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RESUMO  

 

Estudo desenvolvido com o objetivo de testar os efeitos das intervenções comportamentais e 

educativas por telefone no comparecimento das mulheres à consulta de retorno para receber o 

resultado do exame colpocitológico. Este é um estudo experimental randomizado controlado, 

realizado a partir de três grupos: educativo (intervenção educativa via telefone), 

comportamental (lembrete telefônico) e comparação (usual – cartão de marcação). Os dados 

foram coletados de janeiro a agosto de 2014, no Centro de Desenvolvimento Familiar 

(CEDEFAM), situado no bairro Planalto Pici, Fortaleza, Ceará. A amostra totalizou 510 

mulheres, conforme os seguintes critérios de inclusão: ter iniciado atividade sexual, realizar o 

exame de prevenção do câncer do colo uterino no período da coleta de dados e possuir 

telefone móvel ou fixo. O instrumento aplicado referente ao inquérito CAP (Conhecimento, 

Atitude e Prática) havia sido validado anteriormente em outro estudo experimental. Para 

padronizar a intervenção educativa elaborou-se um roteiro segundo os preceitos da entrevista 

motivacional. Os dados foram analisados com o auxílio do programa estatístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0. As informações referentes ao 

conhecimento deixaram evidente que, embora, 96,9% já tivessem ouvido falar sobre a 

prevenção do câncer do colo uterino, somente 33,7% demonstraram conhecimento adequado. 

Na avaliação da atitude 40,8% foram classificadas com atitude adequada, enquanto a prática 

revelou 72,2% de adequabilidade. Das 510 mulheres estudadas, 429 (84,1%) retornaram para 

buscar o resultado do exame, o que totalizou uma taxa geral de não retorno de 15,9%. Entre as 

429 participantes, 64,1% compareceram na data aprazada e os grupos educativo e 

comportamental foram os mais assíduos. As mulheres que receberam uma dessas duas 

intervenções apresentaram 7,3% de não retorno e 6,2 (IC 95%: 3,7-10,5) vezes mais chances 

de comparecer ao serviço em relação ao grupo comparação. A análise individual das 

intervenções provou que ambas são eficazes, já que a comportamental aumentou a chance da 

mulher comparecer ao serviço em 7,1 vezes (IC 95%: 3,6-14,2) e a educativa, em 5, 5 (IC 

95%: 2,9-10,4). As taxas de não retorno foram, respectivamente, 6,5% e 8,2%, contra 33,1% 

no grupo comparação. Portanto, as intervenções comportamentais e educativas por telefone 

configuram estratégias de base populacional eficazes para o retorno e, assim, o sucesso no 

rastreamento e seguimento das lesões precursoras do câncer cérvico-uterino. 

 

Palavras-chave: Conhecimentos, Atitudes e Prática em Saúde. Neoplasias do Colo do Útero. 

Telefone. Enfermagem Baseada em Evidências. Educação em Saúde. 



 
 

ABSTRACT 

 

Study developed to test the effects of behavioral and educational interventions by phone in 

women on receiving the results of Pap test. It is, therefore, a randomized controlled 

experimental study conducted on three groups: education (educational intervention by 

telephone), behavioral (telephone reminder) and comparison (usual – reminder chart). Data 

were collected from January to August 2014 in the Family Development Center 

(CEDEFAM), located in the Planalto Pici neighborhood, Fortaleza, Ceará. The sample 

included 510 women, according to the following inclusion criteria: already having initiation 

of sexual activity, take the examination for the prevention of cervical cancer in the data 

collection period and have a mobile phone or landline. The KAP survey instrument applied 

has been validated in a previous experimental study. In order to standardize the educational 

intervention, a guide based by motivational interviewing was formulated. Data were analyzed 

with the Statistical Package for Social Sciences (SPSS), version 20.0. Information about the 

knowledge showed that, although 96,9% had heard about the prevention of cervical cancer, 

only 33,7% demonstrated adequate knowledge. In assessing the attitude, 40,8% were 

classified as appropriate and 72,2% had an adequate practice. Of the 510 women studied, 429 

(84,1%) returned to check the test results, which amounted to a general rate of no return of 

15,9%. Among the 429 participants, 64, 1% attended at the due date, and the educational and 

behavioral groups was the most frequent. Women who received one of the two interventions 

showed 7,3% of no return and 6,2 (CI 95%: 3,7-10,5)  times more likely to attend the service 

compared to the comparison group. Individual analysis of interventions proved that both are 

effective, because the behavioral increased the chance of women attending the service at 7,1 

(CI 95%: 3,6-14,2)  times and the educational at 5,5 (CI 95%: 2,9-10,4). Non-return rates 

were, respectively, 6,5% and 8,2%, compared to 33,1% in the comparison group. Therefore, 

behavioral and educational interventions by phone can be configured as effective population-

based strategies for the return, being thus successful in the screening and follow up of cervical 

cancer precursor lesions. 

 

Keywords: Health Knowledge, Attitudes, Practice. Uterine Cervical Neoplasms. Telephone. 

Evidence-Based Nursing. Health Education.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Diferenças globais na magnitude do problema do câncer do colo do útero (CCU) 

expressam fortes associações com as desigualdades na evolução da conquista pela promoção 

da saúde nas inúmeras realidades mundiais. Prova disso é que essa neoplasia prevalece entre 

populações femininas de baixo nível social e econômico, que vivenciam condições de vida e 

saúde precárias, têm dificuldades de acesso a serviços de saúde de qualidade, além de não 

serem muito contempladas com estratégias de educação comunitária.  

As mais recentes informações mundiais apontam 529 mil novos casos de câncer 

de colo do útero para o ano de 2012, configurando-se o quarto tipo de câncer mais comum das 

mulheres. Sua incidência é cerca de duas vezes maior nos países em desenvolvimento. Esse 

câncer foi a causa do óbito de 265 mil mulheres em 2012, com 87% ocorridos em países em 

desenvolvimento. Ressalta-se que a taxa de sobrevida é de aproximadamente 70%. As 

estatísticas retratam a fragilidade das ações preventivas, sobretudo porque, com exceção do 

câncer de pele não-melanoma, esse tumor apresenta o segundo maior potencial de prevenção 

e cura, se diagnosticado precocemente (INCA, 2014). 

No âmbito brasileiro, o câncer de colo do útero é o segundo tumor mais frequente 

na população feminina, atrás apenas do de mama, e quarta causa de morte feminina por câncer 

no Brasil (INCA, 2013a). Para o país, no ano de 2014, presumiram-se 15.590 casos, com um 

risco estimado de 15,3 casos a cada 100 mil mulheres. Sem considerar os tumores de pele 

não-melanoma, o CCU é o que mais incide na região Norte (23,5/100 mil) e o segundo nas 

regiões Centro-Oeste (22,1/100 mil) e Nordeste (18,7/100 mil). Em 2014, a estimativa para o 

Ceará foi de 930 novos casos, dos quais 280 ocorreriam na capital cearense. As diferenças 

regionais expressam-se de forma semelhante na mortalidade proporcional (INCA, 2014). 

Considerando a alta incidência e mortalidade relacionadas ao CCU, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) divulgou os quatro elementos essenciais para o manejo desta 

neoplasia, a saber: a prevenção primária, a detecção precoce, o diagnóstico/tratamento e os 

cuidados paliativos (OMS, 2007). 

No Brasil, a promoção da saúde foi incorporada aos elementos preconizados pela 

OMS na organização da linha de cuidado do câncer de colo do útero. Esta linha reafirma que 

o modelo assistencial deve organizar e articular os recursos nos diferentes níveis de atenção, 

para que seja assegurado à mulher o acesso humanizado e integral às ações e aos serviços 

qualificados. É um modelo que favorece a prevenção do câncer de colo do útero, o acesso ao 
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rastreamento de lesões precursoras, ao diagnóstico precoce e ao tratamento em tempo 

oportuno. Nesse percurso, as pessoas devem ser vistas como sujeitos na singularidade de sua 

história, condições socioculturais, anseios e expectativas. A abordagem dos indivíduos deve 

acolher as diversas dimensões do sofrimento físico, espiritual e psicossocial, e buscar o 

controle do câncer com preservação da qualidade de vida (BRASIL, 2013). 

Diante desses novos paradigmas, a promoção da saúde acredita no 

desenvolvimento de habilidades pessoais e a valorização da autonomia do sujeito (BRASIL, 

2010). Campos, Barros e Castro (2004) enfatizam que a autonomia não se refere a um 

processo de escolhas unicamente individuais, a um exercício de vontade puro e simples. 

Nesse quadro, a autonomia necessariamente implica na construção de maiores competências 

de análise e de corresponsabilização pelo cuidado consigo, com os outros e com o ambiente; 

enfim, com a vida. 

Além de fortalecer a autonomia dos sujeitos, ações que atuem sobre os 

determinantes sociais do processo saúde-doença e promovam qualidade de vida são 

fundamentais para a melhoria da saúde da população e o controle das doenças e dos agravos. 

Para o controle do câncer de colo do útero, o acesso à informação e a redução das dificuldades 

aos serviços de saúde são questões centrais a serem garantidas mediante ações intersetoriais 

que elevem o nível de escolaridade e a renda da população, além de qualificarem o Sistema 

Único de Saúde. O amplo acesso da população a informações claras, consistentes e 

culturalmente apropriadas a cada território deve ser uma iniciativa dos serviços de saúde em 

todos os níveis do atendimento (INCA, 2013b). 

A prevenção primária do câncer de colo do útero está relacionada à redução do 

risco de contágio pelo papilomavírus humano (HPV). A transmissão da infecção pelo HPV 

ocorre por via sexual; consequentemente, o uso de preservativos (camisinha) durante a 

relação sexual com penetração protege parcialmente do contágio pelo HPV. Desde 2014, o 

Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente a vacina tetravalente contra os subtipos 6, 11, 

16 e 18 do HPV para meninas de 11 a 13 anos, com a perspectiva de aumentar a cobertura 

para a faixa etária dos 9 aos 13 anos. A vacinação é eficaz contra as lesões precursoras do 

câncer cérvico-uterino, principalmente quando utilizada antes do contato com o vírus. Porém, 

a adoção das vacinas não substitui o rastreamento pelo exame preventivo (Papanicolaou), pois 

elas não oferecem proteção para 30% dos casos de câncer de colo do útero causados por 

outros subtipos virais oncogênicos (INCA, 2014).  

Já as estratégias de detecção precoce (prevenção secundária) são o diagnóstico 

precoce (abordagem de pessoas com sinais e/ou sintomas da doença) e o rastreamento 
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(aplicação de um teste ou exame numa população assintomática, aparentemente saudável, 

com o objetivo de identificar lesões sugestivas de câncer, de modo a poder encaminhar a 

paciente para investigação e tratamento quando necessário). O rastreamento do câncer do colo 

do útero se baseia na história natural da doença e no reconhecimento de que o câncer invasivo 

evolui a partir de lesões precursoras (lesões intraepiteliais escamosas de alto grau e 

adenocarcinoma in situ), que podem ser detectadas e tratadas adequadamente, impedindo a 

progressão para o câncer (INCA, 2013a).  

O método principal e mais amplamente utilizado no rastreamento do câncer de 

colo do útero é o teste de Papanicolaou (exame citopatológico do colo do útero), que deve ser 

oferecido às mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, que já tiveram atividade sexual. A 

priorização desta faixa etária como população-alvo do programa é justificada por ser a de 

maior ocorrência das lesões de alto grau, passíveis de ser efetivamente tratadas para não 

evoluírem para o câncer. A rotina recomendada para o rastreamento no Brasil é a repetição do 

exame Papanicolaou a cada três anos, após dois exames normais consecutivos realizados com 

um intervalo de um ano (INCA, 2011). 

Somado às precárias condições sociais e econômicas, um provável fator 

interveniente nas altas taxas de incidência em países em desenvolvimento seria a pouca 

eficiência dos programas de rastreamento. As estratégias de prevenção no Brasil têm se 

mostrado desafiadoras, mas não há como negar avanços dentro desse processo. Prova de que 

o país evoluiu na sua capacidade de realizar diagnóstico precoce é o fato de que, na década de 

1990, 70% dos casos diagnosticados eram da doença invasiva. Atualmente, 44% dos casos 

são de lesão precursora do câncer. Com o tratamento adequado, as mulheres precocemente 

diagnosticadas têm praticamente 100% de chance de cura (INCA, 2013a). 

O crescimento observado no diagnóstico precoce deve-se especialmente às 

iniciativas governamentais instituídas no país. Em 2005, o Ministério da Saúde lançou a 

Política Nacional de Atenção Oncológica, que estabeleceu o controle dos cânceres do colo do 

útero e da mama como componente fundamental a ser previsto nos planos estaduais e 

municipais de saúde (INCA, 2005). No mesmo ano, o Plano de Ação para o Controle dos 

Cânceres de Colo e de Mama – 2005-2007 propôs seis diretrizes estratégicas: aumento da 

cobertura da população-alvo, garantia de qualidade, fortalecimento do sistema de informação, 

desenvolvimento de capacitações, estratégia de mobilização social e desenvolvimento de 

pesquisas. A importância da detecção precoce dessas neoplasias foi também destacada no 

Pacto pela Saúde, em 2006 (BRASIL, 2006).  
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A priorização do controle do câncer de colo do útero foi reafirmada em 2011, com 

o lançamento do plano nacional de fortalecimento da rede de prevenção, diagnóstico e 

tratamento do câncer. No âmbito da detecção precoce, a perspectiva atual é a garantia da 

confirmação diagnóstica e o tratamento das lesões precursoras; a gestão da qualidade dos 

exames de citopatologia; a qualificação de profissionais de saúde; a comunicação e a 

mobilização social e o fortalecimento da gestão do programa (BRASIL, 2011). 

Apesar das iniciativas, segundo a OMS, a cobertura do exame de rastreamento no 

Brasil ainda é baixa. Com o objetivo de verificar a abrangência do teste Papanicolaou, 

considerado o mais efetivo para a detecção da doença e a adequação de sua periodicidade, 

pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, consultaram quase 

4 mil mulheres moradoras de 41 municípios das regiões Sul e Nordeste. Os resultados 

apontaram uma cobertura de 75,3% e uma adequação da periodicidade de 70,7% (CORREA 

et al., 2012). Salienta-se que a OMS preconiza uma cobertura da população-alvo de, no 

mínimo, 80% e a garantia de diagnóstico e tratamento adequados dos casos alterados, para 

que assim seja possível reduzir, em média, de 60 a 90% a incidência do câncer cervical 

invasivo (WHO, 2002). A experiência de alguns países desenvolvidos mostra que a incidência 

do câncer do colo do útero foi reduzida em torno de 80% onde o rastreamento citológico foi 

implantado com qualidade, cobertura, tratamento e seguimento das mulheres (WHO, 2007).  

Fatores como baixa escolaridade, baixo nível socioeconômico, aspectos 

relacionados a crenças e atitudes da mulher em relação ao CCU e percepção da gravidade e 

vulnerabilidade à doença configuram-se como limitantes para a realização deste exame, 

Acrescenta-se também o desconhecimento sobre os potenciais benefícios do rastreio, a crença 

de ser ele desnecessário na ausência de sintomas, o medo de um diagnóstico potencial de 

câncer ou a ideia de que o câncer não pode ser curado. As mulheres também podem estar 

preocupadas com a inconveniência, o desconforto e a vergonha associados ao teste (CORREA 

et al., 2012; YABROFF; MANGAN; MANDELBLATT, 2003). 

Além dos fatores pessoais, características relacionadas ao serviço, como a 

distância deste em relação ao usuário, a carência de recursos materiais para o exame, 

dificuldades no transporte e aspectos burocráticos (por exemplo, o tempo de espera para a 

marcação e para o atendimento) foram mencionadas por pesquisadores como barreiras para a 

realização do exame (GONÇALVES et al., 2011; ALBUQUERQUE et al., 2009). 

