serviço de saúde. 

O fato de poder olhar para estes problemas ou necessidades que 

algumas destas mulheres enfrentam, pode mostrar o quanto a “Atenção Primária à 

Saúde é complexa” (Starfield, 2002, p.12), o quanto os profissionais dos serviços de 

saúde devem ser sensíveis a estes contextos, pois é isto que nos faz perceber, 

enquanto profissionais, que as pessoas quando nos procuram trazem consigo sua vida 

e não somente uma queixa. 

Ficou claro que seus estados de saúde dependem também das 

condições de saúde de seus companheiros, dos seus filhos, enfim, de suas famílias e 



 73

que seus estados de saúde não acontecem, não se estabelecem, unicamente de forma 

individualizada. Algumas vezes, o problema vivido pelo próprio companheiro, ou 

pela família é a própria queixa da mulher, ou da pessoa que procura os serviços de 

saúde. As mulheres entrevistadas relacionavam os conceitos saúde-doença com suas 

próprias situações de saúde. 

 

5.1.3 A Resolução dos Problemas Pessoais/Família 

A saúde da família é uma estratégia enquanto estratégia de 

reorientação do modelo biomédico (centrado na doença, excludente, que privilegia 

uma medicina de alto custo) para um modelo que se preocupa com a promoção da 

saúde e qualidade de vida das pessoas. Toma como base, alguns princípios 

operacionais, entre eles a integralidade das ações e a equipe multiprofissional, 

considerando que estes instrumentos possuem maior proximidade com a 

complexidade das necessidades das pessoas na APS, promovendo maior 

resolutividade das necessidades ou problemas de saúde (Brasil, 2003). Assim, 

vejamos a seguir, alguns relatos das mulheres entrevistadas, sobre como resolvem 

seus problemas de saúde: 

 

“A primeira coisa que eu faço é procurar o médico, se for uma dorzinha 
de cabeça, é lógico, às vezes, a gente toma um analgésico, mas se for 
outro problema, já procuro o médico (...) no Núcleo da Família (...) para 
saber o que é” (Tristeza). 
 
“Eu e meu marido resolvemos, vou ao médico no Núcleo, não procuro 
outro lugar, só aqui!” (Comunicação). 

 

No entanto, mesmo as mulheres que apresentaram necessidades 

complexas, já analisado anteriormente, demonstram procurar o serviço saúde da 
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família somente em busca do profissional médico. Percebemos que os NSF, ainda 

não têm identidade na construção de um modelo de assistência configurado por uma 

equipe, uma vez que continua predominante a centralidade do profissional médico, 

sendo os outros atores da equipe reduzidos “a moças ou rapazinhos da frente ou que 

passam lá em casa”. Nos pareceu que as mulheres entrevistadas ainda não 

reconhecem a importância dos outros profissionais envolvidos, como os enfermeiros, 

os auxiliares de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Isso é percebido em 

algumas falas a seguir: 

 

“Ah! eu chego lá no Núcleo e já falo para as moças, eu não estou boa e 
quero uma consulta, aí elas já me passam para a minha médica, aí eles 
me passam algum remédio e também já venho embora” (Sossego). 
 
“(...) se for alguma coisa mais grave, aí a gente procura os médicos (...) 
no Núcleo” (Paixão). 

 

A maioria das mulheres relataram, procurar os médicos dos 

serviços de Saúde da Família. A princípio podemos entender isto como uma questão 

positiva para a ESF, apresentando a formação vínculo, confiança destas mulheres e 

suas famílias na assistência recebida sobre suas necessidades. É importante 

destacarmos isso, pois os profissionais de saúde da APS precisam ser reconhecidos 

como prestadores de assistência de atenção continuada e de qualidade. Entretanto, a 

questão das mulheres usuárias de serviços de saúde da família, ainda considerarem 

fortemente a prática médica como se não a única, mas a mais importante das práticas 

assistenciais, nos remete a pensar o quanto estas mulheres estão impregnadas pela 

assistência medicalizante, dominante, que a medicina por muito tempo exerceu, 

ditando regras e normas sobre as mulheres (Ferreira, 1996). 
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A equipe de saúde da família, segundo Peduzzi (2000), trabalha 

pensando na obtenção de produtos ou resultados dos problemas de saúde de uma 

demanda social que muitas vezes traz consigo problemas ou necessidades muito 

particulares e de extrema complexidade, por envolverem determinantes variados. Por 

isso, é necessário que essa equipe esteja, permanentemente, questionando e 

repactuando sua lógica de trabalho, considerando a situação de saúde com a qual 

cuida e tem responsabilidades (Peduzzi, 2000). 

Logo, quando pensamos APS, aqui representada pela ESF, 

pensamos em uma concepção de saúde mais ampliada, que compreenda um conjunto 

de fatores individuais e coletivos, inter-relacionados num processo dinâmico, 

centrado na vigilância à saúde, que abarca dimensões sociais, políticas, econômicas, 

culturais, éticas, biológicas, psicológicas, laborais, e ambientais. Pensando na 

possibilidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas e compreendendo a 

complexidade de fatores, a assistência pode ser mudada deixando de ser unicamente 

biologicista (Peduzzi, 2000), e passando a ser holística, assim como, a própria 

concepção de saúde-doença percebida, anteriormente, nas falas das mulheres. 

A equipe tem real importância para esta transformação e sua 

utilidade é mais que aceitável, é necessária na relação dos serviços de saúde com os 

usuários, considerando que o modelo biomédico tem se mostrado insuficiente na 

resolução de certas necessidades de saúde. Também é verdade que o profissional 

médico, sozinho, se vê limitado para a resolução de tais problemas, por isso a 

essencialidade da organização de equipes com ações multidisciplinares. 
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(...) inclusive quando eu estive aqui fizeram uma entrevista, a médica e o 
médico e eles me falaram que eu não tinha mais depressão, lógico que eu 
tenho eu sei que tenho(...) (Emoção). 

 

As pessoas decidem se e quando usar o sistema de atenção à saúde. 

Se realmente o utilizam, chegam a compreensão sobre o que este serviço lhes oferece 

e então decidem o quão satisfeitos estão com sua atenção e se aceitarão ou não as 

recomendações ou instruções dos profissionais. 

Desta forma, entendo que as experiências anteriores de 

atendimento nos serviços de saúde influenciam nas expectativas dos usuários quanto 

à resolutividade de seus problemas pela equipe de saúde. Considerando todas estas 

transformações, é salutar pensar que as práticas assistenciais devem ser 

transformadas, é esperado que os profissionais de saúde (equipe) conheçam e sejam 

conhecidos pelos usuários (Starfield, 1992), principalmente, pelo fato de a equipe ter 

responsabilidades sobre a saúde dos usuários. 

 

5.2 A Mulher e a Prevenção do Câncer do Colo do Útero 

 

5.2.1 O Conceito de Prevenção de Doenças e da Prevenção do Câncer do Colo do 

Útero 

Sendo a prevenção de doenças ou agravos, parte constituinte das 

ações de APS e esta sendo entendida de acordo com autoras como Veras (1988) e 

Starfield (1992, 2002), como o primeiro contato da comunidade com o Sistema de 

Saúde, acredito que a prevenção também deve se dar ao primeiro contato, estando, 

permanentemente, no primeiro nível de atenção. 
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No entanto, com relação à abordagem da prevenção dentro da APS, 

concordo com Starfield (2002), quando ela refere que a APS não é um conjunto de 

tarefas ou atividades clínicas exclusivas, como o diagnóstico, prevenção, exames e 

estratégias para o monitoramento clínico, uma vez que estas são também tomadas por 

todos os níveis de atenção. 

A prevenção de enfermidades consiste no desenvolvimento de 

estratégias que reduzam os fatores de risco de enfermidades específicas, ou reforcem 

fatores pessoais que diminuam a sua suscetibilidade à enfermidade. Entretanto, o 

conceito de prevenção vai além, podendo utilizar estratégias que reduzam as 

conseqüências da doença, uma vez que esta já esteja estabelecida e, a partir disso, é 

possível realizar uma distinção entre prevenção primária e prevenção secundária 

(Nutbean, 1996). 

No momento da construção do roteiro das entrevistas, decidi, 

também, direcionar o olhar para algumas questões que, de certa forma, apontassem 

para alguns comportamentos ou condições, que possibilitassem às mulheres 

entrevistadas, mostrarem sua inserção em grupos de maior risco para o 

desenvolvimento do câncer cérvico-uterino. Essa compreensão é importante porque, 

apesar de Miller (1993) afirmar que embora se desconheça a etiologia específica 

desta doença, é sabido que o seu aparecimento está fortemente relacionado à idade 

precoce da primeira relação sexual, à existência de vários parceiros sexuais, 

infecções causadas por vírus, a multiparidade, tabagismo, entre outros. 

Assim no Quadro 4 apresento as mulheres de acordo com os fatores 

de risco para o desenvolvimento do câncer do colo do útero.  
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Quadro 5 - Fatores de risco para instalação do câncer do colo do útero elaborado de acordo com 
os fatores de risco propostos por São Paulo, 2001. 
Nome Idade 

início 
ativida
de 
sexual 

Idade 
Primeira 
gravidez 

Nºfilhos Valor 
renda 
familiar

Composição 
familiar 

Hábito 
tabagismo 

Infecções 
Virais 

Medo 18a 34a 01 Não 
soube 
informar

06 pessoas Não Não  

Tranqüilidade 15a 26a 03 800,00 08 pessoas Não Sim 
(HPV) 

Emoção 18a 21a 02 480,00 03 pessoas Sim Sim 
(HSV II) 

Sossego 17a 18a 04 110,00 04 pessoas Sim Não 
Felicidade 25a 33a 02 960,00 04 pessoas Não Não 
Saudade 19a 26a 02 400,00 04 pessoas Sim Não 
Comunicação 18a 22a 03 1.500.00 05 pessoas Sim Não 
Tristeza 21a 25a 02 450,00 04 pessoas Sim Não 
Sensibilidade 26a 27a 03 400,00 05 pessoas Não Não 
Calma 18a 25a 03 400,00 05 pessoas Não Não 
Alegria 25a 25a 01 500,00 06 pessoas Não Não 
Amor 18a 19a 03 900,00 04 pessoas Não Não 
Preciosa 19a 19a 02 300,00 05 pessoas Não Não 
Paixão 25a 28a 03 240,00 05 pessoas Não Não 
 

A prevenção será abordada neste subtema, por considerar que é 

necessário conhecer quais ações envolvidas na PCCU são percebidas pelas mulheres; 

qual o seu entendimento da lógica de praticarem e buscarem elas próprias as ações de 

prevenção, enfim entender em que nível de necessidade se encontram as práticas de 

prevenção, entre elas a PCCU para as mulheres entrevistadas: 

 

“Sim já ouvi falar na tv, significa que antes prevenir do que remediar já 
tem aquele ditado que diz isso! Remediar sai muito mais caro do que 
prevenir (...) Esse exame que eu fiz é uma maneira de prevenir, que é o 
Papanicolau, agora tem campanhas, porque antes não tinha, o 
Papanicolau é uma prevenção do câncer, se já tem começo da doença” 
(Tranqüilidade). 

 
“(...) se tiver sempre um acompanhamento é uma prevenção no cuidado 
com a saúde, eu vou estar me prevenindo, seria o exemplo, o preventivo, 
ele previne o câncer do colo do útero, o de mama” (Comunicação). 
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“É prevenir (...) contra a coisa da doença, como, por exemplo, o câncer 
e outros tipos de doença (...) Evitar, por exemplo, as doenças 
sexualmente transmissível (...)” (Emoção). 
 
“Eu entendo ela como, não deixar acontecer, pegar essa doença (...) 
porque dá um câncer de útero na pessoa (...) é uma parte sua que está 
indo embora, que apodreceu, não vale mais, é muito importante se 
prevenir (...) depois você se sente uma pessoa vazia (...) então por isso 
que é muito bom a pessoa saber como está por dentro, se cuidar, ir ao 
médico, para poder eles explicar como que é para a pessoa ficar sadia” 
(Alegria). 

 

Percebo nos relatos expressos pelas mulheres que, a prevenção, 

significa para elas algo que impeça a doença de aparecer, ou seja, alguma ação que 

evite, interceda, até mesmo estacione o processo de adoecimento. Os exemplos mais 

referidos foram o exame Papanicolaou, como a PCCU e também o de mama, o 

acompanhamento médico e também o cuidado com DST/AIDS. Isso nos mostra que, 

o conhecimento popular, é um saber bastante elaborado, organizado e sistematizado, 

e por isso deveria ser mais respeitado e caberia aos profissionais também 

compreendê-los (Vasconcelos, 1997; Valla, 2000). 

Assim, percebi que as mulheres não são vazias de conteúdo sobre a 

prevenção de doenças, pelo contrário, as pessoas constroem seus conhecimentos, 

chegando senão junto, mas muito próximas da essência do significado de prevenção, 

conseguindo, inclusive, dar exemplos pertinentes e concretos de ações preventivas. 

Uma das interessantes percepções de prevenção está na fala da Tranqüilidade, 

quando aponta o exame Papanicolaou, como um exemplo de prevenção (secundária) 

que atua prevenindo, mesmo após o início de instalação da doença. 

Rouquayrol & Goldbaum (1999) definem prevenção em Saúde 

Pública como uma ação antecipada, que tem por objetivo, interceptar ou anular a 

evolução da doença. Estes autores ainda apresentam a prevenção como ações 
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abrangentes, no sentido de que estas ações, antes de serem técnicas, educativas, 

deveriam se dar no palco das decisões político-econômicas, por entenderem que as 

ações dos profissionais de saúde se tornam mais eficientes a partir do momento em 

que as situações sociopolitico-econômicas estejam de acordo com as necessidades 

das comunidades envolvidas. 

A prevenção das doenças, em muitas falas, foi exemplificada pela 

PCCU, mais precisamente, pela realização do exame Papanicolaou, o que me levou a 

refletir que, a PCCU, pode ser simbolizada pelas mulheres, na realização do exame 

Papanicolaou. 

Nesse contexto, também apareceu uma das características 

essenciais da APS, a noção de continuidade da atenção à saúde, relatada pela 

Comunicação, quando ela traz que o “(...) acompanhamento é uma prevenção (....)”. 

Starfield (1992, 2002) refere que, pelo fato da APS trabalhar com os problemas ou 

necessidades mais comuns, incluindo a necessidade de serviços preventivos, 

geralmente em unidades comunitárias, os usuários passam a ter acesso a uma atenção 

continuada ao longo do tempo. 

Nas falas de Tranqüilidade e Alegria, por exemplo, também 

consegui perceber o aparecimento da educação em saúde, neste conjunto de ações 

que contribuem para a PCCU. 

A noção de educação em saúde, apesar de sutilmente, aparece entre 

o significado de prevenção, representada pelas campanhas de PCCU divulgadas 

pelos meios de comunicação, e também no momento do encontro com o profissional 

de saúde com o usuário. 
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A educação em saúde, está estreitamente ligada, tanto com a 

prevenção das doenças, como com a promoção da saúde, uma vez que a promoção da 

saúde depende, essencialmente, da participação ativa de uma população bem 

informada (Nutbean, 1996).  

Com o surgimento da Educação Popular no Brasil, durante os anos 

70, se iniciou uma ruptura com a tradição autoritária e normatizadora da educação 

em saúde. Isso foi possível através do início das relações do setor saúde com as 

classes populares, quando foi reconhecido, a importância da existência cultural e sua 

influência sobre as necessidades de saúde das pessoas e o quanto o profissional de 

saúde, uma vez envolvido com este contexto, conhecendo a situação da sua 

comunidade, realmente consegue promover saúde (Vasconcelos, 1999). 

Outra aspecto interessante, apareceu na fala da Alegria, quando ela 

fala da prevenção, utilizando e enfatizando o medo da amputação do útero como 

conseqüência da instalação do câncer do colo do útero. Aqui aparece o conceito de 

punição para mulheres que não têm acesso às estratégias de prevenção, uma vez que 

isso traz a idéia, por ela elaborada, de que, se não prevenir, corre o risco de perder 

um pedaço do corpo. 

Nesse momento, podemos realizar duas leituras sobre o medo da 

amputação. A primeira relacionada às ações normativas e ameaçadoras que o 

processo de prevenção traz consigo, carregando as pessoas de apreensão sobre as 

relações entre o seu corpo e o meio social e ambiental. Essa concepção, segundo 

Foucault (1979), prevalece desde o início do seu estabelecimento, nas ações da 

medicina social utilizadas na Saúde Pública e são propagadas até hoje através de 
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algumas práticas tradicionais de educação em saúde, que utilizam a norma, o medo, 

para conseguirem “educar”, envolver as pessoas (Vasconcelos, 1999). 

Essa afirmativa nos remete à reflexão do quanto a prevenção ainda 

está baseada em regras, normas e punições e para uma mudança conceitual é 

necessário desconstruí-la, ou seja, pensarmos em uma prevenção que esteja 

fundamentada nos princípios da vida, na promoção da saúde, buscando, assim, 

desenvolver junto às pessoas e às comunidades, uma conscientização em relação ao 

autocuidado (Epp, 1996). 

 

5.3 As Práticas de Prevenção do Câncer do Colo do Útero nos Núcleos de Saúde 

da Família 

 

5.3.1 A Primeira Experiência da Realização do Exame Papanicolaou e as 

Dificuldades Permanentes Apresentadas pelas Mulheres Durante sua Realização 

O medo da instalação de uma doença degenerativa e mutilante 

esteve presente na fala das mulheres pesquisadas. O câncer ainda tem conotações 

negativas e é representado pelas suas conseqüências trágicas como a iminência 

presente do medo de morrer, carregada de estigmas de discriminação e rejeição 

social, desde o meio familiar até as perdas de atividades produtivas no nível físico, 

afetivo, familiar, econômico, social, cultural (Linard et al., 2002). 

A seguir tentarei analisar e verificar a influência destes 

determinantes no processo da prevenção do câncer do colo do útero, a partir das 

experiências vividas pelas mulheres do estudo, uma vez que estou entendendo que, a 

realização da primeira experiência, dependendo de como foi realizada, pode tanto 
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traumatizar a mulher com relação a esta prática, como também, ao contrário deixar 

representado pelas mulheres a importância delas se prevenirem deste tipo de câncer e 

despertarem ainda o senso do autocuidado.  

 

“Fui recebida pelo médico muito bem, aí ele falou para mim que eu iria 
precisar fazer isso daí aí veio logo na minha cabeça, porque as minhas 
colegas que fizeram falavam (...) nossa, que era muito ruim e se pudesse 
nunca iria no médico para fazer, mas no momento que ele falou que eu 
tinha que fazer, que era para ver se estava tudo bem, por dentro, eu falei 
para ele, tudo bem!, aceitei na hora porque se eu já tinha a idade de 25 
anos (...) eu que comecei a passar pelo ginecologista tarde, então gostei 
de ficar sabendo pelos exames, quando chegaram, que estava tudo bem 
(...) Foi no mesmo dia de realizar o pré-natal (...) ah! senti vergonha, por 
ser a primeira vez em tudo para mim, (...) mas no mesmo momento 
também o medo (...)” (Alegria).  

 
“Foi quando eu fiquei grávida, eu tinha 19-20 anos, para falar para 
você a verdade, eu nem lembro mais, mas foi ruim (...) ah! porque era 
um monte de médico e a gente tem que, sei lá, ficar em uma posição 
ruim!” (Preciosa). 

 

Torna-se necessário discutir a percepção destas mulheres sobre a 

primeira experiência da realização do exame preventivo, bem como as dificuldades 

que permeiam o campo da realização do exame Papanicolaou. 

 

“Eu me descuidei um pouco (...) eu corria do ginecologista (...) Eu 
achava desagradável, até hoje, entro na sala tremendo, eu já tinha uns 
trinta e quatro anos quando fui fazer em um médico muito bom, gosto 
muito dele, para mim é o melhor ginecologista que tem, fiz com ele, mas 
achei o cúmulo, o fim da picada (...) a colher, o aparelho horrível” 
(Emoção). 

 

Concordo com Miller (1993), que o exame Papanicolaou é um dos 

instrumentos mais importantes na detecção precoce do câncer do colo do útero e da 

PCCU. Por isso, embora reconheça que, dependendo da forma como ele for 
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realizado, poderá trazer grande desconforto à mulher, por enquanto, ainda é um dos 

métodos mais confiáveis de detecção do câncer do colo do útero.  

Pinho & França-Júnior (2003), apontam que a efetividade da 

sensibilidade do exame Papanicolaou é alta, ou seja, tem sido descrito na literatura a 

precisão em diagnosticar corretamente os casos verdadeiros de lesões pré-neoplásicas 

e neoplásicas, em 75% a 90% dos casos. O teste raramente será negativo na presença 

de doença, o que resulta em uma baixa taxa de testes falso-negativos. 

De acordo com Pinho & França-Júnior (2003), é importante, que o 

profissional reconheça como foram realizadas estas práticas anteriores, conhecendo a 

história da cliente sobre outras experiências de realização do exame, identificando se 

é a primeira experiência, ou como foi a primeira experiência e as outras experiências, 

ou seja, nessa situação, tentar trazer a mulher mais próxima do momento de 

realização do exame, criando também, se possível, espaços de auto-conhecimento do 

seu corpo e da sua sexualidade. 

 

“A primeira vez foi difícil, foi logo que eu casei e eu fui ao médico, fazer 
o exame (...) foi difícil porque eu nunca tinha feito (...) eu já estava com 
uns vinte e dois anos, para mim foi bem difícil a primeira vez (...) então 
você fica assim descontrolada, nunca tinha passado por um 
ginecologista (...) e ainda foi homem (...) por isso foi difícil a primeira 
vez (...) O primeiro, eu olhei o médico, acho que foi onde eu me 
descontrolei, o nervoso é tanto que batia a perna, eu não conseguia, aí 
depois, eu falei, mas eu tenho que conseguir, mas depois o medico 
conversou comigo, me explicou para o porque era bom o exame e foi me 
explicando tudo (...) eu não me lembro se eu tampei o rosto com o braço, 
acho que eu pus o braço em cima do olho, acho que foi, aí eu consegui 
me controlar (...) daí então para mim foi normal, eu acho que na hora da 
gente fazer o exame a gente fica (...) nervosa, apreensiva (...) morri de 
vergonha (...) mas é importante, então eu procuro relaxar, deixar fazer o 
exame direitinho (...)” (Tristeza). 
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As experiências das mulheres acerca da realização do primeiro 

exame Panicolaou nos mostram o impacto que o exame suscita e que foi explicado 

através de sentimentos relacionados à realização do exame com um profissional 

homem, dor e vergonha, posição ginecológica, medo do desconhecido, medo do 

espéculo. 