Para a superação dos desafios inerentes ao controle do CCU o profissional 

enfermeiro atua como agente promotor de saúde, educador em saúde e prestador de cuidados, 

seja na atenção primária, seja na atenção terciária. Sua atuação perpassa por todos os âmbitos 
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da linha do câncer de colo do útero, o que exige competência e habilidades profissionais no 

manejo da neoplasia envolvida. Segundo Brasil (2013), a enfermagem atua nos cinco 

elementos essenciais para o controle do CCU, agindo no ambiente comunitário, no domicílio, 

na unidade de saúde e no hospital. 

Portanto, é corresponsabilidade do enfermeiro buscar estratégias eficientes que 

amenizem as inúmeras barreiras apresentadas pela população na continuidade dos cuidados 

em saúde. Afinal, não se justifica a elevada ocorrência de óbitos femininos decorrentes de 

uma doença cuja prevenção se mostra tão eficaz quando implementada adequadamente. 

As intervenções devem ter a flexibilidade necessária para atender às diferentes 

necessidades dos diversos grupos de mulheres, mostrando-se como mais um apoio nas 

estratégias profissionais na minimização dos problemas vivenciados nos serviços de saúde. É 

necessário considerar o diálogo, a convivência e a interação, por meio das diversas formas da 

comunicação, dos costumes, dos saberes, das crenças, das expectativas e necessidades de 

saúde (BRASIL, 2013). 

Na abordagem à detecção precoce do CCU, inúmeras intervenções têm sido 

descritas na literatura para aumentar a adesão das mulheres ao exame colpocitológico 

(CRAWFORD et al., 2005; MOSKOWITZ et al., 2007; BYRNES et al., 2007; DE JONGE et 

al., 2008; NUÑO et al., 2012). Os principais alvos das intervenções direcionaram-se à 

melhoria das informações fornecidas pelos profissionais sobre o exame, a redução das 

barreiras para que as mulheres tenham acesso ao exame, ou ambas (YABROFF; MANGAN; 

MANDELBLATT, 2003). Entretanto, mesmo diante da eficácia dessas intervenções, do alto 

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

dos casos, o controle desse agravo terá seu alcance limitado, se estas mulheres não retornarem 

para receber o resultado do exame (VICTOR; MOREIRA; ARAÚJO, 2004; 

VASCONCELOS et al., 2010). 

Esta situação é problemática, tendo em vista que existe um investimento, por parte 

do serviço, em cada exame realizado. São envolvidos profissionais de nível superior e pessoal 

técnico, assim como gastos diversos com material no processo de coleta do exame, leitura da 

lâmina e impressão do laudo. Quando a mulher não retorna ao serviço de saúde para receber 

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

o objetivo do exame, ou seja, a prevenção do CCU, não é alcançada (MARTINS et al., 2010). 

Estudos que envolveram a temática do não retorno das mulheres para o 

recebimento do laudo colpocitopatológico retratam a fragilidade dos serviços de saúde da 

atenção primária quanto ao aspecto organizacional na garantia do seguimento das mulheres 
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que buscam o exame preventivo e trazem como foco para discussão a carência de informações 

fornecidas pelos profissionais em relação ao exame. O fato é que a desinformação ou 

informação deficiente propicia um ambiente adequado para as mulheres não realizarem o 

exame preventivo e, as que realizam, para não retornarem (VASCONCELOS, 2012). 

Nessa dimensão do cuidado, os profissionais de saúde precisam ser dotados de 

atitudes proativas, estimulando a adesão pela mulher desde as ações preventivas até o 

tratamento da doença. Devem aproveitar as oportunidades da presença da mulher nas 

unidades primárias de saúde em todos os atendimentos, inclusive enquanto a equipe de saúde 

dialoga sobre outras intervenções, potencializando dessa forma o seu papel de agente 

mobilizador (BRASIL, 2013). 

Motivos pessoais, como, por exemplo, a situação de trabalho da mulher, ocupação 

com os cuidados domésticos, falta de tempo, medo do diagnóstico, dificuldades financeiras e 

de locomoção, falta de interesse e o próprio esquecimento são alguns dos fatores relacionados 

à multicausalidade do não retorno. Ademais, por não apresentar problemas ginecológicos, a 

mulher pensa que não há necessidade de retornar. Uma situação socioeconômica desfavorável 

combinada com um baixo grau de escolaridade influencia negativamente na consciência dos 

cuidados com a saúde. Atreladas às dificuldades mencionadas, barreiras institucionais 

também compõem tal problemática, a saber: laudos que não chegam no tempo aprazado, 

horários da unidade divergentes da disponibilidade das usuárias e demora em marcar a 

consulta de retorno (FRANÇA et al., 2007; MARTINS et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2012; 

ROCHA et al., 2012). 

Pode-se acrescentar, como elemento catalisador dessa descontinuidade nos 

cuidados com a prevenção do CCU, a ausência ou fragilidade de orientações claras 

promovidas pelos profissionais de saúde sobre o retorno. Se a paciente não recebe o exame ou 

se o modo como ele é comunicado for inadequado talvez represente perda de oportunidade 

para desfazer crenças e atitudes negativas quanto ao teste, sua finalidade, o significado de 

seus resultados e o próprio câncer (PINHO; FRANÇA-JÚNIOR, 2003). Assim, a educação 

em saúde se impõe como componente essencial do controle do câncer cérvico-uterino.  

Educar em saúde compreende planejar uma aprendizagem para melhorar o 

conhecimento e desenvolver habilidades que favoreçam a saúde individual e da comunidade. 

Ultrapassa a comunicação de informações e enfatiza a promoção da motivação, habilidades e 

a confiança necessárias para adotar medidas que melhorem a saúde (WHO, 1998). Destarte, o 

profissional enfermeiro precisa se apoderar da educação em saúde como componente 

essencial do seu trabalho, agindo como facilitador do processo educativo não somente na 
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transferência clássica de informação, mas na motivação do indivíduo para refletir e adotar 

hábitos saudáveis.  

As ações de promoção e educação em saúde ocorrem sobremaneira na atenção 

primária, que está mais próxima do cotidiano das mulheres e as acompanha ao longo de sua 

vida. As abordagens educativas devem estar presentes no processo de trabalho das equipes, 

seja em momentos coletivos, seja em momentos individuais de consulta. É fundamental a 

disseminação da necessidade dos exames, do retorno e da sua periodicidade adequada, bem 

como dos sinais de alerta que podem significar câncer (BRASIL, 2013). 

Sobre as taxas de não retorno apresentadas em avaliações nacionais, Oliveira et al. 

(2012) encontraram 25%  de não comparecimento em 114 mulheres pertencentes à faixa 

etária de 18 a 50 anos e cadastradas na Estratégia Saúde da Família (ESF) de Iporá, Goiás. 

Situação diferente do município de Santa Maria, Rio Grande do Sul, em que 2% de uma 

amostra de 122 mulheres de 25 a 64 anos não retornaram à unidade (ROCHA et al., 2012). O 

achado positivo se explica por existir no serviço pesquisado uma rotina de anotação dos 

exames com alterações em um livro de registros. Assim, as mulheres que apresentam exames 

alterados e que não retornam, recebem a visita do agente comunitário de saúde para resgatar 

seu exame com a enfermeira; ou a unidade de saúde entra em contato por telefone, o qual é 

disponibilizado juntamente com os dados das mulheres, no momento em que é feito o exame. 

 Ao continuar a análise das taxas de não retorno em âmbito nacional, nota-se que a 

realidade do município de Fortaleza, Ceará, resguarda semelhanças com a evidenciada em 

Iporá-GO. Um estudo piloto desenvolvido em um Centro de Saúde da Família (CSF) de 

Fortaleza, mostrou que dos 938 exames coletados de fevereiro a novembro de 2007, cerca de 

24% das mulheres não retornaram para buscar o resultado (VASCONCELOS NETO et al., 

2008). Complementa-se o retrato da capital cearense com duas pesquisas realizadas no Centro 

de Desenvolvimento Familiar (CEDEFAM), mesmo local que sediou o presente estudo. No 

primeiro, foram avaliados 645 prontuários de mulheres consultadas de janeiro de 2005 até 

junho de 2006; ao final, 101 usuárias não compareceram ao serviço para receber seu 

resultado, correspondendo a uma taxa de 15,6% (MARTINS et al., 2010). No segundo estudo, 

a pesquisadora analisou 3.357 prontuários abertos de 2003 a 2011 e evidenciou uma taxa de 

não retorno de 23,2%, sendo o dado mais atual do serviço (CUNHA, 2014). 

Cabe esclarecer que, no contexto das intervenções testadas para amenizar a 

problemática do não retorno, as mesmas podem ser classificadas em comportamentais, à 

medida que oferecem estímulos à realização do exame de Papanicolaou, e do retorno para a 

busca do laudo (ex.: lembretes); cognitivas, quando fornecem novas informações, educam as 
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mulheres quanto à prevenção do CCU e esclarecem quaisquer dúvidas e ainda intervenções 

sociais que contemplam normas sociais, pessoas treinadas da própria comunidade ou 

profissionais de saúde (YABROFF; MANGAN; MANDELBLATT, 2003). 

Diante da classificação mencionada, Vasconcelos (2012) realizou um estudo com 

775 mulheres usuárias de um CSF de Fortaleza, comparando o efeito de uma intervenção 

comportamental (fita lembrança), uma cognitiva (grupo educativo com álbum seriado) e um 

grupo comparação (tratamento usual) no arrefecimento da taxa de não retorno.  

Ao final do estudo, verificou-se que 75,5% da amostra retornaram para receber o 

resultado do exame em até 65 dias na comparação das taxas de retorno entre os grupos, o 

grupo educativo apresentou o maior percentual de mulheres que retornou. A intervenção 

comportamental (fita lembrança) não se mostrou eficaz, sugerindo a realização de outras 

formas de lembretes, sobretudo porque o esquecimento configurava um importante motivo do 

não comparecimento ao retorno (VASCONCELOS, 2012).  

Esse estudo ainda sugeria novas pesquisas em uma unidade de saúde em que a 

consulta de retorno seja garantida às mulheres que realizam o exame. Dessa forma, o 

profissional responsável pela entrega do laudo colpocitológico seria um funcionário da 

própria unidade de saúde e não a pesquisadora, permitindo o cegamento na avaliação do 

retorno, além de uma avaliação mais precisa dos efeitos reais de cada intervenção nas taxas de 

retorno. Ademais, sugeriu-se testar outros tipos de intervenções comportamentais em que o 

reforço seja dado em intervalo menor de tempo, como a ligação telefônica ou a mensagem por 

celular alguns dias antes da consulta de retorno. 

O uso do aparelho telefônico, seja ele residencial ou móvel, faz parte da vida 

diária da população, portanto não é surpreendente que possa ser usado efetivamente para a 

educação. As telecomunicações como ferramentas instrucionais estão se tornando cada vez 

mais sofisticadas e populares, especialmente pelo fato de ser o telefone relativamente barato e 

estar amplamente disponível (BASTABLE, 2010). Nessa perspectiva, a utilização do telefone 

surge como uma ferramenta potencial para o cuidado integral que se traduz em uma expansão 

da ação em saúde, representando um avanço perante o tradicional cuidado de enfermagem 

(PECK, 2005; SNOOKS et al., 2008). 

Esforços recentes do enfermeiro para aumentar a continuidade dos cuidados 

primários em saúde incluíram as estratégias do lembrete por telefonema (intervenção 

comportamental) e do aconselhamento telefônico (intervenção cognitiva/educativa) como 

uma possibilidade motivacional. Tais iniciativas têm se mostrado eficientes em diferentes 

contextos, como na cessação do tabagismo (STEAD; PERERA; LANCASTER, 2006), na 
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detecção precoce e tratamento do câncer de mama (HEGENSCHEID et al., 2011; HELMES; 

CULVER; BOWEN, 2006; LUCKMANN et al., 2003; SAYWELL et al., 2004), no 

acompanhamento e tratamento de doenças crônicas físicas e mentais (TAYLOR et al., 2003; 

GREIST et al., 2002), e também no controle da hipertensão (BOSWORTH et al., 2005) e do 

diabetes (KIM; OH, 2003).  

Na detecção precoce do câncer cérvico-uterino, o uso do telefone na forma de 

lembrete e aconselhamento também se mostrou eficiente, sobretudo por ter apresentado ampla 

eficácia diante da diversidade de características, realidades e necessidades vivenciadas pela 

população assistida, mostrando-se estratégia acessível e de impacto positivo também em 

mulheres de baixo nível escolar e econômico (CRAWFORD et al., 2005; EAKER et al., 

2004; DE JONGE et al., 2008). Entretanto, o benefício potencial deste método na motivação 

do retorno das mulheres para buscar o resultado do laudo citopatológico e a continuidade dos 

cuidados na detecção precoce não foram testados ou relatados na literatura. 

A utilização do telefone na promoção do cuidado contínuo em saúde muitas vezes 

se mostra mais atraente, acessível e menos oneroso para os pacientes do que outras formas de 

ação. Acrescenta-se que intervenções telefônicas baseadas nas diretrizes nacionais em saúde e 

em uma abordagem humanizada podem ser tão eficazes na continuidade dos cuidados quanto 

intervenções pessoalmente implementadas (KAMINER; BURLESON; BURKE, 2008). Em 

relação à enfermagem, o uso do telefone pode ser uma estratégia para o cuidado holístico, 

ampliando as ações em saúde e representando uma evolução frente ao cuidado tradicional. 

Deve-se estar atento, entretanto, para que as ligações não diminuam o contato entre 

profissional e paciente (VASCONCELOS et al., 2013). 

Diante da análise das diferentes formas de intervenção, pode-se dizer que, 

aparentemente, quando a orientação é fornecida pelo profissional, com espaço para perguntas 

específicas sobre o exame ou mesmo para falar sobre os medos que o cercam, há um aumento 

nas taxas de prática do procedimento, quando comparado somente ao oferecimento de 

informações de forma estática, como cartas, panfletos, vídeos etc., o que retrata mais um 

aspecto positivo do uso do telefone (VASCONCELOS et al., 2011a). 

Na realidade, pode-se afirmar que a etiologia do problema aqui exposto, 

relacionado ao não retorno das mulheres para receber o resultado do exame preventivo, é 

multicausal; no entanto, a partir do pressuposto de que a educação transcorre todas estas 

lacunas e que, se realizada de forma participativa e dialógica, culminará no empoderamento, 

motivação e fortalecimento da autonomia feminina nas escolhas conscientes em saúde, dessa 

forma, espera-se que as mulheres assumam uma postura de sujeitos corresponsáveis no 
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processo de adoção de comportamentos saudáveis e busca pela melhoria dos serviços de 

prevenção do CCU. 

Diante do exposto, percebe-se que é preciso testar outros tipos de intervenções 

comportamentais e educativas. No presente estudo, pretende-se responder ao seguinte 

questionamento: Quais os efeitos de uma intervenção educativa e de uma intervenção 

comportamental, por telefone, no comparecimento das mulheres à consulta de retorno para 

receber o resultado do exame colpocitológico?  

Desta forma pretende-se defender a seguinte tese: o uso de intervenções 

educativas ou comportamentais via telefone pela enfermeira aumenta a adesão das mulheres à 

consulta de retorno para receber o resultado do exame colpocitológico. 

Estudos dessa natureza são relevantes, na medida em que buscam propor e avaliar 

a utilização de intervenções a fim de minimizar as taxas de absenteísmo às consultas de 

retorno para receber o resultado do exame colpocitológico e assim melhorar a assistência à 

saúde da mulher, diminuir os gastos desnecessários ao sistema de saúde e estimular 

enfermeiros a realizarem estratégias educativas, imprescindíveis para o controle do CCU.  