Dessa forma, se faz necessário, neste momento, que se acrescente 

também uma análise sobre as dificuldades mais pontuadas pelas mulheres 

entrevistadas, durante a realização do exame Papanicolaou, no sentido de tentar 

entender que certos sentimentos permeiam fortemente a PCCU e, portanto, merecem 

ser analisados e discutidos. 

Nas falas relativas às dificuldades para realizar o exame, surgiram 

percepções muito semelhantes às relatadas durante a primeira experiência de 

realização do exame e da realização do exame Papanicolaou realizado nos NSF. 

 

“(....) eu não gosto de fazer este exame, eu acho chato demais (...) mas eu 
faço para prevenir, se fosse por mim eu não fazia, mas eu mesmo vim 
fazer, eu acho dolorido, uma dorzinha chata” (Medo) 
 
“(...) ah! medo assim do próprio exame mesmo, porque o povo falava 
que era ruim quando fazia lá dentro, então vinha aquele medo, e 
realmente dói mesmo, é insuportável a dor, mas, para mim, foi tudo bem 
(...) porque, senti dor, mas pelo menos, eu fiquei sabendo como que 
estava por dentro de mim, e sabendo que eu não tenho nada, então valeu 
a pena” (Alegria). 

 

Muito se lê e se escuta de alguns profissionais de saúde, que o 

exame Papanicolaou é indolor e de rápida execução. O próprio Ministério da Saúde 

através de órgãos como o INCA, divulga isso em artigos, Internet e outros meios de 

comunicação (Ribeirão Preto, 2003b), porém parece ser apenas levado em conta a 
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parte técnica do profissional, por ser um exame de fácil realização para quem o 

realiza, desde que tenha recebido treinamento prévio, enquanto que a mulher não é 

percebida em sua totalidade. 

O sentir dor é muito relativo, varia de pessoa para pessoa, não 

existe dor igual em intensidade, talvez semelhante, mas, mesmo assim, cada mulher 

sentirá do seu jeito e outras nem sentirão, sendo apenas uma experiência normal e 

comum. Mantese & Freitas (2001), citando a Associação Internacional para o Estudo 

da Dor (IASP), apresentam o conceito de dor como uma experiência desagradável, 

sensitiva, emocional, associada a uma lesão real ou potencial dos tecidos, descrita em 

função destes danos. 

Mantese & Freitas (2001), sendo a dor um fenômeno sensorial 

complexo é de difícil demonstração e comparação e nem sempre a maior quantidade 

de tecido lesionado corresponde à maior intensidade da dor. O limiar de 

sensibilidade, tolerância significa de dor podem variar individualmente, dependendo 

também de fatores emocionais. 

Merighi et al. (2002), os profissionais de saúde devem ter 

consciência no ato do exame, que cada pessoa tem sua própria percepção sobre os 

procedimentos que envolvem a prevenção deste tipo de câncer. Um procedimento 

que, muitas vezes, é considerado pelos profissionais como uma técnica rápida, 

simples, indolor, pode ser percebido pelas mulheres como um procedimento 

invasivo, agressivo, físico e psicologicamente, pois a mulher que busca o serviço, 

traz consigo memória social, cultural, familiar e religiosa. 

No entanto, é necessário que não esqueçamos das elaborações que 

permeiam o pensar e o sentir da mulher sobre a realização deste exame, e que devem 
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ser considerados, bem como os profissionais deveriam ser empáticos e compreender 

a situação da mulher que está ali deitada, em posição desconfortável, com a genitália 

exposta, com medo do que ainda há por vir. 

 

“(...) é constrangedor fazer o exame, mas o restante, você tem o conforto 
que está bem (...)” (Felicidade). 

 

Alguns autores como Lopes et al. (1999), Brenna et al.(2001), 

Merighi et al. (2002), Pinho & França-Júnior (2003), relataram em seus estudos, que 

a questão das mulheres também apresentarem o medo de sentir dor, o medo do 

resultado, o medo dos instrumentos utilizados no exame, a vergonha, como 

dificuldade na realização do exame, são queixas bastante comuns. Porém 

percebemos que dificilmente são ouvidas. Estes autores também apontam para a 

necessidade de se discutir e reconhecer que estes fatores devem ser considerados, no 

momento de estabelecer programas de controle do câncer do colo do útero, pelo fato 

de realmente existirem e muitas vezes definirem se a mulher irá ou não procurar 

realizar este exame. 

Dessa forma, questiono essas estratégias de marketing que têm sido 

utilizadas nas campanhas para sensibilizar as mulheres para realizar o exame. São 

estratégias fantasiosas, que apontam para caminhos que parecem ser muito fáceis e 

simples, inteiramente à disposição e dependentes apenas da responsabilidade das 

mulheres em realizar ou não o exame e assim assumirem a culpa da sua não 

realização, esperando um futuro incerto em relação ao desenvolvimento do câncer. 

No caso das mulheres envolvidas no estudo, que mesmo referindo 

todas estas dificuldades, foram realizar o exame, é fundamental que os profissionais 



 88

que as atenderam reconheçam estas dificuldades, com a finalidade de qualificar a 

assistência em próximos exames a serem realizados por estas mulheres. 

O medo do exame referido pelas mulheres também decorre de dois 

fatores, o medo dos instrumentos utilizados e o medo do resultado ser positivo para 

câncer. Algumas mulheres entrevistadas relataram sentir medo e dor provocados pela 

inserção do espéculo, denominando-o de “aparelho” e “colher”, e relacionaram seu 

medo ao fato dele ser de aço e por isso poderia machucá-las por dentro. Realmente, 

esse risco pode existir se no momento da escolha do espéculo para a realização do 

exame, não forem consideradas algumas questões como a nuliparidade, ou realização 

de parto normal, a idade (considerando a fase evolutiva da mulher), e estrutura física 

(São Paulo, 2001). 

 

“A última vez me doeu muito, me doeu muito, dele tentar colocar o 
aparelho, já me doeu muito, se vê, já faz tempo que eu não mantenho 
relação, então, na menopausa fica muito sensível, eu tenho a impressão 
que ele usou uma série de aparelho” (Emoção). 

 

Deve ser considerado também o estado de ansiedade da mulher, 

pois mesmo tendo esses cuidados com a escolha do espéculo, se elas estiverem 

ansiosas, ainda assim, poderão referir dor, por isso é fundamental que o profissional 

converse muito com a mulher e lhe explique a técnica e o material. 

Com relação às mulheres entrevistadas, mesmo elas referindo estes 

medos, motivadas também pelo medo de adquirirem uma doença que oferece risco 

de morte, elas foram realizar e realizam o exame anualmente, porém, provavelmente, 

tem várias outras, que nunca realizaram, ou mesmo já realizaram, algum tempo atrás, 
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que por estes e até mesmo outros medos, não procurarão o serviço para se 

prevenirem. 

 

“O bom de você fazer é que você previne e o ruim é só se você tiver 
alguma coisa” (Preciosa). 

 

O medo do resultado das mulheres envolvidas no estudo, pode estar 

associado ao medo de estarem doentes, uma vez que, de acordo com Silva (2002), o 

acontecimento do câncer ginecológico ser tão traumático para as mulheres e sua 

qualidade de vida, uma vez que além de trazer todos os riscos de morte favorecidos 

pela instalação do câncer, ainda afeta sua sexualidade, podendo interferir na 

fertilidade e na reprodução. 

 

“A gente fica meio constrangida! Eu acho vergonhoso, sei lá eu morro 
de vergonha, mesmo sendo mulher a gente fica com vergonha, e mesmo a 
gente chega aqui, cai homem, a gente tem que fazer, mas a gente fica 
com vergonha” (Preciosa). 

 

O sentir vergonha aparece em quase todas falas das mulheres, 

algumas relataram o sentir vergonha no primeiro exame e outras relataram sentir 

sempre que têm que realizar o exame. A questão da vergonha, de acordo com autores 

como (Lopes et al., 1999) é resultante de uma educação familiar formal e religiosa 

desenvolvida em uma cultura patriarcal que restringiu e ainda restringe muitas 

mulheres, unicamente a preocuparem-se com a reprodução e cuidado com os filhos e 

a família. Essa educação repressora que a mulher recebeu ao longo dos tempos 

reprimiu sua sexualidade e o seu encontro com a descoberta e exploração da 

genitália, e isso de certa forma contribui em muito na questão da percepção que a 
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mulher tem sobre essa parte do seu corpo, criando assim sentimentos negativos em 

relação ao seu corpo e à sua exposição que por muito tempo lhe foi negado. 

Lopes et al. (1999), também encontrou que as mulheres preferem 

ser atendidas por profissionais de sexo feminino, justificando a necessidade de serem 

ouvidas, entendidas desvelando a possibilidade de diálogo, se sentindo mais à 

vontade para perguntar e conversar com alguém da sua identificação. Estas 

justificativas também foram encontradas na análise do meu estudo. 

A mulher necessita receber atenção integral, justamente para iniciar 

a tomar a saúde como algo positivo, a prática do exame também. Acredito que a 

realização do exame, por mulheres, se torne mais humanizado para a mulher, por isso 

ser um desejo dela. Neste caso não quero passar a idéia que somente mulheres 

realizem este exame, mas que seja oferecido à mulher, a possibilidade de escolher 

com quem deseja realizar o exame, e que independente de quem realize que respeite 

a mulher enquanto ser integral. 

 

“Quando é médico não dá nem para olhar na cara do doutor, mas 
quando é médica ela vai conversando com outras coisas, aí você vai 
esquecendo, quando você vê já até esqueceu, quando tem um médico, aí 
um residente, aí mais um assim, aí da vontade de nem fazer mais o 
exame, eu fico tensa aí parece que você fica travada, aí eu sinto dor, não 
consigo nem por o pé no chão” (Paixão). 

 

Outra vertente importante de vergonha para essas mulheres é o 

confronto com o sexo do profissional. A maioria das mulheres referiu sentir-se mais 

à vontade, relaxando logo no início do exame, quando ele era realizado por 

profissionais do sexo feminino.  
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Farias & Reis (1985) e Maldonado & Canela (1988) apud Lopes et 

al. (1999), apontam que a consulta ginecológica e no estudo em foco, o exame 

Papanicolaou, por necessitar da exposição e manipulação da genitália pelo 

profissional de saúde, desperta ansiedade, criando fantasias e fazendo com que o 

simbolismo sexual exista de ambas as partes. Os mesmos autores ainda afirmam que 

esse processo de ansiedade pode ser suavizado pelo uso do lençol, pela permanência 

de um profissional do sexo feminino ou pela permanência de algum familiar ou 

amigo. 

O primeiro, que inviabiliza uma cobertura adequada, é limitarmos a 

profissionais do sexo feminino a execução do exame Papanicolaou. Outro fator é 

apontarmos a dificuldade que os profissionais do sexo masculino, às vezes, têm para 

criar um clima propício para sua realização. 

Ainda é importante destacar a reprodução das relações de gênero 

que podem estar presentes no momento da coleta do Papanicolaou. Em nossa cultura 

patriarcal o homem tem poder sobre a mulher, no caso o pai, o marido, o irmão, entre 

outros. Outro ponto a ser considerado é a dominação da medicina, pois além do 

poder do homem sobre a mulher, a medicina também exerceu um forte domínio 

sobre a sexualidade feminina, dominando o corpo feminino, dizendo o que estava 

certo e o que era errado, sendo ele considerado o dono do saber, acumulando dois 

poderes (o de ser homem e o ser possuidor do conhecimento), se tornando autoritário 

e a mulher sua cliente passiva e subordinada (Wolf, 1992). 
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5.3.2 A Entrada da Mulher nos Núcleos de Saúde da Família, Caracterizando a 

Formação ou não do Vínculo e o Motivo da Realização da Prevenção do Câncer do 

Colo do Útero nos Núcleos de Saúde da Família 

 

A saúde da família desde seu projeto de implantação pelo 

Ministério da Saúde, em 1991, traz consigo os princípios da APS: primeiro nível de 

assistência e atenção continuada à saúde, acesso universal à saúde pelos indivíduos e 

suas famílias, integralidade das ações, dando ênfase principalmente ao 

desenvolvimento social e econômico (Starfield, 1992, 2002) norteados no Brasil pelo 

SUS. Sendo assim, é esperado que as ações da saúde da família ofereçam uma 

assistência diferenciada e de melhor qualidade às pessoas. 

Esses princípios da APS são percebidos também nos NSF, através 

das falas da maioria das mulheres sobre a atenção recebida por estes serviços, de 

acordo com o que se segue: 

 

“(...) tudo que eu preciso eu trato aqui no Núcleo, eu nem preciso 
marcar, eu venho, já me atende, desde que eu comecei aqui eu não tenho 
doença (...). Sou recebida muito bem, eles me trata a gente como sendo 
da família, a gente fica sem graça, todo mundo é bom, tanto o médico, 
como elas que atendem a gente ali na frente” (Medo). 
 
“Eu fui bem atendida, nunca tive problemas lá,(...) Lá tem menos gente, 
eles dão uma atenção melhor, os agentes e o doutor estão mais próximos 
do que no posto, ele guardam o nome da gente, tem menos barreira, é da 
família realmente” (Tranqüilidade). 

 

A prática baseada no vínculo é a melhor forma de combinar 

autonomia dos usuários e responsabilidade dos profissionais. Esta noção de 
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responsabilização pelos usuários e comunidades amplia o vínculo e o compromisso 

entre profissionais de saúde e usuários (Campos, 1997). 

Starfield (2002), a APS é flexível na prestação do atendimento, 

com relação aos horários para marcação de consulta. 

 

“A assistência aqui é bem melhor, você está com alguma coisa, elas 
falam, vou tentar te encaixar se não dá eles vai na tua casa, agora o 
outro, eles não sabe se você esta viva ou se esta morta” (Paixão). 

 

Merhy (1994), refere que a função da porta (acesso ao serviço) não 

é mais barrar e limitar o atendimento e sim responder aos problemas que ali 

aparecem de modo criativo, explorando ao máximo as tecnologias leves de que 

dispomos em nosso saber e nossas relações. Dentre estas tecnologias leves o autor 

considera o acolhimento como processo disparador da formação do vínculo e 

provável resolução dos problemas. O acolhimento está sendo entendido como uma 

relação humanizada, acolhedora, que os trabalhadores têm que estabelecer com os 

diferentes tipos de usuários. 

 

(...) eles são muito atenciosos com a gente, a única coisa que eu não 
gosto muito é que, às vezes, a gente quer fazer um seguimento com um 
médico só, e aqui, um dia você vem é um, outro dia é outro, o ruim é só 
isso, mas a gente tem que entender que é o estudo deles (...) porque, na 
verdade, você chega, conversa e fala tudo para o médico ali direitinho, 
tá certo que eles escrevem, mas aí quando vem o outro, você vai ter que 
explicar tudo de novo, quando é um medico só, ele já conhece o 
problema da pessoa (...)” (Tristeza). 
 
“Ah! eu achei bastante diferente, assim cada vez que vai consultar é uma 
pessoa diferente, não é assim um único (...) Ah! eu achei ruim, é muito 
ruim, porque assim, fica sem conhecer a gente, cada vez vai um, ai fala 
uma coisa e vai em outro” (Calma). 
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Na fala de Tristeza podemos notar que embora ela considere e 

pontue a assistência, como uma assistência acolhedora, ela percebe um certo 

rompimento na criação do vínculo profissional-usuário. A troca de profissionais que 

a Tristeza e Calma se referem é com relação à presença de médicos residentes e 

alunos do curso de medicina da FMRP-USP, que após a conclusão de seus estágios 

perdem o vínculo com o serviço. Os NSF possuem médico contratado por período de 

8h semanais, assim como o restante da equipe, no entanto, muitas vezes, estas 

mulheres são atendidas por estagiários, uma vez que, dentre as atividades no plano de 

trabalho destes serviços contempla o ensino. 

A questão é: como evitar o rompimento destes vínculos? Essa 

questão realmente não é fácil, mas sugeriria que as usuárias fossem atendidas por 

estes alunos e ao final de cada período de serviço, o motivo da sua procura, bem 

como os encaminhamentos de tratamento fossem passados para a equipe de saúde da 

família responsável pela saúde destas comunidades. Pois, parece realmente que a 

assistência fica um pouco fragmentada, uma vez que o usuário perde a referência 

com o serviço quando o aluno vai embora, e o serviço, com o usuário, embora ele 

esteja cadastrado. 

A equipe, no momento que assumiu a responsabilidade pelas 

famílias adscritas, deve corresponder a isso, e as conhecendo, conhecendo sua 

história, a formação do vínculo fica sólida, concreta. Até porque é um dos princípios 

da APS estar próximo das pessoas, não só dos seus endereços, mas de suas realidades 

(Starfield, 2002). 

A criação de vínculos implica na criação de relações que 

aproximem o profissional dos usuários. Estas relações deveriam sensibilizar o 
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profissional com o sofrimento das pessoas e da população, se não conseguirmos 

mudar esse distanciamento, essa perda de relações e contatos, não conseguiremos nos 

comprometer com a promoção de saúde das pessoas.  

Decidi assim, realizar um exercício, para reconhecermos a 

satisfação das mulheres, medida por um “satisfatômetro”, adaptado para a indicação 

ou não das mulheres, das práticas de prevenção do câncer nos NSF, para outras 

mulheres. 

 

“A recomendo sim, é bom prevenir e aí principalmente, eu sei que tem 
regiões, depende da localização de onde mora, cada qual é atendida no 
seu próprio bairro, mas eu gosto daí, é muito bom. Eu não fui mal 
tratada aí, em outros lugares sim, mas aí não” (Felicidade). 

 

Na fala da Felicidade percebo claramente, um conceito popular de 

regionalização das ações, quando ela traz a questão do atendimento no bairro, isso 

nos mostra que, muitas vezes, realizamos educação em saúde nos serviços de saúde, 

pode ser entendida como uma mínima informação, mas já orienta, informa. 

A organização do controle do câncer do colo do útero na APS, 

representada pela Saúde da Família, apresenta potencialidades para oferecer uma 

assistência à mulher de forma integral, humanizada, qualificando, entre outras 

necessidades, a prevenção e o controle do câncer cérvico uterino (Oliveira et al., 

2002; Gregório& Cervo, 2003; Scopel, 2003).  

Starfield (2002) refere que na APS, a doença se apresenta em seus 

estágios mais iniciais do que geralmente ocorre na atenção especializada, porque os 

especialistas vêem os problemas depois que os usuários, usualmente, já tenham sido 

encaminhados pelos profissionais APS. 
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Santiago & Andrade (s.d.), encontraram em estudo realizado sobre 

a avaliação de um programa de controle do câncer do colo do útero, em um 

município no interior de São Paulo, que a capacidade diagnóstica e resolutiva de um 

serviço da rede básica foi semelhante a de um serviço de referência, foram 

encontradas também menor gravidade das lesões cervicais e menores taxas de 

abandono ao tratamento. As autoras ainda complementaram que, uma vez bem 

capacitados, os profissionais da rede básica, ocorre consecutivamente, qualificação 

da atenção, incluindo o cuidado integral, continuado, formação de vínculo e acesso 

às tecnologias  

 

“Quem me pergunta, eu falo aqui, eu recomendo aqui” (Medo). 
 

Duas mulheres Calma e Emoção que tiveram problemas mais 

sérios relacionados à conduta dos profissionais no momento do exame também 

apresentaram suas indicações, positivas ou negativas, mas indicações e também 

sugestões. Isso é muito interessante, pois somente pelo fato destas mulheres exporem 

tais problemas mostra o quanto elas estão começando a desenvolver certa autonomia 

no cuidado com suas necessidades. 

 
“Recomendaria sim, só que eu falaria para a pessoa se começar a doer 
muito e se eles, se o médico, não orientar no que se esta fazendo lá, não 
explicar como está e como não está, faça perguntas e se começar a sentir 
muita dor, fale, não fique quieta igual a eu” (Emoção). 
 
“Ah eu não, porque, outra coisa que eles não tem lá, é ética, eles me 
atendem e saem para fora, eles fica entre eles lá, se cuchichando, teve 
uma pessoa lá que foi fazer exames com eles e eles não têm instrução, de 
conversar para te dizer o que pode estar acontecendo, eles falaram para 
essa pessoa que o útero dela estava com umas verrugas, que estava 
querendo virar câncer, e essa pessoa entrou em depressão, ficou muito 
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chocada, desesperada, eles falaram antes de ter o resultado em mãos 
(...)” (Calma). 

 

Na fala da Calma, sobre não indicar o serviço saúde da família, 

devido a este problema citado e outros problemas, que mais adiante ela relata, nos 

remete ao provérbio popular de que “os justos pagam pelos pecadores”. 

È incrível, como algumas vezes, as atitudes isoladas de alguns 

profissionais da saúde, ainda impregnados pelo modelo biomédico, atuando na APS, 

acabam fragilizando a imagem do todo, uma vez que a maioria das mulheres relatou 

experiências bastante positivas sobre o assistir nos NSF. Nesse momento, o mais 

importante é buscar o fortalecimento das equipes, na tentativa delas tentarem barrar 

estes acontecimentos. A equipe de saúde da família deve estar inteirada de todos 

acontecimentos que envolvem as pessoas e suas áreas de abrangência, pois a saúde 

destes está sobre sua responsabilidade. 

Brenna et al. (2001), aponta que as mulheres procuram os serviços 

devido a eventos que são mais freqüentes no grupo etário reprodutivo, como a 

ocorrência da gravidez, a orientação de métodos anticoncepcionais, ou tratamento de 

leucorréias, já as mulheres com mais idades avançadas, pouco procuram os serviços 

de saúde, em específico, a questão da PCCU.  