No âmbito do desenvolvimento científico da Enfermagem, o estudo se propõe a 

apresentar os resultados de alto nível de evidência em relação a intervenções telefônicas até 

então inéditas no contexto brasileiro frente à problemática do não retorno. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Geral 

 

� Testar os efeitos das intervenções comportamental e educativa por telefone no 

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

colpocitológico. 

 

2.2 Específicos 

 

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

exame colpocitológico. 

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

educativa e comportamental por telefone. 

� Associar as variáveis sociodemográficas e a adequabilidade do conhecimento, 

atitude e prática entre as pacientes que compareceram e as que não compareceram à consulta 

de retorno. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Nas últimas décadas, a enfermagem tem experimentado uma profunda mudança 

cultural no âmbito prático e teórico. Espera-se que os enfermeiros compreendam, realizem 

pesquisas e baseiem sua prática profissional em dados levantados por pesquisas científicas; 

como também adotem uma Prática Baseada em Evidências (PBE) (POLIT; BECK, 

HUNGLER, 2011). Dentro desse contexto, a Enfermagem Baseada em Evidência (EBE) 

surge e pode ser definida como a aplicação de informações válidas, relevantes, com base em 

pesquisas, na tomada de decisão do enfermeiro. Entretanto, as informações científicas obtidas 

não irão ser empregadas isoladamente, mas incorporarão as preferências dos pacientes, o 

contexto e os recursos disponíveis para que a decisão ocorra, bem como o discernimento e 

especialização do enfermeiro (CULLUM et al., 2010). 

Diante do exposto, ao trabalhar com a prevenção do CCU, constatou-se que era 

necessário realizar uma revisão sistemática a fim de investigar as evidências atuais 

disponíveis na literatura nacional e internacional sobre intervenções voltadas ao controle do 

CCU e a real eficácia destas. Tal avaliação fornecerá embasamento teórico e metodológico 

para o delineamento das intervenções educativa (cognitiva) e comportamental a serem 

desenvolvidas e testadas neste estudo. 

As revisões sistemáticas e integrativas da literatura têm a finalidade de reunir e 

sintetizar resultados de pesquisas relevantes, realizadas em diferentes lugares e momentos, 

sobre um delimitado tema ou questão, de maneira sistemática e ordenada, contribuindo para o 

aprofundamento do conhecimento do tema investigado, o acréscimo do suporte para a tomada 

de decisão e a consequente melhoria da prática clínica. Além de ser uma ferramenta 

importante no processo de comunicação dos resultados de pesquisas por proporcionar síntese 

do estado do conhecimento de um determinado assunto, a revisão sistemática pode apontar 

lacunas a serem preenchidas com a realização de novos estudos (MENDES; SILVEIRA; 

GALVÃO, 2008; BENEFIELD, 2003; POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). 

Conforme a metodologia descrita por Cullum et al. (2010) para a construção de 

uma revisão sistemática, formulou-se a seguinte questão a fim de nortear a busca na literatura: 

Quais são as intervenções eficazes na prevenção do CCU? 

A prevenção do CCU abrange programas de rastreamento sistemático e de 

diagnóstico precoce voltados para os grupos etários apropriados e com vínculos eficazes em 

todos os níveis de atenção, bem como a educação dos profissionais de saúde e das mulheres, 
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ressaltando os benefícios do exame nas faixas etárias em que normalmente se manifesta esse 

câncer, seus sinais e sintomas (OMS, 2007). O enfermeiro, devido às diversas áreas de 

atuação profissional, tem papel fundamental nos cinco elementos essenciais de combate ao 

CCU, ou seja, a promoção da saúde, a prevenção primária, a detecção precoce, o 

diagnóstico/tratamento e os cuidados paliativos.  

 

3. 1 Procedimentos metodológicos 

 

O processo de elaboração desta revisão tomou por base o seguimento de diversas 

etapas, a saber: identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa; 

estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos; definição das informações a 

serem extraídas dos estudos selecionados; categorização dos estudos; avaliação dos estudos 

incluídos na revisão; interpretação dos resultados e, por fim, apresentação da revisão/síntese 

do conhecimento (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Os cenários online de busca consistiram nas bases de dados LILACS (Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), PUBMED (Public/Publish Medline), 

CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), SCOPUS e 

COCHRANE. Na delimitação da amostra composta pelos artigos para esta revisão, 

empregaram-se os critérios de inclusão: ser artigo de pesquisa completo, estar disponível 

eletronicamente, estar publicado em inglês, português ou espanhol, ter nível de evidência 1 ou 

2 e ter sido publicado nos últimos cinco anos. A delimitação temporal justifica-se por 

consistir esta revisão em uma atualização da desenvolvida por Vasconcelos et al. (2011b). 

Os artigos foram classificados no nível de evidência 1, nos casos de revisões 

sistemáticas ou meta-análises de ensaios clínicos randomizados controlados relevantes ou 

provenientes de diretrizes clínicas, baseadas em revisões sistemáticas de ensaios clínicos; e 

nível 2, quando as evidências foram derivadas de pelo menos um ensaio clínico randomizado 

controlado bem delineado (MELNYK; FINEOUT-OVERHOLT, 2005). 

Ressalta-se que, em busca online nas bases de dados supracitadas, foi necessário 

realizar algumas adaptações devido às especificidades de cada ambiente virtual. Portanto, o 

resgate da questão norteadora e dos critérios de inclusão estabelecidos esteve constantemente 

presente para a manutenção da coerência entre os artigos, evitando, assim, possíveis vieses. 

Nessa etapa, foram utilizados como descritores: neoplasias do colo do útero, estudos de 

intervenção e uterine cervical neoplasms and intervention studies. A busca foi feita no mês de 

fevereiro de 2013 e, ao final, obteve-se uma amostra de sete artigos (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Seleção dos artigos de pesquisa nas bases de dados Lilacs, Pubmed, Cinhal, Scopus   
e Cochrane de acordo com os critérios de inclusão propostos. Fev, 2013. 

 LILACS PUBMED CINAHL SCOPUS COCHRANE TOTAL 
Produção encontrada 04 10 04 109 01 118 
Não aborda a temática do 
estudo 

- 01 04 53 - 58 

Sem intervenção - - - 28 - 28 
Não aplicou intervenção 
educativa ou comportamental 

- 03 - 08 - 11 

Não está disponível 
eletronicamente 

- 02 - 05 - 07 

Repetido - 01 - 04 - 05 
Não possui nível de 
evidência 1 ou 2  

04 01 - 07 - 12 

TOTAL SELECIONADO - 02 - 04 01 07 

 

As informações extraídas dos artigos incluídos foram coletadas por meio de um 

instrumento adaptado de Ursi (2005), o qual aborda a identificação da produção científica, 

instituição sede do estudo, tipo de revista científica, características metodológicas, resultados, 

análise das intervenções, implicações para a prática e análise do rigor metodológico. 

A apresentação das intervenções analisadas seguirá a categorização proposta por 

Yabroff, Mangan e Mandelblatt (2003), a saber: comportamentais, cognitivas ou sociais. 

Intervenções comportamentais oferecem estímulos associados à realização do exame de 

Papanicolaou e do retorno para a busca do laudo (por exemplo: lembretes). Intervenções 

cognitivas fornecem novas informações, educam as mulheres quanto à prevenção do CCU e 

esclarecem quaisquer dúvidas. Por fim, as intervenções sociais contemplam normas sociais, 

pessoas treinadas da própria comunidade ou profissionais de saúde para fortalecer o 

rastreamento do CCU. 

 

3.2 Caracterização dos artigos 

 

A análise da procedência dos artigos selecionados mostrou que todos foram 

extraídos de periódicos médicos internacionais e escritos na língua inglesa. A base SCOPUS 

apresentou o maior número de produções selecionadas, com quatro artigos, a PUBMED, com 

dois, e um da COCHRANE. A classificação metodológica das produções resultou em revisões 

sistemáticas da literatura (n=04) e ensaios clínicos randomizados controlados (n=03).  
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Tabela 2 – Caracterização dos artigos de pesquisa selecionados nas bases de dados Scopus, 
Pubmed e Cochrane. Fev, 2013. 

BASE 
CIENTÍFICA 

TÍTULO DA PRODUÇÃO ENCONTRADA 
AUTOR/ 

ANO 
PERIÓDICO 

Scopus A promotora-administered group education intervention 
to promote breast and cervical cancer screening in a 
rural community along the U.S.–Mexico border: a 
randomized controlled trial 
 
Effectiveness of interventions to increase screening for 
breast, cervical, and colorectal cancers 
 
Intervention to increase recommendation and delivery 
of screening for breast, cervical, and colorectal cancers 
by healthcare providers- A systematic review of 
provider reminders 
 
The impact of interventions to improve attendance in 
female cancer screening among lower socioeconomic 
groups: A review 
 

Nuño et al.  
(2011) 

 
 
 

Sabatino et 
al. (2012) 

 
Baron et al.  

(2010) 
 
 
 

Spadea et 
al.  (2010) 

Cancer Causes 
Control 
 
 
 
Am J Prev Med 
 
 
Am J Prev Med 
 
 
 
 
Preventive 
Medicine 

Pubmed Evaluating the efficacy of lay health advisors for 
increasing risk-appropriate pap test screening: a 
randomized controlled trial among Ohio Appalachian 
women 
 
Cost effectiveness of a program to promote screening 
for cervical cancer in the Vietnamese-American 
population 

Paskett et 
al. (2011) 

 
 
 

Scoggins et 
al.  (2010) 

Cancer 
Epidemiol 
Biomarkers Prev 
 
 
Asian Pacific 
Journal of 
Cancer 
Prevention, 

Cochrane 
Library 

Interventions that increase use of Pap tests among ethnic 
minority women: a meta-analysis 
 

Han et al. 
(2011) 

Psycho-
Oncology 

 

Nos sete artigos selecionados, a maioria das intervenções foi cognitiva (n=38), 

seguida da comportamental (n=27) e da social (n= 22). As pacientes foram os principais alvos 

das estratégias (n= 76), já as demais se destinaram aos próprios profissionais (n=11). A 

grande variedade de intervenções é explicada pela análise das revisões sistemáticas (n=4) 

outrora mencionadas.  

 

3.3 Intervenções comportamentais 

 

As intervenções comportamentais implementadas na forma de lembretes 

mostraram-se eficazes, em especial o telefonema-lembrete, como incentivo para a busca do 

serviço de saúde para os cuidados relacionados à prevenção do câncer cérvico-uterino, com o 

consequente aumento na adesão ao exame e no número de retorno de mulheres para o 
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recebimento do laudo colpocitopatológico. Essas intervenções partem do pressuposto de que 

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

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

(MCEWEN; WILLS, 2009). 

 

Tabela 3 - Estratégias comportamentais para aumento da detecção precoce do câncer cérvico-
uterino. Fev, 2013. 

ESTRATÉGIA DA 
INTERVENÇÃO 
 

f % REFERÊNCIAS 

Carta- lembrete ou 
convite 
 
 
 

10 37 Tseng et al. (2001), Eaker et al. (2004), Lantz et al. (1995), McDowell, 
Newell, Rosser (1989), Pierce et al.(1989), Ruffın, Gorenflo (2004), de 
Jonge et al. (2008), Morrell et al. (2005), Burack et al. (1998), Nguyen 
et al. (2006). 

Telefonema- 
lembrete 
 

5 18,5 Eaker et al. (2004), Becker et al. (1989), Crawford et al. (2005), Byrnes 
et al. (2007), Eaker et al. (2004). 

Lembrete gráfico ou 
no prontuário 

5 18,5 Becker et al. (1989) McPhee et al. (1989), Ornstein et al. (1991), 
Tierney et al. (1986), Burack et al. (1998). 

 
Sistema 
computadorizado de 
lembrete  
 

 
2 

 
7,5 

 
Ornstein et al. (1991), Williams et al. (1998). 

Incentivo 
financeiro/transporte 
 

5 18,5 Schillinger et al. (2000), Rosenthal et al. (2005), Reid et al. (1991), 
Moskovits et al. (2007), Taylor et al. (2002). 

 
TOTAL 
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ALVO DA 
INTERVENÇÃO 
 

   

Paciente 20 74 Tseng et al. (2001), Eaker et al. (2004), Lantz et al. (1995), McDowell, 
Newell, Rosser (1989), Pierce et al. (1989), Becker et al. (1989), 
Ornstein et al. (1991), Williams et al. (1998), Ruffın, Gorenflo (2004), 
de Jonge et al. (2008), Morrell et al. (2005), Schillinger et al. (2000), 
Crawford et al. (2005), Byrnes et al. (2007), Eaker et al. (2004), 
Moskovits et al. (2007), Taylor et al. (2002), Burack et al. (1998), 
Nguyen et al. (2006). 
 

Profissionais 7 26 Becker et al. (1989) McPhee et al. (1989), Ornstein et al. (1991), 
Tierney et al. (1986), Burack et al. (1998), Rosenthal et al. (2005), Reid 
et al. (1991). 

 

Estratégias comportamentais dirigidas para detecção precoce do CCU promovem 

maior consciência entre as mulheres, obtendo-se melhorias na participação espontânea na fase 

de rastreamento e diagnóstico, bem como na adesão ao tratamento estabelecido (SPADEA et 

al., 2010). Os efeitos também se estendem ao fortalecimento da periodicidade adequada, 

identificando-se um aumento de 6,3% na quantidade de exames colpocitopatológicos 
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realizados em dois anos (BYRNES et al., 2007). Conforme os estudos avaliados, o estímulo 

direcionado às mulheres foi fornecido especialmente por cartas-lembrete ou ligações 

telefônicas para incentivar a prática do exame ou do retorno. 

Em meta-análise realizada com dez estudos publicados entre 1966 e 2000, 

observou-se que, embora as intervenções em forma de carta-lembrete para realização do 

rastreio do CCU tenham efeito cumulativo, elas podem ter eficácia reduzida em grupos 

socioeconômicos mais baixos (TSENG et al., 2001). Em contrapartida, pesquisa desenvolvida 

na Suécia inferiu que o lembrete por telefone possui eficácia mais alta, uma vez que seu efeito 

não se relacionou ao nível de escolaridade, demonstrando ser eficaz em mulheres de 

diferentes níveis educacionais. Acrescido a isso, a carta-lembrete e o lembrete por telefone 

tiveram efeitos significativos na realização do exame colpocitopatológico (respectivamente, 

OR = 2,9, IC 95%: 2,5-3,3; OR = 6,9 IC 95%: 5,0-9,4) em comparação com um folheto 

informativo e um convite padrão (EAKER et al., 2004).  

Ao avaliar os efeitos no quantitativo de triagens realizadas para o CCU, estudos 

que incluíram lembretes por telefone obtiveram efeito crescente na assiduidade das mulheres, 

variando de 1,6 a 31,4%. Já o lembrete impresso com a mesma finalidade, obteve 1,8% de 

aumento (CRAWFORD et al., 2005; EAKER et al., 2004; MORRELL et al., 2005; DE 

JONGE et al., 2008). 

Nas estratégias comportamentais direcionadas aos profissionais, geralmente foram 

empregados lembretes gráficos no prontuário das pacientes ou na ficha de admissão, ou até 

mesmo sistema computadorizado de lembrete, para rastreamento e reforço a respeito da 

importância da realização do exame naquele momento (BURACK et al., 1998; WILLIAMS; 

BOLES; JOHNSON, 1998; BARON et al., 2010). 