 
“Foi ele que falou que tinha que fazer o exame para saber se estava tudo 
bem por dentro, porque se tivesse alguma coisa, então já cuidava, 
porque eu tava com a criança também no útero, então com eu estava 
grávida (...) desse alguma coisa, então já encaminhava para alguma 
para cuidar” (Alegria). 

 

Provavelmente, quando estas procuram o serviço, é por outras 

causas, e como as pessoas geralmente não são vistas na sua totalidade pela maioria 
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dos profissionais de saúde, isso se torna muito arriscado para o desenvolvimento do 

câncer do colo do útero.  

Lopes & Souza (1997), referem que todas as questões de vergonha, 

ansiedade e outros sentimentos, orientados pelos tabus, acabam se tornando o maior 

perigo para as mulheres, pelo fato destas ou protelarem em ir realizá-lo ou realmente, 

nem mesmo realizá-lo, e que isso traria risco de morte para a mulher. 

Na fala da Tranqüilidade, provavelmente, o profissional que a 

atendeu conseguiu olhar para esta totalidade e também aproveitou a oportunidade 

para a realização do exame Papanicolaou, e acabou “por acaso”, encontrando uma 

“irritaçãozinha”, pela sua intuição de olhar para o todo. Por isso, acredito que a APS 

tem potencialidades para mudar este panorama da saúde da mulher, apreendendo-a 

como um ser total, em todas suas fases da vida. 

 

(...) ela só falou que fez o Papanicolau para colocar o DIU, porque o 
colo tem que estar limpo, então ela falou que pelo o que ela viu, o colo 
estava limpo para colocar o DIU, mas vamos fazer o Papanicolau para 
ver se realmente não tem nada, daí deu a irritaçãozinha (...) 
(Tranqüilidade). 

 

A construção da autonomia do usuário, deve ser oferecida, apoiada 

nos serviços, nos consultórios, nos grupos. Além dessa construção da autonomia, 

também é preciso oferecermos para os usuários individual e coletivamente todas as 

tecnologias das quais a APS pode oferecer, para que este usuário também se sinta 

cuidado e protegido, no caso das mulheres e suas famílias. 

 

“Partiu de mim mesmo fazer o exame, pois todos os anos eu faço, eu já 
fui preparada para fazer o preventivo, eu queria fazer e fiz no mesmo dia 
da consulta... Por falta de dinheiro, a situação está cada vez mais difícil, 



 99

eu não tenho plano de saúde, então eu fui no núcleo mesmo(...) 
(Saudade). 

 

Merhy (1994), diz que a equipe envolvida pelo vínculo e através da 

responsabilização tem compromisso com os diferentes tipos de problemas e com a 

vida e a morte dos usuários de sua área de abrangência, e que curar alguém seria 

sempre lutar pela ampliação do coeficiente de autonomia dessa própria pessoa. 

Os serviços deveriam trabalhar para aumentar a capacidade dos 

indivíduos e das comunidades de lidarem com suas dificuldades, eliminando-as ou 

recebendo apoio para reduzir seus efeitos, através do trabalho em equipe estimulando 

o autocuidado e o entendimento sobre o próprio corpo, sua doença, suas relações 

com o meio social, instituindo em cada pessoa possibilidades de sobreviverem tendo 

qualidade de vida (Campos, 1994). 

Peduzzi (2000), diz que a cada profissional de saúde cabe um certo 

âmbito individual de responsabilidades (cada profissional responde pelas ações que 

executa) e, ao mesmo tempo, se tem uma responsabilidade pelo conjunto de 

intervenções realizadas pela equipe. A equipe deveria responder pela obtenção dos 

resultados frente às necessidades de saúde de cada individuo, família e comunidade.  

Seria impossível, nesse momento, qualquer análise sobre a atuação 

dos profissionais enfermeiros e outros profissionais dos NSF, dos seus cotidianos de 

serviço, devido a minha breve participação nestes campos, justamente buscando 

somente a percepção das mulheres. Mas a partir das falas e percepção das mulheres 

entrevistadas foi possível perceber que os enfermeiros e os outros membros da 

equipe dos NSF, envolvidos no estudo pouco foram lembrados com relação à PCCU. 
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Compreendemos que talvez isto se dê pelo fato da prevenção do 

câncer ser uma prioridade para o ensino dos alunos da FMRP-USP e pelo recente 

tempo de implantação destes, uma vez que também temos que considerar que as 

pessoas estão, recentemente, se acostumando com a idéia do trabalho em equipe. No 

entanto, por concordarmos com Peduzzi (2000), quando esta autora resgata a 

possibilidade da enfermagem trabalhar com a supervisão dos ACS e com a lógica 

central do cuidado de enfermagem, e por ser este cuidado transformador de atitudes, 

seria fundamental que esses profissionais também atuassem diretamente na dimensão 

do cuidado à mulher. 

Campos (1997), o profissional precisa se sentir ativo no processo 

de realidade ou na trajetória de intervenção de programas para debelar um problema 

sanitário mais coletivo, pois além de perder contato com elementos potencialmente 

estimuladores de sua criatividade, tenderá a não se responsabilizar pelo final da 

própria intervenção, ou seja, pela recuperação do paciente ou pela promoção da 

saúde da comunidade  

Uma ligação mais estável entre profissional e usuários permitiria 

que o último exercesse melhor seus direitos de cidadania, afinal conheceria o nome, 

o posto e as atribuições dos responsáveis pelo seu cuidado. 

 

5.3.3 Os Sentimentos/ A Orientação/ Os Resultados e a Assistência Profissional 

Apresentada como Facilidades para as Mulheres no Momento da Realização do 

Exame Papanicolaou nos Núcleos de Saúde da Família 

 
Os sentimentos apresentados pelas mulheres nos NSF, não 

variaram muito, além daqueles apresentados acima, como, por exemplo, a questão da 
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dor causada ou não pelo colocação do especulo; a questão do fazer por necessidade 

de se autocuidar; o medo do resultado. No entanto, também percebo em suas falas, 

que algumas mulheres se sentiram bastante relaxadas, tranqüilas com esta realização 

do exame por alguns profissionais de saúde dos NSF. 

 

“Aqui não senti vergonha, fiquei á vontade, relaxada, não senti nem um 
pouco de dor, incomoda um pouquinho colocar o espéculo, mas a ponto 
de suportar (...) me senti à vontade, a gente sempre fica com medo do 
resultado, mas graças a Deus, só deu assim coisas que dá mesmo, com 
uma pomadinha melhorou (...) Tem local para trocar de roupa, colocar 
camisola (...) deita e a médica entra” (Comunicação). 

 

Na fala da Comunicação, ainda, percebo, a importância da 

existência de um local apropriado para a realização do exame, com uma sala, ou 

biombo, ou banheiro específico, para o uso das mulheres realizarem suas trocas de 

roupas, assim como, o oferecimento de camisolas ou toalhas para cobrirem-se 

quando necessário. São Paulo (2001), apresenta dentre os materiais necessários para 

a sala de realização do exame, ser necessário um local para a troca de roupas e dentre 

os materiais utilizados na coleta, a importância de um avental, ou lençol, para cobrir 

a mulher. 

Merighi et al. (2002), diz que os profissionais de saúde, deveriam 

mostrar a sala, os materiais utilizados para a realização do exame, apresentar como 

será inserido o espéculo, observando a compatibilidade deste com o genital e no 

momento do exame expor somente a área necessária. Também, é mais do que 

esperado dos profissionais, que estes evitem o trânsito desrespeitoso de profissionais 

na sala de exames. 
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“Eu fui muito bem atendida (...) ele é muito bonzinho, muito atencioso, 
mas ele usou um aparelho muito grande, tem um tamanho de aparelho 
para abrir? Ele via que não entrava que não conseguia e ele falava 
calma, relaxa, aí depois ele mesmo falou (...) não adianta tentar, vamos 
tirar porque este aparelho é muito grande para a senhora, aí colocou um 
outro aparelho, até foi muito demorado (...) primeiro ele colheu o 
Papanicolau, aí fez o exame de toque por último, mas ele usou vários 
aparelhos, eu percebi, ele aplicava um líquido, demorou bastante. Me 
deu até vontade de chorar, que porcaria ser mulher é terrível demais da 
conta (...) pensei ou ele deve ter descoberto alguma coisa que os outros 
ainda não descobriram, mas eu acho que ele estava tentando ver se 
realmente eu tinha este cisto no ovário. Me doeu muito, me doeu muito, 
dele tentar colocar o aparelho (...) já faz tempo que eu não mantenho 
relação, na menopausa fica muito sensível (...) Ele percebeu, e disse: a 
senhora está muito nervosa eu vou lhe passar um tranqüilizante x, eu 
falei para ele: não, eu não estou nervosa, eu estou com dor mesmo, aí ele 
falou mais está doendo tanto assim, aí eu disse está” (Emoção). 

 

Merighi et al. (2002), ainda complementa, afirmando que os 

profissionais devem estar atentos às queixas, às dúvidas e à ansiedade da mulher, ou 

seja, o profissional que assiste a mulher deve desenvolver a capacidade de interação 

e troca, ou seja saber escutar e falar, evitar termos técnicos ou científicos, de maneira 

que a mulher compreenda e também se sinta compreendida e cuidada, como forma 

de encorajá-la a tentar controlar o medo e a vergonha. 

 

“Eu tava bem calma, porque a médica estava conversando comigo sobre 
da onde eu vim (...,) Ela falou que o meu colo era bastante fechado, isso 
ela falou, que estava dando problema para pôr, porque é bem fechado, 
foi tudo (...) Senti um pouquinho de dor, uma ardência. A gente segura, 
mas não é tão confortável assim, mas é uma vez por ano, se fosse uma 
vez por mês, era diferente, mas se tivesse que ir todo mês eu iria igual, a 
vida é uma só, e eu gosto de mim ainda” (Saudade). 

 

D´Oliveira & Senna (1996), referem que o modo como são 

realizados os exames, a explicação do seu sentido, da sua necessidade e importância, 

e a descoberta dos obstáculos ao exame são fundamentais na reprodução ou 
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transformação desta realidade e de seus simbolismos, haja vista, que o exame, muitas 

vezes, representa para algumas mulheres, uma espécie de ritual de sacrifício 

purificador para o corpo sempre imperfeito e pecador, por isso o surgimento de 

sentimentos como a vergonha e o medo, como resultantes da pouca ou nenhuma 

autonomia da própria mulher sobre seu corpo. 

Merighi et al. (2002), refere que uma prática humanizada, que 

desenvolva a capacidade de interação, agindo não só com preparo técnico, mas 

também com a intuição, a sensibilidade, certamente contribuiria para a qualidade da 

assistência prestada à mulher durante a realização do exame. No entanto, percebo 

que para alguns profissionais, tais considerações, por serem consideradas muito 

subjetivas, são abordadas de forma bastante simplistas. 

 

“Eles falaram: A gente vai colher o exame, ah! mais eu não estou 
preparada não, ai ele falou assim: não adianta você ficar assim porque 
de um jeito ou de outro você vai ter que fazer, ai ele pegou e chamou um 
outro médico, ai o outro me disse você vai ter que fazer, não precisa ter 
vergonha, toda mulher passa por isso, aí eu perguntei, será que não tem 
nenhuma mulher não? Não, não tem nenhuma mulher aqui, aí, eu tirei a 
roupa (...) eu deitei e eles falaram assim, você está com vergonha? quer 
que chame mais alguém?, ah!, chama a doutora x, aí o outro foi lá e 
chamou mais gente, depois que eu estava já com as pernas abertas, ficou 
umas quatro ou cinco pessoas lá, ele falou assim o “Calma”, eu vou só 
explicar a eles uma coisa aqui é rapidinho, não tem problema? Não, já 
estava com as pernas abertas, já estava dominada por eles, ai eles 
ficaram (...) isso aqui chama isso, isso aqui chama aquilo outro, e ficava 
lá estudando em mim, ensinando para eles, aí demorou muito, ficava me 
cutucando com uma coisa fininha, ficava me perguntando se estava 
ardendo, se estava doendo, eu falava que estava, aí ele falava: já está 
acabando, que ele estava atarraxando o que era de fazer exame mesmo, 
aquele aparelhinho de ferro, que ele ía fazer ainda, ele disse já esta 
acabando, vou colher o liquido aqui e já acabou. É dói, todas as três 
vezes que eles fizeram em mim doeu” (Calma).  
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Lopes et al. (1999), ainda coloca que para se conquistar uma 

relação verdadeira, alimentada pela troca, pelo dar e pelo receber, só é estabelecida 

entre iguais, não tendo mais espaço nestas relações os papéis de dominador e 

dominado.  

Segundo Campos (1997), no centro da ação do profissional de 

saúde, sempre existirá uma pessoa diretamente implicada. Nesse cruzamento de 

subjetividades, muitas vezes, pode se dar um momento singular e angustiante para o 

objeto de atenção (a pessoa) e corriqueiro e previsível para os profissionais 

encarregados do tratamento. No trabalho em saúde, sempre há uma outra 

subjetividade diretamente implicada, existe uma proximidade carnal, e uma 

interferência sobre o corpo e vida do outro.  

O autor ainda complementa dizendo, que em algumas vezes até, 

percebe-se o medo, ou o desespero, ou a indiferença do objeto cuidado. O trabalho 

em saúde assenta-se sobre relações interpessoais todo o tempo e por isso as pessoas 

devem ser respeitadas como a outra parte essencial da relação, uma vez que sem a 

existência de usuários com necessidades, não existiriam profissionais de saúde. 

Logo, é esperado do profissional da APS (seja ele médico, 

enfermeiro, auxiliar de enfermagem, agente de saúde e outros), que ele conheça a 

comunidade a qual assiste e cuida (Starfield, 2002). É importante transpor esse 

aspecto para a relação profissional – usuário no momento da realização do exame 

preventivo, pois de certa forma o profissional conhecendo a usuária, saberá de suas 

queixas mais comuns e cuidará delas, podendo desta forma estabelecer uma relação 

de confiança. 
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Foi bom! (...) eu fui bem atendida, fiz o exame de prevenção, a médica 
conversou comigo, me explicou o porquê desse exame, que a gente tem 
que estar fazendo, passou assim confiança, conversa, te deixando assim 
à vontade, então foi uma coisa muito boa (Amor) . 

 

“Ah! dessa última vez que eu fiz o exame, eu me lembro muito bem dela 
sim, ela era uma pessoa humana, te deixava descontraída” (Amor). 
 
“Elas me atendem maravilhosamente bem! (...) A atenção, a educação, o 
respeito, a gente chega e elas já vêm com o maior carinho, vêm sorrindo, 
porque tem lugares, a pessoa te fala: oi fulana, elas já chegam: oi tudo 
bem, vem com brincadeira, com elas se pode brincar!” (Paixão). 
 
“Ter educação, eles não são brutos, eles atendem com paciência e põe 
paciência nisso, eles escuta o que a gente fala” (Medo). 
 
“Ela é uma pessoa simpática, ela é médica, mas ao mesmo tempo, ela é 
amiga da gente, ela conversa, ela conta piada, é um amor de pessoa, é 
uma mulher e a gente se abre contudo, se fosse homem era difícil” 
(Sossego). 

 

Dentre as facilidades, apareceu algumas questões relacionadas aos 

profissionais, como a educação, a simpatia, a confiança e humanização. Cuidar da 

saúde de alguém é mais que construir um objeto e intervir sobre ele, é considerar e 

construir projetos sobre eles, é empenhar matéria, espírito, corpo e mente, a atitude 

cuidadora precisa se expandir mesmo para a totalidade das reflexões e ações no 

campo da saúde (Ayres, 2001). 

A APS oferece condições para esse envolvimento, por trabalhar, no 

caso da ESF, com adscrição da clientela (Souza, 2000), logo, tem o dever de estar 

atenta a estas implicações, por ser responsável pela saúde de sua população, é preciso 

estar mais próxima de suas construções culturais e sociais, senão corre o risco de cair 

novamente na reprodução da assistência norteada pelo modelo biomédico. Por isso, 

seus profissionais precisam realizar uma assistência diferenciada, de qualidade, por 

conhecerem suas comunidades de atuação. 
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Trabalhar estas questões com a mulher na APS, realmente, não é 

tarefa fácil, mas percebemos que existem potencialidades para isso, pois esse é o 

primeiro nível de atenção, que oferece atenção continuada à saúde das pessoas, 

conhece sua clientela e é reconhecida na comunidade pelos seus princípios (Starfield, 

2002). 

Acreditamos que maiores discussões nos grupos de mulheres, 

utilizando o método da educação popular, ajudará na desconstrução de algumas 

percepções acerca da realização do exame Papanicolaou e na reconstrução de 

práticas em saúde relacionadas à APS, a segurança no profissional, a 

responsabilização tanto da equipe quanto da mulher sobre sua saúde. 

De acordo com Valla (2000), os saberes da população são 

elaborados sobre a experiência concreta, por elas vividas. Por ser um saber distinto 

do profissional, muitos profissionais oferecem seus saberes pensando que o da 

população é insuficiente, e por esta razão inferior, quando na realidade, só é 

diferente. 

Diante do exposto é essencial a discussão destes achados entre a 

equipe e o grupo de mulheres assistidas nas comunidades de referência dos NSF, 

pois este é outro momento de encontro que possibilita a troca de informações entre 

profissionais e usuários, passando a se conhecerem melhor, descobrindo medos que, 

muitas vezes, para os profissionais, passam como insignificantes. 

 

“Não eu não tive nenhuma orientação, nenhuma” (Emoção). 
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Pensando saúde da família, acredito que a primeira abordagem 

sobre o assunto da prevenção do câncer do colo do útero deveria se dar no próprio 

domicílio das mulheres, durante as visitas dos ACS, envolvendo e mobilizando 

inclusive todas as mulheres da casa e suas famílias (Gregório & Cervo, 2003). 

Foi importante também perguntar às mulheres, quais foram as 

orientações que elas receberam dos profissionais dos NSF, sobre a PCCU e 

apresentando as mais variadas respostas. 

 
“Ela falou umas palavras que a gente não entende” (Comunicação). 
 
“Ele falou assim, para mim, que tinha dado tudo bem, e que olha o seu 
exame, correu tudo bem, você não tem nada e falou um bocado de coisa” 
(Alegria). 
 
“Ah! Sim, ela falou, ela comentou, que estava tudo bem, com o colo 
uterino até ela brincava, falava assim, que eu tinha um útero de menina 
de 25 anos” (Amor). 

 

Ayres (2001), afirma que a linguagem é um dos mais poderosos 

meios de encontro e relação entre profissional e usuário, comentando, ainda, que “os 

sujeitos são diálogos” (Ayres, 2001, p.68), devendo considerar a urgência de 

aproximarmos a ciência e o senso comum, no diálogo sanitário realizado pela 

interação entre profissionais e as comunidades. 

 

“Ele falou assim, para mim, que tinha dado tudo bem, e que, olha, o seu 
exame correu tudo bem, você não tem nada e falou um bocado de coisa” 
(Alegria). 
 
“Ah! sim, ela falou, ela comentou, que estava tudo bem, com o colo 
uterino, até ela brincava, falava assim que eu tinha um útero de menina 
de 25 anos” (Amor). 
 
“(...) eles abrem e explica o que deu e o que não deu, quando dá alguma 
coisa então eles falam: deu um problema, então você tem que ir para 
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algum lugar, quando não tem, daí eles falam para voltar daí a um ano” 
(Sossego). 

 

A fala da Sossego, foi bastante relevante, sobre o conhecimento 

popular, uma vez que ela, inclusive, elaborou a questão dos serviços de referência, 

apoiando as ações da APS. 

O diálogo é fundamental em todos os momentos do encontro com a 

mulher, tanto dentro do serviço de saúde da família, quanto fora dele. Nas falas 

destas mulheres é possível notar que dos muitos resultados explicados e das 

orientações realizadas, o resultado propriamente dito, ficou aparentemente entendido, 

uma vez que, segundo elas, os profissionais orientam a realização anual, que o 

resultado do exame “não deu nada”, quando na verdade, o resultado pode ser ou 

positivo ou negativo, para lesões neoplásicas, do câncer do colo uterino. 

 
“(...) eu não tenho nada de exames na minha mão, eu acho engraçado, a 
única coisa que eu tenho na minha mão é o meu cartão (...) Nada, não 
falaram nada não, eles não explica direito lá, se a gente não pergunta, 
eles não fala nada não (...) só fica lendo lá aqueles folhas da pasta, lá 
caladinho, para de ler, fala que está tudo bem (...) Ele só perguntou, 
assim, se eu tinha o costume de fazer ducha, eu falei que não” (Calma). 

 

Pinho & França-Júnior (2003), apontam que o não recebimento do 

resultado do teste ou o modo como ele é comunicado, se pessoalmente ou não, pode 

apresentar uma oportunidade perdida de desconstruir crenças e atitudes negativas em 

relação ao teste, sua finalidade, o significado de seus resultados. 

Em um estudo realizado por Merighi et al. (2002), foi constatado 

que é freqüente a demora das mulheres ou sua ausência ao serviço, para buscar o 

resultado dos exames colhidos. 
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Pinho & França-Júnior (2003), referem que uma das atividades 

comuns na APS, os “Grupos de Papas”, nos quais são realizados discussões com as 

usuárias, os resultados do teste de Papanicolaou são realizados, o significado do teste 

positivo ou negativo e os achados bacteriológicos e sua relevância, periodicidade do 

teste, questões de higiene intima e formas de prevenção de DST/AIDS, respeitando é 

claro, a privacidade e o sigilo dos resultados do teste, caso, assim seja, a vontade das 

mulheres. 

O município de Ribeirão Preto estabeleceu um protocolo de 

atendimento com o objetivo de guiar diretrizes de assistência ao controle do câncer 

de mama e do colo do útero.  

A maioria das mulheres deste estudo afirmaram que a freqüência 

com que realizavam o exame Panicolaou era anual, e que, inclusive, haviam recebido 

orientações de profissionais de saúde, sobre a importância de realizarem este exame 

no máximo de ano em ano. 