Nessa perspectiva, a revisão sistemática de Baron et al. (2010) buscou identificar 

a eficácia, aplicabilidade, eficiência econômica e barreiras à implementação do uso de 

intervenções para lembrete aos profissionais de saúde, as quais eram fornecidas no período 

adequado para que a paciente realizasse o rastreamento ou quando este já estava atrasado. Ao 

final, os autores concluíram que estratégias comportamentais dirigidas aos profissionais 

aumentaram a assiduidade das pacientes no rastreamento do CCU. Entretanto, ressaltaram que 

a falta de infraestrutura de tecnologia de informação pode ser uma barreira potencial à 

utilização dessa estratégia.  

Intervenções que utilizaram incentivos financeiros, como dinheiro para transporte 

e exames realizados gratuitamente, obtiveram uma melhora em relação à realização do exame 

colpocitopatológico, principalmente em mulheres socioeconomicamente desfavorecidas 
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(MOSKOWITZ et al., 2007). Segundo Han et al. (2011), esse tipo de intervenção costuma ser 

utilizado em associação com outras estratégias que promovam maior sensibilização da 

população, como intervenções com o uso de diversificadas mídias. 

A eficácia das intervenções também depende diretamente das peculiaridades da 

população-alvo e do ambiente de implementação, é o que prova a meta-análise composta por 

dezoito estudos voltados para intervenções que aumentem a realização do exame 

colpocitopatológico entre minorias étnicas. Os resultados apontaram que ações desenvolvidas 

no contexto dos serviços de saúde são mais eficazes do que em ambientes comunitários. Além 

disso, para ser eficaz, a intervenção deve ser adaptada à cultura da população. O uso de 

lembretes adaptados foi eficaz no fortalecimento da realização do exame colpocitopatológico, 

com aumento de 13,2% (HAN et al., 2011).  

 

3.4 Intervenções cognitivas 

 

Meta-análise realizada para examinar a eficácia global de intervenções na 

adesão ao exame de Papanicolaou por mulheres de minorias étnicas nos Estados Unidos 

concluiu que, entre as intervenções, a melhoria de acesso provocou um maior tamanho de 

efeito (0,253 [IC 95%]: 0,110-0,397), seguido de educação comunitária (0,167 [IC 95%] : 

0,057-0,278) e aconselhamento individual, cartas personalizadas ou lembretes (0,132 [IC 

95%]: 0,069-0,195). As abordagens intervencionistas mais comumente utilizadas foram 

materiais de impressão individualmente dirigidos e aconselhamento (HAN et al., 2011). 

Seguindo na investigação de estratégias eficazes para aumento da adesão ao 

rastreamento do câncer cérvico-uterino, mama e reto, Sabatino et al. (2012) desenvolveram 

uma revisão sistemática da literatura com o intuito de atualizar os efeitos de intervenções 

educativas individuais, grupais e de divulgação na mídia. As sessões educativas estudadas 

foram promovidas por profissionais de saúde ou mesmo por membros da comunidade. A 

maioria dos programas foi realizada em igrejas ou casas da comunidade. Dados de quatro 

estudos foram convertidos para uma métrica comum e gerou uma mediana absoluta pós-

intervenção com variação percentual de 10,6 (intervalo de valores de 0 a 59,1). A estratégia 

grupal para receber o resultado de um teste de Papanicolaou resultou em um tamanho de 

efeito de 0,69 (IC 95%: 0,41-1,19) e a individual de 1,12 (IC 95%: 0,91-1,37).  

Ao término, os autores concluíram que há provas suficientes de que a educação 

em grupo é eficaz na crescente triagem de câncer de mama, porém as evidências ainda são 

insuficientes para determinar a eficácia da educação em grupo no aumento do rastreio para o 
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câncer do colo do útero e câncer colorretal diante do pequeno número de estudos, das 

limitações metodológicas e de resultados inconsistentes. 

 

Tabela 4 - Estratégias cognitivas para aumento da detecção precoce do câncer cérvico-uterino. 
Fev, 2013. 
ESTRATÉGIA DA 
INTERVENÇÃO 
 

f % REFERÊNCIAS 

Grupo educativo 12 31,5 Nuño et al. (2011), Maxwell et al. (2003), Navarro et al. (1998), Lopez, 
Castro (2006), Larkey (2006), White, Agurto, Araguas (2006), Bird et 
al. (1998), Fang et al. (2007), Moskovits et al. (2007), Nguyen et al. 
(2006), Paskett et al. (1999), Thompson et al. (2006). 
 

Propagação na mídia 10 26,3 Blumenthal et al. (2005), Byles et al. (1994), Howe, Owen-Smith, 
Richardson et al. (2002), Nguyen et al. (2006), Blumenthal et al. 
(2005), Byles et al. (1994), Howe, Owen-Smith, Richardson et al. 
(2002), Nguyen et al. (2006). 
 

Aconselhamento por 
telefone 

5 13,1 Lantz et al. (1995), Dietrich et al. (2006), Rimer et al. (1999), 
McDowell, Newell, Rosser (1989) / Taylor et al. (2002).  
 

Educação individual 5 13,1 Valanis et al. (2002), Dignan et al. (1996), Dignan et al. (1998), Paskett 
et al. (1999), Thompson et al. (2006). 
 

Carta/ folheto 
educativo  

3 7,8 Segnan et al. (1998), Eaker et al. (2004), Jibaja-Weiss et al. (2003). 

    
Visitação em site 2 5,2 Burack et al. (1998), Fang et al. (2007).  
    
    
Programa de 
computador adaptado 
 

1 3,0 Campbell et al. (2002). 

TOTAL 38 100 
 

 

ALVO DA 
INTERVENÇÃO 
 

   

Paciente 38 100 Todos os estudos referenciados 

 

As intervenções individuais contempladas no estudo compartilhavam as 

informações por telefone ou presencialmente, na abordagem das indicações, benefícios e 

formas de superar os obstáculos ao rastreamento. Assim, a estratégia possuía o objetivo de 

informar, encorajar e motivar as pessoas a buscarem o tal rastreio. Essas mensagens foram 

promovidas por profissionais de saúde, conselheiros de saúde, leigos ou voluntários. 

Conforme definido para esta avaliação, a educação individual pode ser acompanhada por um 

componente lembrete-cliente. Diante dessa categoria de intervenções, a revisão original 

encontrou fortes indícios de eficácia, com base em um aumento na mediana de 8,1 pontos 
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percentuais (IQ: 5.7, 17.3). Assim, demonstrou fortes evidências de que a educação individual 

é eficaz no aumento do rastreamento do câncer de mama e cérvico-uterino. 

Entretanto, ao avaliar o impacto do efeito da mídia no rastreamento, não houve 

provas suficientes para determinar a eficácia das intervenções da comunicação de massa no 

aumento da triagem para câncer de mama, colo do útero e reto, porque poucos estudos 

qualificados foram revisados. Vale esclarecer que a mídia aqui referida abrange o emprego de 

televisores, rádios, jornais, revistas e outdoors na comunicação de informações educativas e 

motivacionais para a comunidade ou, em maior escala, em campanhas de intervenção.  

Outro estudo foi desenvolvido para rever as evidências científicas sobre a eficácia 

de intervenções promotoras do comparecimento de grupos socioeconômicos mais baixos no 

rastreio do câncer de mama e colo do útero (SPADEA et al., 2010). Em tal contexto, quatro 

diferentes estratégias de convite foram avaliadas no programa de rastreio da população de 

Turim, na Itália, para o câncer de mama e do colo do útero (SEGNAN et al., 1998). 

Comparado ao grupo de tratamento padrão (uma carta assinada pelo profissional que 

acompanha a mulher, com um compromisso preestabelecido), o cumprimento de doze meses 

de seguimento foi significativamente menor usando cartas-convite, sem um compromisso 

preestabelecido. A adesão mostrou-se semelhante no grupo que recebeu a carta com 

informações mais detalhadas sobre o risco de câncer. O impacto prolongado desta carta, no 

entanto, foi significativamente maior entre as mulheres com maior nível de escolaridade, 

sugerindo que explicações médicas detalhadas são susceptíveis de aumentar as desigualdades 

sociais nas taxas de participação, sem aumentar a cobertura total.  

Ao comparar dois tipos de cartas, os resultados sugerem que uma carta extensa 

com informações detalhadas sobre o estado de saúde da mulher e o risco de câncer pode ser 

mais impedimento do que incentivo para corrigir comportamentos de triagem. Ao final do 

acompanhamento, de fato, 23,7% das mulheres randomizadas para tal carta haviam passado 

pelo exame, em comparação com 43,9% daquelas randomizadas para uma carta genérica, e os 

percentuais de mamografia foram de 13,0% e 30,5%, respectivamente, para a mesma 

intervenção (JIBAJA-WEISS et al., 2003; EAKER et al., 2004; SEGNAN et al., 1998).  

A estratégia de enviar cartas ou panfletos educativos com linguagem simples, 

abordando aspectos relacionados aos exames de detecção precoce, pode ocasionar um 

impacto positivo no conhecimento das mulheres, embora nem sempre isto signifique melhora 

na prática do exame (ABERCROMBIE, 2001; JIBAJA-WEISS et al., 2003; SEGNAN et al., 

1998; EAKER et al., 2004).  
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Outros três estudos avaliaram estratégias de divulgação envolvendo informações, 

lembretes e aconselhamento por telefone para mulheres recrutadas em bairros de baixa renda 

e/ou de minorias étnicas, quanto à adesão ao rastreamento para o câncer de mama e cérvico-

uterino (CRANE et al., 1998; CRANE et al., 2000; JIBAJA-WEISS et al., 2003). Todos eles 

usaram modelos teóricos no desenvolvimento de mensagens individualmente adaptadas, 

destinadas a resolver barreiras para a triagem, aumentar a autoeficácia e apoiar as mulheres no 

processo de mudança de comportamento. 

Nos dois estudos de Crane (CRANE et al., 1998; CRANE et al., 2000) sobre o 

rastreamento do câncer de mama e colo do útero, o uso de cartas acompanhadas pelo 

aconselhamento via telefone provou ser satisfatória a relação custo-eficácia para melhorar as 

taxas de adesão entre os grupos socioeconômicos mais desfavorecidos, e uma estratégia mista 

combinando e-mail personalizado e telefonema mostrou-se ainda mais eficaz. 

O aconselhamento por telefone realizado para identificar e eliminar barreiras 

educacionais, psicológicas e práticas em relação ao exame de Papanicolaou mostrou-se uma 

excelente estratégia para melhorar a adesão em relação ao exame, mesmo quando comparada 

ao telefonema-lembrete (ABERCROMBIE, 2001).  

 

3.5 Intervenções sociais 

 

As intervenções sociais, ao contemplarem normas e contextos sociais, abordam 

estratégias culturalmente adaptadas e se utilizam especialmente de profissionais, conselheiros 

e educadores de saúde, além de pessoas leigas da própria comunidade, como agentes 

facilitadores do encorajamento feminino na participação no programa de rastreamento. 

Em meta-análise construída a partir da avaliação de dezoito estudos com mulheres 

de minorias étnicas, identificou-se que as intervenções que possuem maior eficácia na 

ampliação do número de mulheres para realização de triagens para o CCU são as intervenções 

que facilitam o acesso da população ao exame colpocitopatológico, identificando uma 

elevação de 25,3% no rastreio. Assim, estratégicas sociais direcionadas a um grupo maior de 

pessoas são mais eficazes que quando implementadas individualmente (HAN et al., 2011). 

Intervenções realizadas por conselheiros leigos pertencentes à comunidade étnica 

investigada, treinados para desenvolver estratégias educativas, mostraram-se eficazes na 

prática do exame colpocitopatológico, com aumento em torno de 20% na taxa de participação 

espontânea ao exame (BIRD et al., 1998; NAVARRO et al., 1998; TAYLOR et al., 2002; 

SPADEA et al., 2010). 
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Tabela 5 - Estratégias sociais para aumento da detecção precoce do câncer cérvico-uterino. 
Fev, 2013 

ESTRATÉGIA DA 
INTERVENÇÃO 
 

f % REFERÊNCIAS 

Conselheiros em 
saúde  
 

3 13,6 Bird et al. (1998), Navarro et al. (1998), Taylor et al. (2002). 

Trabalhadores leigos 
 

2 9,1 Scoggins et al. (2010), Paskett et al. (2011). 

Facilidade de acesso 5 22,7 Pritchard, Straton, Hyndman et al. (1995), White et al. (1993), Elwood 
Martin et al. (2004), Batal et al. (2000), Mandelblatt et al. (1993). 

    
Avaliação do 
desempenho 
profissional/ 
Educação permanente 
 

4 18,1 Fleming et al. (1983), Kern et al. (1990), McPhee et al. (1989), Tierney, 
Hui, McDonald et al. (1986). 

Rastreamento 
gratuito 
 

1 4,6 Thompson et al. (2006). 

Educadores em 
saúde 

7 31,9 Bird et al. (1998), Lam et al. (2003), Mock et al. (2007), Nguyen et al. 
(2006), Paskett et al. (1999), Taylor et al. (2002), Thompson et al. 
(2006). 

TOTAL 
 

22 
 

100  

ALVO DA 
INTERVENÇÃO 
 

   

Paciente 18 81,9 Bird et al. (1998), Navarro et al. (1998), Taylor et al. (2002), Pritchard, 
Straton, Hyndman et al. (1995), White et al. (1993), Elwood Martin et 
al. (2004), (2000), Batal et al. (2000), Mandelblatt et al. (1993), 
Thompson et al. (2006), Bird et al. (1998), Lam et al. (2003), Mock et 
al. (2007), Nguyen et al. (2006), Paskett et al. (1999), Taylor et al. 
(2002), Thompson et al. (2006), Scoggins et al. (2010), Paskett et al. 
(2011). 
 

Profissionais 4 18,1 Fleming et al. (1983), Kern et al. (1990), McPhee et al. (1989), Tierney, 
Hui, McDonald et al. (1986). 

 

A minimização de barreiras estruturais para redução do tempo e da distância com 

intuito de facilitar o acesso à triagem do CCU foi avaliada por três estudos. Apesar de 

apresentarem limitações metodológicas, eles constataram que a implementação de novas 

alternativas de locais apropriados para a triagem pode aumentar em 13,6% o número de 

exames realizados (PRITCHARD; STRATON; HYNDMAN, 1995; WHITE et al., 1993; 

ELWOOD MARTIN et al., 2004).  

Dentro do contexto das intervenções sociais, os profissionais de saúde também 

podem se tornar o público-alvo das estratégias. Intervenções de educação permanente para 

profissionais atuantes na detecção precoce do CCU resultaram em um incremento na prática 

do exame citológico entre 4% e 29,5%, deixando muito clara a importância de estratégias 
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direcionadas aos trabalhares da área da saúde (FLEMING; LAWRENCE, 1983; KERN et al., 

1990; MCPHEE et al., 1989; TIERNEY; HUI; MCDONALD, 1986). 

 

3.6 Discussão 

 

Motivar as mulheres a fazer suas escolhas na redução dos riscos para o 

desenvolvimento do câncer cérvico-uterino e melhorar seus comportamentos de saúde é uma 

tarefa desafiadora. O desenvolvimento dessa autonomia responsável requer educação e apoio 

além do que é normalmente disponibilizado em uma consulta de cuidados primários. 

Conforme o apresentado nesta revisão sistemática, estratégias e programas, sobretudo de 

aconselhamento, destinados a apoiar as mulheres nas tomadas de decisão em saúde, foram 

avaliados e requerem adaptações conforme as características populacionais e institucionais. 

Como exemplo, constatou-se que mulheres de baixa escolaridade se beneficiam mais com o 

aconselhamento por telefone do que com material educativo impresso (YABROFF; 

MANGAN; MANDELBLATT, 2003). 