Os protocolos se baseiam nas orientações do Ministério da Saúde e 

em estudos epidemiológicos de paises como Estados Unidos e Canadá. Ficou 

estabelecido, para o controle do câncer do colo do útero, entre outras questões, que 

toda mulher com vida sexual ativa, deverá realizar três exames anuais consecutivos, 

e dependendo dos resultados (três exames negativos para câncer do colo do útero), a 

mulher começará a realizar exames trienalmente (Ribeirão Preto, 2002b). 

Em muitos relatos, as mulheres demonstraram realizar este exame 

anualmente, o que, segundo vários estudos e autores, é desnecessário, considerando o 

longo tempo das lesões tornarem-se carcinogênicas e o custo muito elevado que essa 

freqüência anual representa para a APS (Miller, 1993). 
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“Conversamos, eu falei para a médica que muitos tinham tido câncer e 
ela me preveniu que todo ano, eu fazendo de 6 em 6 meses, ou quando eu 
sentir que tem algo errado, eu ir lá fazer, que não tem perigo nenhum, 
ela orientou sobre a freqüência de fazer o exame”. (Saudade). 
 
“(...) por que tinha que fazer e eu tava deixando(...) Fazia uns oito 
meses” (Sensibilidade). 

 

Starfield (2002), traz a situação da saúde da mulher, contemplando 

que a abordagem mais apropriada para a saúde da mulher deveria ser realizada por 

uma equipe multidisciplinar, no entanto, ela também compreende que um trabalho de 

equipe eficiente não é fácil de atingir, sendo o problema mais evidente, o desafio da 

comunicação e da transferência das informações que são necessárias para a 

integralidade da atenção. 

Duas enfermeiras dos NSF, em parceria ou com a médica 

contratada da saúde da família, ou com residentes da FMRP-USP, realizam 

atividades de educação em saúde para as mulheres que fizeram o exame 

Papanicolaou. Esse momento, deve ser explorado, buscando despertar inclusive a 

questão da periodicidade do exame, sexualidade, despertando a condição do 

autocuidado.  

 

5.3.4 Dicas das Mulheres Entrevistadas sobre a Realização do Exame Papanicolau 

para as Mulheres que nunca Realizaram 

 

A partir das exposições, pude notar que estas mulheres realizam o 

autocuidado, embora com relativo grau de autonomia, mas exercem, e exercendo, se 

protegem, se previnem. Em muitas falas procuram o serviço até mais que o 
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necessário para realizar o exame Papanicolaou, isso de certa forma, acaba tirando o 

lugar de outra que ainda não realizou, mas elas estão apenas pensando em se cuidar, 

e esse cuidado precisa ser melhor orientado pelos profissionais de saúde. Temos 

consciência que, com o início dos grupos voltados para a saúde da mulher nos NSF, 

coordenados por outros profissionais, não somente por médicos, com maior 

aproximação destas, formação de vínculo com toda a equipe, estas mulheres 

conseguiram exercer um grau maior de autonomia e terem sua promoção da saúde 

elevada. 

A promoção da saúde trabalha com mecanismos como o 

autocuidado a ajuda mútua, e a criação de condições e meios que favoreçam a saúde 

(Epp, 1996). Pensando nestas considerações, convidei as mulheres do estudo a 

elaborarem uma frase, uma dica para aquelas mulheres que nunca haviam realizado o 

exame, por motivos diversos, entre eles até mesmo os apresentados por elas durante a 

apresentação da análise. 

Decidi realizar esta pergunta, para conseguirmos analisar como as 

mulheres envolvidas no estudo conseguiriam ajudar outras mulheres que têm 

dificuldades para realizar o exame e por isso não o realizaram e também não 

pretendem realizar. 

As falas foram as mais diversas, como podemos ler abaixo: 

 

“Tem muitas meninas que estão descobrindo a vida agora, a gente pensa 
que tudo são flores, mas não e não, a gente somos mulheres temos que 
fazer, tem que se cuidar enquanto é tempo, você mesmo vai se culpar, 
não adianta culpar médico e enfermeira, querer se matar, é burrice sua 
por que você teve meios de se cuidar, tem muita coisa para você se 
tratar, se elas não fazer mais tarde elas vão se arrepender” (Paixão). 
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Considerando que a Promoção da Saúde se dá pelo autocuidado, 

pela ajuda mútua e pelas condições dos meios sociais, econômicos, culturais, 

percebemos que as mulheres envolvidas neste estudo estão muito próximas da 

promoção de sua saúde, da sua família e também da comunidade a qual pertencem. 

 

“Ah! que tivesse ali sempre fazendo, procurasse fazer agora este exame, 
para quem nunca fez, para prevenir a doença. Que não tem problema 
não, tem que ir lá fazer, que é bom, é bom não!, mas para prevenir a 
doença, mesmo que às vezes a gente fica com receio, com medo (como 
que vai ser, como que ele vai pegar ali) de ir ao médico, mas é bom” 
(Sensibilidade). 

 

Isso é até mesmo percebido pelo socialização das mulheres sobre 

como e por que outras mulheres (as que não realizaram) devem realizar as práticas de 

prevenção do câncer do colo do útero. Essa questão da ajuda mútua é um ponto 

fundamental na construção de suas autonomias, pois considerando que elas realizam 

práticas de saúde saudáveis, se protegendo de doenças, ou seja, no caso específico, 

do câncer do colo do útero, elas, ainda, demonstraram se preocupar e orientar outras 

mulheres. Muitas das entrevistadas, logo após o término das entrevistas, me 

referiram que já haviam orientado suas familiares e amigas a realizarem o exame 

Papanicolaou. 

 

“(...) se elas se amam, elas devem procurar fazer a prevenção é por 
amor a si próprio, nós precisamos cuidar da gente, apesar da gente ir no 
médico e ele estar sempre cuidando, a gente tem que se cuidar também” 
(Felicidade). 

 

Percebi um forte potencial de relação entre a questão do auto-

cuidado destas mulheres com a prevenção do câncer do colo do útero, sendo 
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importante considerar que, possivelmente, a mulher que promove seu autocuidado 

procura com maior freqüência os serviços de saúde e isso, aparentemente, pode 

contradizer a questão da autonomia dos usuários, mas se refletirmos sobre isso, 

perceberemos que os profissionais de saúde também têm responsabilidades pelas 

saúde das pessoas e a partir desta responsabilização, mostrarem a estas mulheres que 

é possível elas se cuidarem e serem cuidadas pelos serviços de saúde, sem serem 

tomadas pela questão da medicalização, ajudando inclusive os profissionais da APS, 

a promoverem a saúde das famílias e comunidades. 

No entanto, ainda falta considerar que, os meios políticos, precisam 

contribuir  social e economicamente, para o desenvolvimento da saúde destas 

comunidades, promovendo acesso à educação, emprego, e condições adequadas de 

habitação. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Ao final desta trajetória é possível realizar duas reflexões: a 

primeira é o quanto as pessoas ganham com o conhecimento contido nos livros e a 

segunda, mas não menos importante, é o quanto e como elas conseguirão transformar 

o algo apreendido em uma realidade melhor para todas as outras pessoas. 

Estas duas considerações, entre outras, envolveram todo o processo 

de desenvolvimento deste estudo. Desta forma é necessário apresentar uma síntese 

das questões discutidas com o apoio dos dados empíricos, relacionando-as aos 

objetivos e pressupostos construídos neste estudo. 

Ao realizar as primeiras leituras percebi dois conceitos clássicos 

sobre saúde, a clara relação entre a saúde ser considerada como ausência de doenças. 

No entanto, este conceito, em algumas falas, também, foi contemplado com uma 

abordagem mais sistêmica de saúde, ou seja, em muitas falas as mulheres trouxeram 

a necessidade de cuidado e promoção da saúde, tanto da sua saúde, como da de seus 

familiares. 

Foi possível perceber nos relatos expressos pelas mulheres, que a 

prevenção significa para elas algo que impeça a doença de aparecer, ou seja, alguma 

ação que evite, interceda, até mesmo estacione o processo de adoecimento. Os 
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exemplos mais referidos foram o exame Papanicolaou, como PCCU também o de 

mama, o acompanhamento médico, e também o cuidado com DST/AIDS. Isso nos 

mostra, o quanto, autores como Vasconcelos (1997) e Valla (2000), apresentam que 

o conhecimento popular é um saber bastante elaborado, organizado e sistematizado. 

Os sentimentos apresentados pelas mulheres nos NSF, não 

variaram muito além daqueles apresentados na primeira experiência de realização do 

exame Papanicolaou, como, por exemplo, a questão da dor causada ou não pela 

colocação do espéculo, a questão do fazer por necessidade de se autocuidar, o medo 

do resultado, a vergonha. 

Lopes & Souza (1997), referem que todas as questões de vergonha, 

ansiedade e outros sentimentos, orientados pelos tabus, acabam se tornando o maior 

perigo para as mulheres, pelo fato destas ou protelarem em ir realizá-lo ou, 

realmente, nem mesmo realizá-lo, e que isso traria risco de morte para a mulher. 

No entanto, também percebi em suas falas, que algumas mulheres 

se sentiram bastante relaxadas, tranqüilas, com a realização do referido exame por 

alguns profissionais de saúde dos NSF. 

A conversa foi apontada pela maioria das mulheres como 

instrumento fundamental do profissional de saúde. Esta questão da conversa, da 

escuta, deve se dar em todos os momentos do encontro com a mulher, tanto dentro do 

serviço de saúde da família, quanto fora deles, sendo o ACS, o primeiro profissional 

a discutir esta temática nos próprios domicílios das famílias das mulheres. 

Nas falas das mulheres é possível notar que muitos dos resultados 

explicados e das orientações realizadas aconteceram de forma superficial. O 

resultado, propriamente dito, ficou aparentemente entendido pelas mulheres, 
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principalmente quando relataram que os profissionais, ao explicar que o resultado do 

exame “não deu nada”, na verdade poderia ser negativo ou positivo para lesões 

neoplásicas e câncer do colo do útero. 

Outra orientação que ficou bem clara na lembrança das mulheres 

foi a orientação sobre a periodicidade do exame. As mulheres tinham certeza da 

necessidade da realização anual do exame Papanicolaou, quando se sabe que esta 

freqüência é desnecessária, considerando o longo tempo das lesões tornarem-se 

carcinogênicas, e o custo muito elevado que essa freqüência anual representa para a 

APS (Miller, 1993). 

A percepção da maioria das mulheres sobre as práticas de PCCU 

nos NSF envolvidos no estudo, foi positiva, uma vez que elas mostraram-se, a 

maioria, satisfeitas com os atendimentos que foram realizados. 

A lógica da assistência da APS promovida pelos NSF apresentou 

potencialidades para a qualificação das práticas de PCCU. Meu primeiro 

pressuposto, de que a ESF, norteada pelos princípios da APS é uma possível 

saída para controlar/qualificar a prevenção e o controle do câncer de colo 

uterino em nosso país, foi confirmado através das falas da maioria das mulheres. No 

entanto, percebi a necessidade de práticas de prevenção do câncer do colo do útero 

ser prioridade na assistência destes serviços, fazendo parte da organização de 

estratégias com objetivos e metas na lógica da promoção do controle do câncer do 

colo do útero. 