Meta-análise de Han et al. (2011) enfatizou que os dezoito estudos de 

intervenções para aumentar o uso de teste de Papanicolaou entre mulheres de minorias étnicas 

demonstraram que a melhoria na adesão ao referido exame pode ser alcançada (um aumento 

médio de 15,8%), através do uso de diversos métodos. Estas mulheres podem ter 

experimentado menos barreiras ao rastreamento dessa neoplasia porque receberam lembretes 

personalizados, aconselhamento telefônico ou uma oferta de triagem imediata na clínica. No 

entanto, a diferença de tamanho do efeito relativamente pequeno, cerca de 7%, entre as 

configurações de cuidados de saúde, sugere pistas adicionais de apoio que podem ser 

necessárias para promover a adesão ao teste entre as mulheres de minorias étnicas. 

Continuando no âmbito específico do câncer cérvico-uterino, revisão sistemática 

de Yabroff, Mangan e Mandelblatt (2003) reuniu intervenções para aumentar o uso do 

Papanicolaou apresentadas em artigos de 1980 a abril de 2001. As intervenções foram 

classificadas como comportamentais, cognitivas e sociais. Em comparação com os cuidados 

habituais, as intervenções comportamentais testadas (cartão postal ou carta-lembrete, 

telefonema-lembrete, diário de saúde, lembrete gráfico, lembretes via mídia e incentivos 

financeiros) mostraram-se eficazes no aumento da realização do exame, com tamanho do 

efeito de 24,4% (IC 95%: 11,1-37,7). Ressalta-se que o telefonema-lembrete se destacou 

como a intervenção comportamental mais eficaz, com efeito de 18,8% (IC 95%: 15,8-21,8), 

seguida da sua associação com a carta-lembrete 13,2% (IC 95%: 7,4-19,0).  
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A utilização de estratégias comportamentais para a promoção do cuidado contínuo 

vem sendo expandida na área da saúde. Em relação à enfermagem, o uso do telefone surge 

como uma estratégia potencial para o cuidado holístico, ampliando as ações em saúde, 

representando uma evolução frente ao cuidado tradicional. Deve-se estar atento, entretanto, 

para que as ligações automatizadas não diminuam o contato entre profissional e paciente 

(VASCONCELOS et al., 2013).  

Estudos demonstraram que o telefonema-lembrete consistiu em uma intervenção 

eficaz na adesão ao exame colpocitopatológico, elevando significativamente o número de 

mulheres que passaram a realizá-lo (EAKER et al., 2004; CRAWFORD et al., 2005). Para 

Crawford et al. (2005), o lembrete por meio de voz interativa ao telefone mostrou-se eficaz no 

aumento de 18,2% na realização do exame. Portanto, o lembrete via telefone pode se 

configurar como estratégia de base populacional eficaz no arrefecimento dos problemas 

relacionados ao abandono do rastreamento do CCU no país. 

Em outros contextos de saúde, o telefonema-lembrete também resultou em 

desfechos satisfatórios, como no aumento da vacinação contra influenza, na adesão à 

mamografia, ao tratamento anti-retroviral, dentre outros (STOCKWELL et al., 2012; 

HEGENSCHEID et al., 2011; KALICHMAN et al., 2011). 

A estratégia de enviar cartas lembretes para 43.523 mulheres revelou-se mais 

eficaz quando o envio se baseia no registro de mulheres que estão em atraso na realização do 

exame ou no retorno para buscar o laudo colpocitopatológico do que quando esse envio 

ocorre aleatoriamente, aumentando em 6,4% o número de mulheres que compareceram após 

receber a intervenção (DE JONGE et al., 2008).  

Sobre a análise das intervenções cognitivas (cartas educativas, aconselhamento 

por telefone ou associação entre carta-lembrete e panfleto educativo ou carta-lembrete e 

aconselhamento por telefone) de Yabroff, Mangan e Mandelblatt (2003), os três estudos que 

empregaram a carta educativa contendo informações detalhadas sobre o câncer cérvico-

uterino apresentaram resultados contrários ao esperado, uma vez que o emprego desta 

intervenção diminuiu a busca pelo rastreamento, demonstrando não ser uma estratégia atrativa 

e eficaz. Já as informações compartilhadas de forma interativa por telefone trouxeram um 

aumento de 8% no Papanicolaou, dado não muito significativo estatisticamente (0,113 [IC 

95%]: 1,4-17,4). Em duas das três intervenções comportamentais associadas às cognitivas 

utilizou-se a entrega de panfletos educativos e cartas-lembretes, que não foram associadas a 

melhorias significativas no Papanicolaou, ao passo que o estudo que incorporou um 
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telefonema de um educador de saúde com a carta-lembrete registrou um aumento de 13,5% no 

uso de Papanicolaou (IC 95%: 7,6-19,4). 

Aparentemente, quando a informação é fornecida pelo profissional, com espaço 

para perguntas específicas sobre o exame ou mesmo para falar sobre os medos e temores que 

o cercam, há um aumento nas taxas de prática do procedimento quando comparada somente 

ao oferecimento de informações de forma estática (cartas, panfletos, vídeos, etc.) 

(VASCONCELOS et al., 2011a). 

As intervenções comportamentais parecem ter um efeito mais sutil quando 

comparadas às cognitivas, foi o que Abercrombie (2001) inferiu ao comparar o telefonema-

lembrete e o aconselhamento por telefone. A primeira intervenção aumentou a adesão 

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

vez, procura eliminar as barreiras (educativas, psicológicas e práticas), o que favorece o 

aumento significativo de adesão das mulheres ao exame. Os resultados apresentados remetem 

à importância de se utilizar uma combinação das intervenções para uma melhor eficácia.  

Conforme a caracterização dos artigos selecionados, percebe-se a necessidade de 

estudos que avaliem estratégias, em âmbito nacional, com maior rigor metodológico e que 

abordem com mais frequência o rastreamento do câncer cérvico-uterino. Nessa perspectiva, 

verifica-se um maior interesse e fortes evidências quanto à testagem de intervenções 

direcionadas ao câncer de mama, que também poderão ser úteis nesta análise. 

Em estudo experimental com o intuito de avaliar o efeito de um pacote de 

intervenções cognitivas e sociais na melhoria dos comportamentos de saúde, no rastreamento 

do câncer de mama e na manutenção da qualidade da vida, foram recrutadas mulheres em 

idades dos 18 aos 74 anos. As participantes foram randomizadas para receber imediatamente 

o pacote de intervenção ou para compor o grupo controle que recebeu a intervenção de modo 

tardio, no caso, depois de um ano do término do estudo (BOWEN; POWERS, 2010). 

O pacote de intervenção reunia: (a) material impresso sobre o câncer de mama e 

cérvico-uterino para cada participante, com informações gerais e personalizadas sobre os 

riscos paras tais neoplasias; (b) dentro de duas semanas depois de entregue o material, a 

participante recebia um aconselhamento por telefone para solucionar dúvidas, informar sobre 

os riscos e oferecer oportunidades para aconselhamento mais intensivo; (c) aconselhamento 

em grupo para os participantes que expressavam ansiedade e preocupação sobre os riscos; o 

aconselhamento psicossocial consistiu em quatro sessões semanais, conduzidas em grupos de 

cinco ou seis mulheres e liderado por um conselheiro de saúde treinado; (d) aconselhamento 

sobre os riscos genéticos e testes para as mulheres com histórico familiar de câncer. Todas as 
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participantes do estudo (intervenção imediata e controle tardio) foram entrevistadas um ano 

após a randomização para avaliar os efeitos da intervenção. 

A intervenção provou ser eficaz ao aumentar a adesão à mamografia tanto quanto 

a qualidade de vida durante o período da intervenção de um ano. Nas mulheres do grupo 

intervenção, a captação para a mamografia aumentou significativamente em 12% e a 

qualidade de vida em 5,3 pontos na escala utilizada em relação ao controle. A intervenção foi 

mais facilmente usada pelas mulheres capazes de ler os materiais. É concebível que as 

analfabetas tivessem dificuldades com os materiais escritos, porém constatou-se que o 

telefonema para discutir os temas era capaz de resolver esta limitação; assim, a intervenção 

via telefone atingiu de modo mais eficaz e mais abrangente as participantes do estudo, 

independente de suas diferenças. 

Embora as estratégias comportamentais que utilizam lembretes sejam eficazes na 

adesão para repetir a mamografia, as estratégias mais intensas dirigidas à paciente (por 

exemplo, o aconselhamento por telefone) são mais eficazes, e conseguem até mesmo triplicar 

as chances de que as mulheres não aderentes obtenham a mamografia após a intervenção. 

Além do mais, os autores retrataram uma melhoria das taxas de frequência entre 10 e 41 

pontos percentuais (COSTANZA et al, 2000; CRANE et al., 2000; SAYWELL et al, 2003; 

LUCKMANN et al., 2003; CARNEY et al., 2005). 

Nessa perspectiva, foi implementado na Alemanha um programa em prol do 

aumento da realização da mamografia, acompanhado por uma investigação cujo objetivo era 

analisar se o uso de lembretes telefônicos, associado ao aconselhamento, também via telefone, 

melhorava a adesão à mamografia e o nível de satisfação com o atendimento quando 

comparado ao uso de lembretes escritos (HEGENSCHEID et al., 2011). 

Assim, as mulheres identificadas como faltosas no que se refere à periodicidade 

de realização da mamografia foram randomizadas para um grupo controle, que recebia 

somente lembretes escritos, ou para um grupo de intervenção, que recebia o lembrete por 

telefone e, adicionalmente, também o aconselhamento telefônico. A comparação entre os 

grupos revelou uma taxa de frequência significativamente maior no grupo de intervenção em 

comparação com os controles (35,5% vs 29,7%, p = 0,0004). Ressalta-se que, embora 

diferentes formas de lembretes sejam eficazes na promoção da adesão mamográfica, 

telefonemas lembretes mostraram-se mais eficazes do que os lembretes impressos. No 

seguimento, 92% afirmaram que estavam satisfeitos com o aconselhamento que haviam 

recebido, 33% relataram que o aconselhamento por telefone havia influenciado sua decisão e 

77% concordaram que o aconselhamento por telefone deve ser usado rotineiramente para 
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incentivar as pacientes. O aconselhamento individual via telefone disponibilizado nesse 

programa nacional de rastreio do câncer de mama foi eficaz e bem aceito pelas participantes. 

Se amplamente implementado na esfera populacional, o aconselhamento por telefone pode 

melhorar substancialmente a participação em programas nacionais.  

Retornando ao contexto do câncer cérvico-uterino, agora sob o foco das 

intervenções sociais, pode-se dizer que sua maioria foi direcionada para grupos étnicos 

específicos e utilizou trabalhadores de saúde e mulheres recrutadas da própria população-alvo 

para encorajar outras mulheres a participarem do rastreamento. Para Yabroff, Mangan e 

Mandelblatt (2003), as intervenções sociais apresentam efeito positivo quando associadas às 

comportamentais e cognitivas. Dois dos três estudos que incorporaram as três categorias de 

intervenção demonstraram um grande aumento na prática do Papanicolaou, de 18,0% (IC 

95%: 7,6-28,4) e 36,0% (IC 95%: 25,1-46,9). A primeira, conduzida por Bird (1998), utilizou 

trabalhadores de saúde, panfletos, incentivos financeiros e era culturalmente específica para as 

mulheres vietnamitas-americanas. O segundo estudo empregou trabalhadores de saúde, 

incentivos financeiros e oficinas educativas (WHITMAN et al., 1994). 

Estratégias sociais, em que se pode utilizar conselheiros de saúde (leigos treinados 

da comunidade), líderes comunitários ou pessoas influentes da comunidade para a realização 

da intervenção, são geralmente mais eficazes em populações que apresentam barreiras 

culturais para a triagem. Estratégias sociais isoladas foram marginalmente eficazes no 

aumento da prática do Papanicolaou, porém, ao serem adaptadas à população-alvo e 

associadas às estratégias comportamentais e cognitivas, sugerem ser particularmente eficazes, 

conforme observado em uma população de mulheres vietnamitas-americanas, que teve um 

aumento de 18,0% (IC 95%: 7,6-28,4) na prática do Papanicolaou (GIARRATANO; 

BUSTAMANTE-FLORESTA; CARTER, 2005).  

A viabilidade e os custos da intervenção com conselheiros de saúde são 

influenciados pelo recrutamento e formação de educadores, duração das sessões educativas, 

controle de qualidade das intervenções, dentre outros fatores (SABATINO et al., 2012).  

A melhoria do acesso a partir da criação de locais alternativos para o exame 

mostrou efeito positivo na adesão à coleta colpocitopatológica. Segundo Santos, Silva e 

Bezerra (2012), as dificuldades de acesso trazem consequências danosas à saúde das 

mulheres, com custos sociais, econômicos e emocionais elevados, denotando a incapacidade 

que o sistema de saúde tem de responder às demandas da população. Assim, as barreiras de 

acesso, como a infraestrutura, acolhimento e habilidade dos profissionais envolvidos, devem 

ser minimizadas com intuito de aumentar a adesão ao exame. 



42 
 

Nas poucas intervenções relativas ao sistema, um estudo integrou a enfermeira na 

prática de cuidados primários e na realização do exame, o que provocou um aumento na 

realização do Papanicolaou (32,7%, IC 95%: 20,5- 44,9). Os profissionais de saúde, dentre os 

quais o enfermeiro, devem promover o acolhimento em sua prática profissional e construir 

vínculos com os sujeitos assistidos, visando compreender, reconhecer e comprometer-se a 

atender às necessidades de saúde dos pacientes e só assim cumprir ações educativas em saúde 

mais dialogadas e participativas (TWINN; CHENG, 2000). 

Em suma, intervenções interativas comportamentais e cognitivas que utilizaram o 

telefone como meio de comunicação apresentaram efeitos mais positivos e abrangentes na 

adesão ao rastreamento do CCU especialmente por amenizar barreiras educacionais, culturais 

e financeiras, por vezes presentes em estratégias que empregaram material escrito ou em 

grupos educativos presenciais. As intervenções sociais em grupo realizadas por conselheiros 

leigos treinados da própria comunidade e a criação de novos locais para a coleta 

colpocitológica demonstraram serem as mais eficazes no âmbito social. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

4.1 O Modelo de Atenção às Condições Crônicas  

 

O imperativo do manejo adequado das condições crônicas da população mundial, 

como o câncer, por exemplo, culminou na criação de modelos eficazes no oferecimento de um 

suporte teórico-prático para a reorganização dos sistemas de atenção à saúde nos seus 

diferentes âmbitos de atuação. A saber, o Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) 

(MENDES, 2011; 2012) insere-se como um modelo adaptado ao sistema público brasileiro. O 

MACC baseia-se no Chronic Care Model (CCM) (WAGNER, 1998) e incorpora mais dois 

modelos: o Modelo da Pirâmide de Risco (MPR) (PORTER; KELLOGG, 2008) e o Modelo 

da Determinação Social da Saúde (DAHLGREN; WHITEHEAD, 2007).  

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um sistema público de atenção à saúde com 

responsabilidades definidas em determinados territórios e populações. Nesse aspecto, a gestão 

de base populacional convoca um modelo que estratifique a população segundo os riscos, o 

que implicou a incorporação do MPR pelo MACC. Além disso, o SUS deve operar com uma 

perspectiva ampla de saúde, que implica a perspectiva da determinação social da saúde. Isto 

levou à incorporação, no MACC, do modelo da determinação social da saúde de Dahlgren e 

Whitehead (2007). Assim, à semelhança do modelo dos cuidados inovadores para as 

condições crônicas da OMS, do Modelo de Atenção à Saúde e Assistência Social do Reino 

Unido e do Modelo de Atenção Crônica expandido de British Columbia, Canadá, o MACC é 

um modelo que se expandiu para acolher as peculiaridades do SUS (MENDES, 2011; 2012). 

O MACC deve ser lido em três colunas (Figura 1): na coluna da esquerda, sob 

influência do MPR, está a população total estratificada em subpopulações por estratos de 

riscos. Na coluna da direita, baseado no modelo de determinação social saúde de Dahlgren e 

Whitehead, estão os diferentes níveis de determinação social da saúde: os determinantes 

intermediários, proximais e individuais. Na coluna do meio estão, sob influência do CCM, os 

cinco níveis das intervenções de saúde sobre os determinantes e suas populações: 

intervenções promocionais, preventivas e de gestão da clínica.  
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 Figura 1 - O Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) 

 
 Fonte: Mendes (2012). 

 

Ainda sobre sua estrutura, este modelo em questão apresenta-se em cinco níveis. 

No nível 1, as intervenções são de promoção da saúde, em relação à população total e com 

foco nos determinantes sociais intermediários (condições de vida e trabalho). O nível 2 aborda 

a prevenção das condições de saúde, em subpopulações de risco, por meio de intervenções 

sobre os determinantes sociais proximais, relativos a comportamentos e estilos e vida. A partir 

do nível 3, opera-se com um fator de risco biopsicológico e/ou com uma condição de saúde 

cuja gravidade convoca intervenções diferenciadas e apoio no autocuidado. Já no nível 4, 

opera-se equilibradamente entre o autocuidado apoiado e o cuidado profissional. Por fim, o 

nível 5 destina-se à atenção às condições crônicas muito complexas (MENDES, 2011, 2012). 

Até o segundo nível não há uma condição de saúde estabelecida ou a manifestação 

de um fator de risco biopsicológico, à exceção dos riscos por idade ou gênero. No contexto do 

câncer do colo do útero, pode-se dizer que, no âmbito dos níveis um e dois do MACC, estão 

relacionadas às estratégias de promoção da saúde, prevenção primária e detecção precoce 

(prevenção secundária), especificamente o rastreamento colpocitológico. 

No nível 2, as intervenções são de prevenção das condições de saúde, com foco 

nos determinantes proximais da saúde ligados a comportamentos e estilos de vida. Utiliza-se a 

expressão prevenção das condições de saúde e não prevenção das doenças porque se pode 

prevenir condições de saúde, como gravidez de jovens ou incapacidade funcional de pessoas 
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idosas, que não são doenças. Esses determinantes são considerados fatores de risco 

modificáveis, potenciados pelos determinantes sociais intermediários e distais. No caso da 

prevenção do desenvolvimento do câncer cérvico-uterino, pode-se atuar nos aspectos 

relacionados à transmissão do HPV, à adoção de comportamentos sexuais saudáveis, ao 

rastreamento colpocitopatológico na periodicidade recomendada, bem como na manutenção 

de uma alimentação equilibrada e desencorajamento do tabagismo. 

Somente a partir do nível 3 do MACC é que se vai operar com um fator de risco 

biopsicológico e/ou com uma condição de saúde cuja gravidade, expressa na complexidade, 

convoca intervenções diferenciadas do sistema de atenção à saúde. Por isso, as intervenções 

relativas às condições de saúde estabelecidas implicam a estratificação dos riscos, segundo as 

evidências produzidas pelo MPR. Nos níveis 3, 4 e 5 do MACC, as intervenções são 

predominantemente clínicas, operadas por tecnologias de gestão da clínica, a partir da gestão 

baseada na população. Aqui é o campo privilegiado da clínica no seu sentido mais estrito. 

O modelo dos cuidados inovadores para condições crônicas (CICC), proposto pela 

OMS, propõe três âmbitos de aplicação: o âmbito macro, o âmbito meso e o âmbito micro. O 

MACC incorpora esses três âmbitos de operação do CICC, no seu escopo. 

 

 Figura 2 - Os âmbitos do MACC 

  

Fonte: Mendes (2012). 

 

O âmbito macro é o das macropolíticas que regulam o sistema de atenção à saúde; 

o âmbito meso é o das organizações de saúde e da comunidade; e o âmbito micro é o das 

relações entre as equipes de saúde e as usuárias e suas famílias. Estes níveis interagem e 
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influenciam de forma dinâmica uns aos outros. Os limites entre os níveis micro, meso e macro 

nem sempre estão claros. Quando a equipe de saúde não tem competência para manejar as 

condições crônicas, por falta de capacitação, o problema pode ser identificado no âmbito 

micro por afetar as relações entre a equipe e as usuárias e suas famílias.  

O âmbito micro estrutura-se para enfrentar dois problemas: a falta de autonomia 

das usuárias para melhorar sua saúde e a má interação entre as usuárias e suas famílias e os 

profissionais das equipes de saúde. Para superar esses problemas, as usuárias e suas famílias 

precisam participar da atenção à saúde e os profissionais devem apoiá-las neste sentido. O 

comportamento das usuárias no dia a dia influencia os resultados sanitários em proporções 

maiores do que as intervenções médico-sanitárias. Por outro lado, a qualidade da 

comunicação entre as usuárias e suas famílias e as equipes de saúde influencia positivamente 

os resultados sanitários, o que implica envolver as pessoas no seu cuidado.  

A tríade presente no âmbito micro está representada pelas usuárias e suas famílias, 

pela equipe de saúde e pelo grupo de apoio da comunidade. Nesse âmbito, os objetivos 

fundamentais são: usuárias e famílias preparadas, informadas e motivadas; equipes de saúde 

preparadas, informadas e motivadas; e grupos de apoio da comunidade preparados, 

informados e motivados. Ademais, a ênfase é o desenvolvimento de uma atenção proativa, 

contínua e integral, com valorização relativa dos procedimentos promocionais e preventivos; 

estimular e apoiar as usuárias e suas famílias em seus cuidados pessoais; adotar diretrizes 

clínicas construídas com base em comprovações científicas. 

Uma equipe da ESF constitui um microssistema clínico. Assim, no nível 1 do 

MACC, as intervenções ocorrerão no território em que vivem as famílias adscritas a uma 

equipe da ESF; nos níveis 2, 3, 4 e 5, o foco das intervenções estará nas microrrelações 

clínicas entre uma equipe da ESF e as usuárias e suas famílias a ela adscritas, ou seja, no 

microssistema clínico. 

 

4.2 Comportamentos na prevenção das condições de saúde: um enfoque na intervenção 

educativa, no nível 2 do MACC, e o uso da entrevista motivacional 

 

A partir do século XXI, o tratamento de saúde envolve cada vez mais o controle 

das condições crônicas e, assim, mudança de comportamento – o que as pessoas podem fazer 

para melhorar sua saúde. Desse modo, é difícil pensar em um ambiente de tratamento ou um 

papel profissional, um diagnóstico clínico ou um problema de saúde em que a mudança no 
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comportamento da paciente não seja uma contribuição potencialmente importante para a 

prevenção, o tratamento e a manutenção da saúde (ROLLNICK; MILLER; BUTLER, 2009).  

As intervenções sobre os determinantes sociais da saúde proximais envolvem 

mudanças de comportamentos e de estilos de vida. A mudança comportamental para estilos de 

vida saudáveis é um grande desafio na prevenção das condições de saúde e depende de esforços 

das pessoas e do apoio dos profissionais de saúde. Para aumentar a efetividade dos processos de 

mudança, deve-se levar em conta o contexto cultural, a motivação das pessoas para mudarem e o 

incremento da autonomia. Mudança de comportamento e de estilo de vida é uma decisão pessoal, 

que pode ser apoiada e motivada por uma equipe de saúde bem preparada, especialmente na ESF 

(DIAS; NONATO; CHAVES, 2010). 

Mudar o comportamento das pessoas é uma tarefa complexa, que exige domínio 

de parte dos profissionais da ESF, de diferentes abordagens que apresentam evidências de que 

são úteis (ONUSIDA, 2001). Essas abordagens mostram que as mudanças de comportamento 

na saúde requerem uma série de estratégias que dependem do nível de conhecimento das 

mulheres (e dos homens também) em relação à sua saúde, a suas crenças, comportamentos, 

níveis de confiança, à força das suas redes de suporte social, a seus níveis de motivação e a 

fatores ambientais (RIJKEN et al., 2008).  

Além de contribuir para a mudança de comportamentos, essas abordagens são 

úteis nos cuidados primários de condições crônicas como suporte ao autocuidado apoiado e à 

educação em saúde. As mudanças comportamentais são fundamentais para a melhoria dos 

níveis de saúde da população, mas, muitas vezes, os profissionais de saúde, ainda que 

sentindo a importância das mudanças comportamentais, não estão capacitados para ajudar as 

pessoas a adotarem comportamentos saudáveis de modo efetivo.  

A Entrevista Motivacional (EM) foi proposta pela primeira vez nesse contexto em 

1983, como uma breve intervenção em relação ao alcoolismo, mas, desde o início dos anos 

90, passou a ser utilizada em outros problemas ligados a comportamentos como tabagismo, 

alimentação inadequada, inatividade física, drogadição, adesão a medicamentos e a certos 

procedimentos, uso de preservativos e outros (MILLER, 1983). Logo após a publicação da 

primeira edição de Entrevista Motivacional por Miller e Rollnick (1991), ficou claro que esse 

método também poderia ser útil fora do campo da drogadição. Em 2002, a segunda edição, ao 

ser lançada, já abordou adaptações da aplicação da entrevista motivacional em diferentes 

contextos, sendo esta versão traduzida para o português, no ano de 2009 (ROLLNICK; 

MILLER; BUTLER, 2009). 
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A EM ativa a motivação dos pacientes para a mudança e adesão ao tratamento. 

Ademais, ela também tem sido utilizada no autocuidado apoiado (BODENHEIMER; 

GRUMBACH, 2007). A entrevista motivacional tem foco na mudança de comportamentos ou 

que estejam em situação de ambivalência entre mudar e não mudar (DIAS; NONATO; 

CHAVES, 2010). Vale ressaltar que a EM não é uma técnica para levar as pessoas a fazerem 

algo que não queiram fazer. Pelo contrário, é um estilo clínico habilidoso para evocar nos 

pacientes as boas motivações para mudar o comportamento, em prol de sua própria saúde 

(ROLLNICK; MILLER; BUTLER, 2009). Esses autores descreveram minuciosamente as 

técnicas e diretrizes da EM que serão apresentadas adiante. 

As pessoas geralmente se sentem ambivalentes em relação à mudança de 

comportamento e podem se perder, e se perdem nessa ambivalência (ex: “Preciso me prevenir 

contra o câncer do colo do útero, mas não tenho o hábito de fazer o exame de prevenção”). É 

como se os argumentos em cada lado do mas se anulassem e nada mudasse. Inicialmente, a 

pessoa pensa em uma razão para mudar o comportamento e depois pensa em uma para não 

mudar, depois para de pensar a respeito. Entretanto, podem existir acontecimentos ou 

situações que aproximem ou afastem a pessoa da mudança de comportamento e a abordagem 

profissional pode ser uma dessas situações. Na ambivalência, o papel do profissional é evocar 

a “conversa sobre a mudança” em vez de evocar a resistência em seus pacientes. 

O espírito geral da EM é descrito como uma abordagem colaborativa, evocativa e 

com respeito pela autonomia da pessoa usuária dos sistemas de atenção à saúde. A dimensão 

colaborativa institui-se em uma relação parceira, horizontal, com decisões compartilhadas. A 

dimensão evocativa busca fazer aflorar o que a pessoa já tem, ativando sua motivação e seus 

recursos para a mudança. A dimensão pela autonomia da pessoa implica a aceitação de que é 

ela quem, afinal, decide o que fazer. Por outro lado, a EM se estrutura em quatro princípios 

orientadores: resistir ao reflexo de fazer as coisas pelo outro, entender e explorar as 

motivações das pessoas, escutar com empatia e fortalecer a pessoa estimulando o otimismo. 

As razões com maior probabilidade de desencadear qualquer mudança de 

comportamento são as da paciente para mudar, e não as do profissional de saúde. Na EM, age-

se de um modo que evoque e explore as percepções dos pacientes sobre sua situação atual e 

suas motivações para mudar. Está cada vez mais claro que os resultados são melhores quando 

a paciente tem interesse e um papel atuante em seu tratamento de saúde. O fortalecimento da 

paciente envolve ajudá-la a explorar como ela pode fazer a diferença em sua própria saúde. 

Isto pode soar como um processo prolongado, embora não necessariamente; ele pode ser feito 

dentro do tempo normal de uma consulta. 
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Na EM são utilizados três estilos de comunicação: o acompanhamento, que é o 

apoio à mulher em seu movimento por uma escuta qualificada; o direcionamento, que requer 

um protagonismo maior do profissional, e a orientação em que o profissional sabe o que fazer 

e oferece alternativas para a opção da pessoa. Um profissional sensível e hábil é capaz de 

alternar esses estilos de comunicação conforme as situações da prática clínica. 

A ética do cuidado em saúde enfatiza a autonomia humana, o direito que a pessoa 

tem de tomar decisões informadas sobre o rumo da sua própria vida. Assim como se pode 

querer intervir e fazer as escolhas “certas” para o paciente, a possibilidade do profissional 

para tal é limitada. Os resultados para a saúde geralmente são influenciados e dependem das 

escolhas comportamentais. A EM é uma forma refinada do conhecido processo de orientar.  

Embora toda EM possa ser considerada uma forma de orientação, nem toda 

orientação é EM. Em comparação com o estilo de orientação mais geral, o da EM está 

especificamente voltado para as metas comportamentais; prestando especial atenção em certos 

aspectos da linguagem da paciente e procurando diligentemente evocar os argumentos da 

paciente para mudar; envolve competência em um conjunto definido de habilidades clínicas e 

estratégias usadas para evocar a mudança do comportamento do paciente. 

Para ajudar os profissionais a entender o âmago e a natureza dessa forma de 

falar com os pacientes, os estilos de comunicação são operados por meio das três 

habilidades comunicativas fundamentais: perguntar, escutar e informar. Perguntar é uma 

tarefa complexa na clínica da mudança de comportamento. Além de serem úteis ao 

profissional na compreensão sobre o problema envolvido, as perguntas podem suscitar a 

reflexão do paciente ao formular suas respostas. As perguntas podem ser fechadas ou 

abertas, ambas têm capacidade de evocar informações. Contudo, as perguntas abertas 

evocam mais informações, são de maior utilidade porque vão além do que foi perguntado e 

alimentam o relacionamento entre o profissional e o usuário. Perguntar bem exige tom e 

ritmo adequados, clareza, senso de curiosidade e fina capacidade de escuta. É fundamental 

também para se preparar um plano de cuidados feito de forma colaborativa entre o 

profissional de saúde e a mulher.  

É preciso favorecer a mudança com uma escuta reflexiva. A boa escuta é um 

processo essencial. A escuta qualificada apresenta vários resultados: ajuda a obter 

informações importantes; promove um relacionamento mais próximo com a pessoa; incentiva 

a mulher a ser mais aberta, mais honesta e mais receptiva às orientações; e, isoladamente, 

constitui um fator não específico na melhoria da saúde, porque apenas o ato de escutar já 

promove mudanças. A escuta reflexiva envolve resumos breves das falas do indivíduo e tem 
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várias funções: lembra o que a pessoa falou e que o profissional a está escutando, permite dar 

ênfase a temas mais significativos e permite mudar a direção do diálogo.  

A terceira habilidade, a de informar, é o principal veículo na troca de 

conhecimento e, sendo apropriadamente executada, esta ação reúne solidariedade, clareza e 

concisão. Algumas características essenciais de uma boa informação são estas: não tenha 

pressa ao informar, pois quanto mais pressa se tem, mais difícil será o entendimento e as 

respostas aos desafios das pacientes; não as sobrecarregue de informações; leve em conta as 

prioridades dos pacientes; mensagens positivas são importantes; forneça informações simples 

e claras, e verifique se a pessoa entendeu o que foi informado. Por isso, é mais adequado falar 

em uma troca de informações do que em informar.  