O meu segundo pressuposto, a realização de grupos de mulheres 

orientados pela educação popular ser uma das possibilidades para apoiar o 

desenvolvimento de autonomia, não pode ser confirmado nas práticas dos NSF, 
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considerando que a criação de grupos de mulheres nesses serviços  é recente. Desta 

forma, podem, ainda, não estarem usando a educação popular como metodologia nas 

discussões. 

Starfield (2002), traz a situação da saúde da mulher, contemplando 

que a abordagem mais apropriada é a realizada por uma equipe multidisciplinar, no 

entanto, ela também compreende que um trabalho de equipe eficiente não é fácil de 

atingir, sendo que o problema mais evidente está relacionado com o desafio da 

comunicação e da transferência das informações que são necessárias para a 

integralidade da atenção. 

Os NSF têm potencialidades para qualificar e controlar as práticas 

de PCCU e maior integralidade das ações em saúde, utilizando o conhecimento da 

APS, na motivação das mulheres quanto a promoção da sua saúde, de suas famílias, 

como também da comunidade na qual convivem, pois considero que a Promoção da 

Saúde se dá pelo autocuidado, pela ajuda mútua e pelas condições dos meios sociais, 

econômicos e culturais. 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

MATERNO-INFANTIL E SAÚDE PÚBLICA 

ANEXO B 

Relação das Unidades de Saúde do município de Ribeirão Preto em Julho de 2003.
Distrito Central Distrito Leste - Castelo Branco

CSE Vila Tibério UBDS Castelo Branco
PAM II – Setor Pediatria UBS Jardim Juliana
UBDS Central UBS Jardim Zara
UBS Campos Elíseos UBS São José

UBS Vila Tibério UBS Santa Cruz

 UBS Vila Abranches

Distrito Norte – Simioni

  

UBS Bonfim Paulista

UBS Jardim Aeroporto   

UBS Marincek  Distrito Oeste - Sumarezinho

UBS Quintino Facci I  CMSC Vila Lobato
UBS Quintino Facci II  CSE Ipiranga
UBS Valentina Figueiredo  UBDS Sumarezinho
UBS Vila Mariana  UBS Dom Mielle

UBDS Simioni  UBS Ipiranga
  UBS José Sampaio

Distrito Sul - Vila Virgínia  UBS Presidente Dutra

UBDS Vila Virgínia  UBS Vila Albertina

UBS Adão do Carmo Leonel  UBS Vila Recreio

UBS Jardim Maria das Graças  UBS Maria Casagrande Lopes

UBS Parque Ribeirão Preto   
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto

http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/central/I16CSEVTiberio.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/leste/I16CastBranco.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/central/I16Pam.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/leste/I16JdJuliana.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/central/I16Central.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/leste/I16JdZara.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/central/I16CamposEliseos.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/leste/I16SaoJose.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/central/I16VilaTiberio.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/leste/I16StaCruz.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/leste/I16VilaAbranches.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/SSAUDE/rede/leste/I16Bonfim.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/norte/I16Aeroporto.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/norte/I16Marincek.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/norte/I16Quintino1.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/oeste/I16VilaLobato.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/norte/I16Quintino2.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/oeste/I16CSEIpiranga.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/norte/I16ValFigueiredo.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/oeste/I16Sumarezinho.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/norte/I16VilaMariana.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/oeste/I16DomMielle.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/norte/I16Simioni.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/oeste/I16Ipiranga.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/oeste/I16JoseSampaio.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/oeste/I16JdPresDutra.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/sul/I16VilaVirginia.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/oeste/I16VilaAlbertina.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/sul/I16Adao.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/oeste/I16VilaRecreio.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/sul/I16JdMGracas.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/oeste/I16Casagrande.htm
http://www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/rede/sul/I16Parque.htm
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

MATERNO-INFANTIL E SAÚDE PÚBLICA 

ANEXO C 

Ilmo(a) Sr(a) Diretor(a) 

Prezado(a) Senhor(a): Prof.Dr. Antonio Ribeiro Franco 

 

Na qualidade de Enfermeira aluna do Curso de Mestrado em Saúde 

Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 

venho, respeitosamente, solicitar autorização para o desenvolvimento do projeto de 

mestrado. 

Em anexo a este documento encontra-se uma cópia do projeto, 

onde constam os dados necessários para sua apreciação e posterior aprovação. 

O estudo tem por objetivo analisar a percepção/ótica das mulheres 

sobre a prática de prevenção de câncer de colo uterino na Estratégia Saúde da 

Família. A orientadora do trabalho é a Profª.Drª.Ione Carvalho Pinto. 

Serão garantidos os sigilos, o anonimato, o respeito a todos os 

sujeitos envolvidos e à instituição em estudo. 

Com o intuito de vivenciar a realidade na Estratégia Saúde da 

Família, optei pelos Núcleos da Saúde da Família, acreditando que corresponderá às 

minhas expectativas quanto ao estudo e como enfermeira. 

Certa de contar com sua habitual atenção, subscrevo-me. 

Atenciosamente, 

 

Michele Mandagará de Oliveira  

Local e Ciente. De acordo: 

Data: __________________, _____ de _______ de 2002. 

Assinatura do (a) Diretor (a): ____________________________ 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

MATERNO-INFANTIL E SAÚDE PÚBLICA 

ANEXO D 

Senhor Coordenador 

Encaminho o projeto de pesquisa intitulado: “A Prevenção do 

câncer de colo uterino no contexto da Estratégia Saúde da Família” de minha 

orientanda de Pós-graduação do Curso de Mestrado em Saúde Pública, Michele 

Mandagará de Oliveira, para ser apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo. 

Informo que a Pesquisa será realizada nos Núcleos de Saúde da 

Família da área oeste Distrito CSE-FMRP-USP-Sumarezinho para o qual já 

encaminhamos solicitação para realização da mesma. 

Informamos que estamos aguardando a avaliação do Comitê de 

Ética em Pesquisa para a entrada no Campo de Pesquisa. 

Atenciosamente, 

 

Ione Carvalho Pinto 

Profª.Drª. do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública EERP-

USP 

Orientadora 

Ilmo.Sr. 

Prof.Dr.Antônio Ribeiro Franco 

Diretor do CEP/CSE-FMRP-USP 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

MATERNO-INFANTIL E SAÚDE PÚBLICA 

ANEXO G 

 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PARTICIPANTE 

 

Pelo presente termo de Consentimento Livre e Esclarecido, declaro 

que fui informado(a), de forma clara dos objetivos, da justificativa e da forma em 

que o trabalho será conduzido: 

Fui igualmente informado(a): 

 da garantia de requerer resposta a qualquer pergunta ou dúvida acerca 

dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados ao 

trabalho; 

 tenho a liberdade de desistir do consentimento e da participação, em 

qualquer fase da pesquisa; 

 sei que serão mantidos todos os preceitos ético-legais durante e após o 

término do trabalho, bem como dos resultados, ainda que isso possa afetar 

minha vontade de continuar participando. 

Responsável pela pesquisa: 

__________________________________ 

Enfermeira Michele Mandagará de Oliveira 

Local e data: ______________, ____ de _____________de 2003 

Assinatura da participante: ___________________________________ 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

MATERNO-INFANTIL E SAÚDE PÚBLICA 

ANEXO I 

CONVITE AO PARTICIPANTE 
Ilmo(a) Sr(a): 

 

Venho, através deste, solicitar sua participação na pesquisa que 

realizarei, com vistas à construção do trabalho de conclusão do Curso de Mestrado 

em Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo. 

O título de trabalho é “A Prevenção do câncer de colo uterino no 

contexto da Estratégia Saúde da Família”. A orientadora do trabalho é a Profª Drª 

Ione Carvalho Pinto. 

Possui o objetivo de analisar a percepção/ótica das mulheres sobre 

a prática de prevenção de câncer de colo uterino, através de entrevistas gravadas, 

sendo mantidos, em todos os momentos da pesquisa, a ética profissional e o respeito 

ao ser humano. 

 

_________________________________ 

Michele Mandagará de Oliveira 

Enfermeira Responsável pela pesquisa 

Local e data: _________, ____ de ______________________ de 2003.
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

MATERNO-INFANTIL E SAÚDE PÚBLICA 

ANEXO J 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Nome fictício:     Estado civil : 
Idade:       Escolaridade: 
Valor da renda familiar:    Ocupação: 
A idade o qual começou a ter relações sexuais:Possui (iu) o hábito do tabagismo: 
Você possui filhos: (   )Não / (   )Sim, Quantos? Qual a idade da primeira gestação? 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 
Conteúdos Questões Norteadoras 
Processo saúde/doença 
Conhecimento sobre saúde/doença 
Abordagem sobre prevenção 
Como se sente em relação a sua saúde, a dos 
familiares e a da comunidade 
  

Fale sobre sua saúde. 
Como você resolve os seus problemas de saúde? 
O que procura e a quem procura quando tem algum 
problema relacionado a sua saúde? 
E em relação à saúde da sua família e da 
comunidade? 
Você já ouviu falar em prevenção das doenças? O que 
significa esta palavra para você? 
Dê um exemplo. 

O vínculo com os serviços de saúde 
 
A experiência de ter sido atendido no programa de 
saúde da família 
Conhecimento sobre a finalidade da saúde da família 
O acesso aos Núcleos de Saúde da Família. 
O acesso à prevenção do câncer de colo uterino 
O que ficou do atendimento em relação à prevenção 
do CCU (a questão da orientação sobre o que é, 
segurança em fazer o exame e acolhimento) 

Fale sobre sua primeira experiência em ter realizado o 
exame preventivo. 
Fale sobre a experiência de ser atendida em um 
Núcleo de Saúde da Família 
Fale sobre o serviço de prevenção que lhe foi prestado 
no Núcleo de Saúde da Família. 
Por que você realizou o exame preventivo no  
Núcleo de Saúde da Família ? 
Como foi para você realizar o exame preventivo do 
CCU ? 

A prevenção do CCU e a estratégia da saúde da 
família 
Atitudes técnicas dos trabalhadores da saúde frente à 
prevenção do CCU 
Organização do serviço da saúde da família 
(orientação, fluxo de exames, resultados, orientações 
após as orientações e exames, aderência ao 
tratamento, seguimento...) 

Que tipo de orientação você recebeu antes e depois do 
exame ? Quem orientou antes e depois da coleta ? 
Como ficou sabendo do resultado? 
Qual o local onde buscou o resultado? .  
Como o resultado foi explicado. Qual foi a sua 
participação (que dúvidas você tinha antes de colher o 
exame e quais dúvidas você continua tendo)? 
Quais outras dúvidas sugiram após a realização do 
exame preventivo? 
Quais foram os pontos positivos e negativos para a 
realização de exame? 
Na sua casa você falou com alguém sobre o exame. 
Se sim o quê conversaram? 

O olhar da mulher sobre o Exame Preventivo e a 
prevenção 
 
Sentimentos na hora de ir realizar o exame 
preventivo. 
Sentimento no momento da coleta. 
 

O que você sentiu quando foi realizar o exame 
preventivo do CCU? 
Quais foram seus sentimentos no momento da coleta? 
Você tem sugestões sobre a atitude dos profissionais 
no momento das orientações, do exame e da consulta 
ginecológica? 
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