Todas essas três habilidades (perguntar, escutar, informar) são usadas em todos os 

três estilos (acompanhar, orientar, direcionar), mas a combinação de habilidades utilizada em 

cada estilo pode ser bastante diferente. A principal diferença entre os estilos está na postura 

subjacente e em opiniões sobre como abordar o problema do paciente. 

 

Figura 3 - Estilos e habilidades: com que frequência as habilidades são usadas em cada estilo? 

 

 

Fonte: Rollnick, Miller e Butler (2009). 

 

Na EM a informação deve ser provida segundo algumas diretrizes. De acordo com 

o princípio da autonomia, o profissional só deve informar tendo permissão de seu paciente e 

deve oferecer, quando possível, opções a ele. Ao fornecer informações, especialmente as 
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relativas a ações a serem tomadas pela mulher, o profissional de saúde pode pensar em contar 

como isso ocorreu com outras em situações semelhantes, evitando dizer diretamente o que ela 

deve fazer. Também se deve conversar sobre o que os outros fazem, ou seja, no processo de 

troca de informação considerar o valor de falar sobre como certas ações afetaram outras 

mulheres. Por exemplo: “Algumas pacientes na sua situação não retornam para buscar o 

resultado do exame preventivo e até já podem estar com alterações no colo do útero... outras 

têm o cuidado de realizar o exame preventivo anualmente e buscam o apoio e o 

acompanhamento adequado. O que faria mais sentido para você?” 

Duas estratégias para informar podem ser úteis. A estratégia de informar-

verificar-informar pela qual o profissional fornece informações, verifica se a pessoa entendeu 

e fornece mais informações. O objetivo dessa estratégia é transformar o processo de informar 

em uma conversa, fugindo às normas da prescrição. A outra é a estratégia do evocar-fornecer-

evocar. O processo de evocar inicia com uma pergunta aberta, depois vem o fornecimento de 

informações que sejam administráveis e, por fim, o ciclo é fechado com uma evocação 

realizada sob a forma de outra pergunta aberta para incentivar a resposta da pessoa à 

informação prestada. Nessa abordagem atribui-se considerável valor em extrair das pacientes 

aquilo que elas precisam e querem saber, de forma crítica, e o que as novas informações 

significam para elas. 

As três habilidades comunicativas podem ser utilizadas em diferentes 

combinações: informando e perguntando, perguntando e escutando, escutando e informando. 

Estas combinações se unem para permitir um diálogo clínico mais produtivo que permita 

orientar em vez de ordenar, incentivar em vez de constranger, e negociar em vez de 

prescrever. A EM apresenta cinco princípios: expressar empatia, desenvolver discrepância, 

evitar discussões, fluir com a resistência e apoiar a eficácia individual. 

Expressar empatia implica compreender e aceitar as experiências das pessoas, o 

que abrange a ambivalência. A relação entre profissional e usuária é horizontal, solidária, sem 

julgamentos, procurando estimular a autonomia e a liberdade da pessoa. Desenvolver a 

discrepância é uma atitude profissional consistindo em fortalecer a consciência da usuária em 

relação à incoerência entre seus comportamentos não saudáveis, suas metas e seus valores, 

para motivá-la à mudança. O profissional deve abster-se de identificar a discrepância, levando 

a usuária a identificá-la. Ela deve perceber as consequências de seu comportamento para sua 

saúde, o que aumenta o conflito.  

Evitar as discussões quer dizer fugir aos confrontos diretos sobre a conveniência e 

a utilidade da mudança. As situações de confronto entre profissional e usuária aumentam a 
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resistência à mudança. Fluir com a resistência diz respeito a uma atitude profissional de não 

se opor diretamente a quaisquer resistências criadas pela usuária. Esta deve ser a fonte 

primária de soluções e respostas aos problemas. Já apoiar a eficácia individual é a atitude em 

que o profissional mantém e expressa a crença de que a paciente tem possibilidade de mudar, 

dando ênfase à sua habilidade em escolher e levar adiante um plano de mudança 

comportamental (MILLER et al., 2004).  

Frente aos princípios, diretrizes e conceitos apresentados, empregar-se-á a EM na 

intervenção educativa por telefone, proposta neste estudo, por reunir aspectos práticos de 

como aprimorar e tornar eficazes as habilidades profissionais de perguntar, escutar e informar 

nos processos de mudança e adoção de comportamentos em saúde vivenciados na prática 

cotidiana dos cuidados com a saúde.  

 

4.3 Intervenção comportamental 

 

A segunda intervenção proposta contempla aspectos comportamentais na 

diminuição das taxas de não retorno das mulheres para receber o laudo colpocitológico. Esse 

tipo de intervenção é utilizado a partir do pressuposto de que as pessoas precisariam somente 

de um estímulo (lembrete) para ter a conduta adequada, pois o comportamento (resposta) é 

visto como resultado de condições estimulantes sendo algumas vezes consideradas modelos 

de aprendizado do estímulo-resposta (E-R) (MCEWEN; WILLS, 2009).  

Vasconcelos (2012), em seu estudo, utilizou como estratégia comportamental uma 

fita para lembrança que era colocada no pulso das usuárias, contendo impressos os dados: data 

do retorno para a busca do resultado, horário e o nome do profissional. A fita era amarrada no 

pulso da paciente, para ser retirada somente na consulta de retorno. Ao final, a autora inferiu 

que a fita-lembrança não foi uma intervenção eficaz para diminuir as taxas de não retorno e 

sugeriu a implementação de outras formas de estratégias comportamentais como, por 

exemplo, o telefonema-lembrete. Ademais, enfatizou a importância do desenvolvimento de 

intervenções dessa natureza, uma vez que o esquecimento é um dos fatores relacionados ao 

não comparecimento para buscar o laudo. 

A intervenção comportamental utilizada nesta pesquisa está baseada nos conceitos 

de Skinner (1969) que, assim como Freud, defendia que todo comportamento é determinado. 

Embora Skinner seguisse as ideologias de Pavlov e Watson (dois comportamentalistas 

pioneiros), expandiu a noção de abordagens de aprendizado comportamental de estímulo-

resposta para incluir o conceito de reforço. A teoria pavloviana, basicamente biológica, afirma 
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que um estímulo produz uma resposta. Skinner levou adiante esse princípio teórico e aplicou-

o às ciências psicológicas. Ele postulava que é possível prever e controlar os comportamentos 

de outros indivíduos, por meio de uma contingência de reforços humanos, e expandiu o 

pensamento pavloviano acrescentando a motivação e o reforço aos princípios de 

aprendizagem (SKINNER, 1969).  

Condicionamento operante foi o termo adotado por Skinner para rotular sua 

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

para extrair e fortalecer os reforços comportamentais desejados. De acordo com Skinner, o 

indivíduo desempenha um comportamento (descarrega um operante) e recebe uma 

consequência (reforçador) como resultado. A consequência é positiva ou negativa e 

provavelmente determina se o comportamento será repetido. Assim, embora as consequências 

negativas tenham efeito inibidor no comportamento, as consequências positivas, em geral, 

resultam na sua repetição. A ausência de reforços costuma diminuir o comportamento. A 

premissa de Skinner era que o reforço determina, finalmente, a existência do comportamento 

(SKINNER, 1969).  

Skinner (1969) definiu o reforço como qualquer coisa que aumente a ocorrência 

de um comportamento, o que, no caso desta pesquisa, será o telefonema-lembrete para 

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

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

mesmo reforço pode ter efeitos diversos sobre as pessoas.  
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5 METODOLOGIA 

 

 

5.1 Tipo de estudo 

 

Este é um estudo experimental, do tipo ensaio clínico randomizado controlado. 

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

tratamento (denominado “intervenção”) e observar os seus efeitos sobre um desfecho com a 

importante vantagem em relação a estudos observacionais, que é a demonstração da 

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

experimento nessa modalidade de estudo oferece maior corroboração do que qualquer outra 

abordagem de pesquisa em que a variável independente afeta a variável dependente (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2011). 

Os delineamentos intergrupos sempre compreendem um grupo que recebe uma 

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

tratamento de comparação. A melhor comparação entre os grupos de intervenção e controle 

ocorre quando não há co-intervenções – medicações, terapias ou comportamentos (que não a 

intervenção sob estudo), todavia, nem sempre é possível deixar de dar qualquer tipo de 

tratamento que não seja a intervenção do estudo. Uma opção seria oferecer uma intervenção-

padrão para os participantes do estudo (HULLEY et al., 2008). No caso desta pesquisa, há 

comparação entre três grupos: um de intervenção educativa, um de intervenção 

comportamental e um terceiro grupo que recebe a intervenção-padrão, aqui denominado 

grupo comparação. 

Este estudo possui os três critérios necessários para ser classificado como 

experimental: manipulação, controle e randomização (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). 

Acrescenta-se que as intervenções foram aplicadas por telefone (educativa e comportamental) 

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

do exame de Papanicolaou. 

 

5.2 Descrição do local da pesquisa 

 

O estudo foi desenvolvido na Casa de Parto Natural Lígia Barros Costa 

pertencente ao Centro de Desenvolvimento Familiar (CEDEFAM), unidade de saúde 
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vinculada à Universidade Federal do Ceará (UFC), onde se efetivam experiências de ensino, 

pesquisa e extensão.  

O CEDEFAM oferece assistência à saúde por meio de atividades realizadas por 

profissionais e estudantes de enfermagem à comunidade do bairro Planalto do Pici e 

adjacências, na cidade de Fortaleza, constituída em sua maioria por pessoas de baixa renda. 

Na assistência à saúde da mulher, atuam duas enfermeiras (que realizam o acompanhamento 

pré-natal, consultas de enfermagem em ginecologia, planejamento familiar e puericultura) e 

uma técnica de enfermagem, além de professores do curso de enfermagem, alunos que 

cumprem atividades curriculares e extracurriculares e residentes em enfermagem obstétrica.  

Na consulta de enfermagem em ginecologia são realizadas as coletas 

colpocitopatológicas por enfermeiros da instituição, docentes e acadêmicos de enfermagem da 

UFC. A leitura e interpretação das amostras são de responsabilidade do laboratório 

pertencente à Maternidade Escola Assis Chateaubriand (UFC). O atendimento é oferecido nas 

manhãs de quarta a sexta-feira e nas tardes de quinta-feira, a partir do agendamento das 

consultas realizado no início de cada mês. Em média, são atendidas 12 mulheres por turno, 

gerando a média mensal de 200 consultas ginecológicas. Os profissionais responsáveis pela 

coleta colpocitológica são da mesma unidade de saúde, permitindo o cegamento e uma análise 

precisa dos efeitos reais de cada intervenção nas taxas de retorno. 

Ressalta-se que a consulta de retorno é garantida às mulheres que realizam o 

exame a partir do aprazamento (média de 40 dias após o exame) em agenda específica, com o 

fornecimento de um cartão padronizado (ANEXO A) contendo data, horário e nome do 

profissional responsável. Caso não possa comparecer no dia marcado, a mulher tem a opção 

de reagendar conforme sua disponibilidade.  

O incentivo ao desenvolvimento científico e ao fortalecimento da educação em 

saúde também são pontos fortes da dinâmica do CEDEFAM, uma vez que os profissionais 

que lá atuam se disponibilizam a contribuir para o crescimento da enfermagem, bem como o 

aprimoramento da assistência na instituição. Assim, além do agendamento do retorno, parte 

da rotina do serviço é a prática educativa da sala de espera a todas as mulheres que aguardam 

atendimento ginecológico. Esse espaço educativo revela-se local propício para fornecer 

informações relevantes à paciente antes da consulta, e para compartilhar informações com 

pessoas que possuam necessidades de saúde em comum (RODRIGUES et al., 2012). A partir 

dessa perspectiva, sob a orientação do docente, os acadêmicos de enfermagem conduzem as 

salas de espera no início dos turnos dos atendimentos. Os facilitadores utilizam tecnologias 

educativas como cartazes, álbuns seriados, folhetos e modelos anatômicos para tratar do 
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esclarecimento sobre o objetivo do exame preventivo e o procedimento a ser realizado. Esse 

momento tem a duração média de quinze minutos.  

Diante do exposto, cabe esclarecer que o atendimento habitual oferecido no 

serviço consiste na realização da sala de espera, seguida da coleta colpocitopatológica durante 

a consulta de enfermagem em ginecologia e o agendamento da consulta de retorno com 

entrega de um cartão padronizado contendo a data, o horário e o nome do profissional. 

 

5.3 População e amostra 

 

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

prevenção do CCU na referida unidade. A seleção da amostra obedeceu aos seguintes critérios 

de inclusão: ter iniciado atividade sexual; realizar o exame de prevenção do CCU no período 

da coleta de dados e possuir telefone móvel ou fixo. 

Como critério de exclusão definiu-se: ser menor de idade; apresentar alguma 

patologia relacionada a processos mentais, de articulação da fala ou auditivos que a impeça de 

responder o questionário e de participar da intervenção educativa ou comportamental; não ter 

feito, por qualquer motivo, a coleta colpocitológica.  

As menores de idade foram excluídas devido à exigência ética de autorização do 

responsável legal para participar do estudo, contida na Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde do Brasil (BRASIL, 2012), o que poderia dificultar o processo de 

continuidade da pesquisa ao considerar esse grupo.  

Os critérios de descontinuidade consistiram em: não ter sido possível o contato 

telefônico nos grupos em que houve intervenções ou a ligação telefônica não ter sido 

concluída; desistir de participar do estudo após o início da coleta, ou falecimento entre o 

período de realização do exame e o recebimento do resultado.  

As mulheres que compuseram a amostra foram alocadas randomicamente em três 

grupos: 

GRUPO 1 – COMPARAÇÃO: Atendimento habitual (sala de espera, coleta 

colpocitológica e agendamento do retorno);  

GRUPO 2 – INTERVENÇÃO EDUCATIVA POR TELEFONE: Além do 

atendimento habitual, foi oferecida às mulheres uma intervenção educativa por telefone, cujo 

conteúdo era norteado pelos temas presentes na ficha-roteiro 4 da tecnologia desenvolvida por 

Vasconcelos (2008) (ANEXO B) e embasado pelas informações do manual do Ministério da 

Saúde de controle do câncer cérvico-uterino (BRASIL, 2013). O diálogo estabelecido na 
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abordagem telefônica foi conduzido segundo os princípios da entrevista motivacional 

(ROLLNICK; MILLER; BUTLER, 2009).  

GRUPO 3 – INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL POR TELEFONE: 

Neste grupo, e além do atendimento habitual, também foi oferecida às mulheres uma 

intervenção comportamental (telefonema-lembrete), cujo conteúdo consistiu no aviso da data 

e horário do retorno. 

 

5.3.1 Randomização da amostra 

 

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

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

aleatória), todas as participantes têm chance igual de ser incluídas em qualquer grupo. Prevê-

se que os grupos designados aleatoriamente sejam comparáveis, em média, em relação ao 

número infinito de traços biológicos, psicológicos e sociais no início do estudo (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2011).  

O esquema utilizado de randomização sistemática teve como base mulheres 

marcadas para atendimento ginecológico, definido a partir dos agendamentos, para determinar 

os grupos de intervenção (comportamental e educativa). 

A aleatorização foi criada por meio de uma tabela gerada por um programa de 

randomização. Cada número da listagem, na sequência dos grupos educativo, comportamental 

e comparação, foi inserido em um envelope opaco, numerado e fechado. Essas etapas foram 

realizadas por indivíduo alheio ao estudo. O envelope foi aberto pela pesquisadora principal, 

para identificar a qual grupo a mulher passou a pertencer, antes de iniciar as intervenções 

(SANTOS, 2010).  

De acordo com Polit, Beck e Hungler (2011), as participantes tiveram a mesma 

chance de ser selecionados para qualquer grupo. Para esses autores, quando as pessoas são 

distribuídas de modo randomizado, não há um desvio sistemático nos grupos relativo a 

atributos alheios ao tratamento (intervenção) que possam afetar a variável desfecho, o que 

constitui mais uma vantagem da randomização. 

 

5.3.2 Cegamento 

 
Sempre que possível, as intervenções devem ser planejadas de tal forma que as 

participantes do estudo, os membros da equipe com os quais elas têm contato e aqueles que 
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interferem nos desfechos, não saibam para quais grupos cada uma das participantes foi 

alocada. Quando não for possível cegar todas estas pessoas, é altamente desejável que seja 

cegado o maior número possível (HULLEY et al., 2008).  

Nesta pesquisa, os profissionais que realizaram os exames colpocitológicos foram 

cegados, pois além de desconhecerem o cronograma e a disposição dos grupos, as respectivas 

intervenções foram realizadas por outros profissionais treinados, em média 35 dias após o 

exame, ou seja, cerca de uma semana antes da data aprazada (40 dias após a coleta). As 

pacientes não foram informadas sobre o grupo a que pertenciam, permitindo também o 

cegamento das participantes do estudo. 

A avaliação do retorno foi realizada pela equipe atuante na instituição, bem como 

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

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

de avaliação enviesada. Deste modo, embora a pesquisadora soubesse a que grupo pertencia 

cada mulher, não havia como interferir no desfecho avaliado, no caso de retornar ou não para 

a consulta de retorno. 

 
5.3.3 Cálculo da amostra 

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

grupos comparativos (JEKEL; ELMORE; KATZ, 2005), abaixo, com a especificação de seus 

elementos: 

   

 

Onde: 

- N = Tamanho da amostra 

- Zα = Coeficiente de confiança 

- Zβ = Poder 

- p = Proporção de ocorrência do desfecho 

- d = diferença clinicamente importante 
 

Pesquisa documental com 3.357 prontuários de usuárias do local sede deste estudo 

encontrou uma taxa de não-retorno para a busca do laudo colpocitopatológico de 23,2% 

(CUNHA, 2014). Tendo neste estudo como variável desfecho a frequência de não 

comparecimento à consulta de retorno para receber o resultado do exame preventivo e 

baseado no estudo piloto realizado, os seguintes valores foram adotados: Zα = 95%, Zβ = 

N = (Zα + Zβ)² x 3 x p x (1- p) 
                            d² 



59 
 

80%, p = 23%, d = 10%. Assim, ao substituir os valores na fórmula, foi revelado que seriam 

necessárias 139 mulheres para cada grupo, ou seja, um total de 417 mulheres.  

Porém, pelo receio de haver um número alto de perdas decorrentes de possíveis 

dificuldades no contato telefônico, foi adicionado um porcentual de segurança de 30%, 

perfazendo um total de 542 mulheres, aproximadamente 180 mulheres por grupo.  

Assim, foram aplicados 542 inquéritos CAP, porém não foi possível o contato 

telefônico para 32 pacientes, caracterizando perda (Tabela 6). Os principais motivos estavam 

relacionados a número errado ou não atendimento da chamada telefônica. Uma chamada era 

considerada não atendida somente após três tentativas de contato telefônico, em diferentes 

horários do dia (horário comercial), durante dois dias consecutivos (GODINHO; KOCH, 

2007). Quanto à duração das ligações, a intervenção comportamental demandou pouco tempo, 

levando de 3 a 5 minutos, já as ligações educativas em geral duravam aproximadamente dez 

minutos, mas, conforme a demanda de cada paciente, poderiam chegar até quinze minutos, 

que é o tempo máximo recomendado por Bowen et al. (2011). Ressalta-se que não houve 

recusa em receber as intervenções. Já no grupo comparação as perdas ocorreram 

principalmente pela ocorrência menstruação enquanto a mulher aguardava o exame ou ter 

desisto da coleta por motivos pessoais. 

 

         Tabela 6 - Distribuição da amostra por grupo. Fortaleza-CE, jan-ago, 2014. 
 INQUÉRITOS CAP PERDAS TOTAL 

Comportamental 182 12 170 

Educativo 179 8 171 

Comparação 181 12 169 

TOTAL 542 32 510 

 
  
 
5.4 Descrição das intervenções 

 

5.4.1 Intervenção educativa por telefone 

 

A realização da intervenção educativa por telefone foi dividida em fases: 

apresentação da pesquisadora, aproximação com a usuária por meio de perguntas abertas, 

solicitação da permissão para informar, evocação inicial, troca de informações educativas e 

evocação para finalizar (APÊNDICE A).  
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O diálogo educativo estabelecido entre profissional e usuária via telefone foi 

norteado pelas diretrizes da entrevista motivacional ao abordar os assuntos presentes na ficha-

roteiro 4 da tecnologia de Vasconcelos (2008), a saber: a importância da consulta de retorno, 

o resultado do exame na consulta de retorno, as dificuldades para receber o exame: pessoais e 

institucionais, os sentimentos frente ao resultado do exame e as consequências de não retornar 

para receber o exame. O conteúdo informativo fornecido pela pesquisadora foi embasado pelo 

mais recente manual do Ministério da Saúde sobre o controle do câncer cérvico-uterino 

(BRASIL, 2013). Salienta-se que a entrevista motivacional, que é implementada 

presencialmente, tem demonstrado resultados satisfatórios na mudança de comportamento ao 

ser empregada por telefone e até em grupos de chats na internet (FINGER; POTTER, 2011). 

As fases mencionadas da abordagem educativa ocorreram em um único contato 

telefônico, com duração aproximada de dez a quinze minutos, uma semana antes da data 

aprazada para o retorno da mulher à unidade. O tempo da intervenção via telefone de, no 

máximo, quinze minutos é recomendado por Bowen et al. (2011). Estratégias únicas e de 

curta duração com o uso correto da EM, podem ser suficientes para motivar as pessoas a 

mudar e adotar comportamentos em saúde (ROLLNICK; MILLER; BUTLER, 2009). 

Nessa direção, como na entrevista face a face, o acompanhamento por telefone 

também requer algumas competências, como: empatia; capacidade de escuta; consciência em 

relação a preconceitos pessoais; capacidade de informar de forma clara e objetiva; 

competência em adequar as informações, considerando as particularidades dos clientes; 

capacidade de perceber qual é a preocupação principal da pessoa e orientar a intervenção de 

ajuda em função dela (CORREIA; RAPOSOS, 2003).  

Diante das competências exigidas para conduzir adequadamente uma intervenção 

por telefone, elegeu-se a abordagem da Entrevista Motivacional por apresentar princípios e 

diretrizes evidenciadas cientificamente na prática clínica das habilidades de perguntar, escutar 

e informar. Conforme Rollnick, Miller e Butler (2009), a EM ajuda as pessoas a buscarem 

suas motivações internas para a mudança e adoção de comportamentos saudáveis. Falando 

sobre as razões pró-mudança e como fazê-la, a pessoa pode se empoderar de que é capaz de 

melhorar seus cuidados com a saúde. 

A fim de nortear todas as etapas do diálogo a ser estabelecido entre pesquisadora e 

usuária via telefone, foram estudados os princípios da EM que embasam as três habilidades 

(perguntar, escutar e informar): inicialmente, segundo o princípio da autonomia, o 

profissional só deve informar com a permissão da entrevistada. A primeira e mais simples 

forma de permissão é a paciente pedir informações ao profissional. Nesse momento, a 
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paciente está abrindo a porta para o profissional da saúde. Uma segunda maneira é o 

profissional pedir permissão para informar, o que é análogo a bater na porta antes de entrar.  

Pedir permissão tem efeitos positivos. Em primeiro lugar, demonstra respeito, 

reforçando diretamente a autonomia e o envolvimento real da paciente em seu tratamento, 

enfatiza a natureza cooperativa do relacionamento entre ambos, além de também indicar uma 

redução na resistência. O fato de pedir permissão para oferecer informação muitas vezes deixa 

a paciente mais disposta a escutar. Poderá trazer informações importantes – como, por 

exemplo, se houver algo mais urgente na mente da paciente, ela alertará o profissional.  

Ainda nesta abordagem inicial, antes mesmo de obter a permissão para informar, 

recomenda-se fazer perguntas abertas do tipo: “Como você está se sentido?” ou “ Como posso 

ajudá-la?” Fazer perguntas abertas e prestar uma atenção cuidadosa às respostas da 

entrevistada é algo que pode transformar a qualidade de uma abordagem, até por alimentar o 

relacionamento entre o profissional e a usuária. As pacientes percebem maior interesse 

pessoal e carinho nesse tipo de questão. 

Duas estratégias são úteis na prática clínica da habilidade de informar na EM: a de 

informar-verificar-informar e a segunda de evocar-fornecer-evocar. Esta foi empregada no 

estudo por ser mais congruente com os princípios da EM. Ela atribui valor considerável na 

investigação sobre o que as pacientes precisam e querem saber, de forma crítica, e o que 

significam para elas as novas informações. Isto enfatiza o envolvimento das pacientes em seu 

tratamento, com o objetivo de aumentar a motivação para a mudança de comportamento. No 

processo de evocar-fornecer-evocar, as informações não devem seguir uma sequência linear, 

e sim um processo cíclico de orientar por meio da troca de informações.  

O modelo escolhido de evocar-fornecer-evocar envolve uma postura mental mais 

colaborativa; a questão em mente é ajudar a paciente a tirar sentido das informações 

oferecidas e tomar decisões adequadas sobre seu comportamento, aderindo a elas. Para fazer 

isso, é preciso descobrir as preocupações, a base de conhecimento atual e do interesse em 

saber mais da paciente. Assim, embora o modelo gire em torno do ato de informar, esse 

processo também exige domínio das habilidades de perguntar e escutar. 

A primeira etapa do ciclo evocar-fornecer-evocar pode ser feito por meio de uma 

pergunta aberta do tipo: “O que você sabe sobre __________?” Esta forma tem inúmeras 

vantagens. Ela pode economizar o tempo da abordagem indicando ao profissional a 

necessidade de enfatizar informações que as pacientes já sabem e permite que ele corrija 

concepções incorretas identificadas a partir desse modo de evocação. Além disso, quando a 

paciente verbaliza esse conhecimento, é algo que poderá servir para dar início a uma conversa 
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sobre a mudança, informando, ao menos implicitamente, a necessidade de mudar o 

comportamento e as consequências que sofrerá se não o fizer.  

A segunda etapa parte do ciclo de evocar-fornecer-evocar, envolvendo a troca de 

informações, conforme a permissão obtida, a evocação realizada e o rumo tomado pelo 

diálogo, conforme os anseios dos pacientes. A terceira etapa do processo de evocar-fornecer-

evocar é fazer outra pergunta aberta para evocar do paciente as informações fornecidas.  

Após a apresentação de alguns aspectos práticos da EM, formulou-se um roteiro 

para ajudar o profissional na abordagem via telefone no presente estudo: 

 
Quadro 1 - Roteiro EM, por telefone, na adesão ao recebimento do laudo colpocitopatológico. 
Fortaleza-CE, jan-ago, 2014.  

APRESENTAÇÃO, APROXIMAÇÃO E PERMISSÃO: 
 

Profissional: Bom dia/boa tarde Dona________! Quem está falando é a enfermeira _________ do 

CEDEFAM. [apresentação da pesquisadora] 

Paciente... 

Profissional: Como a senhora está? [pergunta aberta] 

Paciente... 

Profissional: A senhora realizou o seu exame preventivo no dia _________. Assim, gostaria de saber se 

poderíamos conversar um pouco sobre a sua consulta de retorno... [pedindo permissão] 

Paciente... 

EVOCAÇÃO: 
 

Profissional: Dona _________, agora gostaria de perguntar, o que a senhora sabe sobre a importância de 

retornar ao serviço no dia _______ (data marcada para o retorno)? [pergunta aberta] 

Paciente... 

INFORMAÇÃO: 
 

As três habilidades de perguntar, escutar e informar foram aplicadas no desenvolvimento do diálogo 

sobre: 

� A importância da consulta de retorno 

� O resultado do exame na consulta de retorno 

� As dificuldades para receber o exame: pessoais e institucionais 

� Os sentimentos frente ao resultado do exame 

� As consequências de não retornar para receber o exame.  

 

Os temas foram abordados a partir das prioridades e anseios das usuárias sem necessariamente seguir 

uma sequência linear. 
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EVOCAÇÃO: 
 

Profissional: A partir da nossa conversa, o que a senhora poderia falar sobre a consulta de retorno? 

[pergunta chave] 

Paciente... 

CONCLUSÃO: 
 

Profissional: Obrigada pela atenção Dona ________. Aguardamos a senhora no dia _________ às 

________. Tenha um bom dia/ boa tarde.  

 

Somado aos princípios da EM, o acompanhamento por telefone também requer 

competências específicas, como a capacidade de captar informações pela entonação da voz da 

paciente (uma parte importante da escuta é perceber o que é expresso indiretamente); o 

respeito ao silêncio, saber quando e como interrompê-lo, mantendo a atenção na última coisa 

que foi dita; saber controlar o tempo da chamada e a chamada em si; saber lidar com 

chamadas difíceis (manipulação, repetição de informação) e saber reconhecer quando e como 

terminar uma chamada (CORREIA; RAPOSOS, 2003). 

Cabe esclarecer que foram realizadas três tentativas de contato telefônico com as 

mulheres, em diferentes horários do dia (horário comercial), durante dois dias consecutivos. 

As pacientes cujo contato não foi possível após as seis tentativas foram enquadradas como 

“contato perdido” (GODINHO; KOCH, 2007). 

 

5.4.2 Intervenção comportamental por telefone 

 

A intervenção comportamental proposta neste estudo visa funcionar como um 

lembrete (reforço) para a data da consulta de retorno. Parte-se da premissa de que as pessoas 

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

comportamento (resposta) é visto como o resultado de condições estimulantes (MCEWEN; 

WILLS, 2009). A intervenção comportamental foi baseada nos conceitos de Skinner (1969). 

Assim, um telefonema-lembrete, cujo conteúdo consistia na apresentação da 

pesquisadora, aviso de data e horário da consulta de retorno (APÊNDICE B), foi fornecido 

uma semana antes da data aprazada para o retorno da mulher à unidade. Os critérios das 

tentativas telefônicas obedeceram aos propostos na intervenção educativa.  

 

 



5.5 Coleta de dados 

 

5.5.1 Operacionalização da coleta de dados

 

Os dados foram coletados de janeiro a agosto de 2014 em dois momentos 

conforme o fluxograma (Figura 4)

 

Figura 4 - Fluxograma da coleta de dados.

 

5.5.1.1 Inquérito CAP (Conhecimento, Atitude e Prática)
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exame de Papanicolaou (BRASIL, 2002; KALIYAPERUMA, 2004).
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Os dados foram coletados de janeiro a agosto de 2014 em dois momentos 
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A avaliação do conhecimento, da atitude e da prática ocorreu conforme os 

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

a) Conhecimento: 

- Adequado: quando a mulher diz já ter ouvido falar sobre o exame, sabe que é 

para detectar câncer em geral, ou especificamente de colo uterino, e cita pelo menos dois 

cuidados necessários a ser tomados antes de realizar o exame. 

- Inadequado: quando a mulher diz nunca ter ouvido falar do exame ou já ter 

ouvido, mas não sabe que é para detectar câncer; ou, quando não cita pelo menos dois 

cuidados necessários a ser tomados antes de realizar o exame.  

b) Atitude: 

- Adequada: quando a mulher apresenta como motivo para realizar o exame de 

Papanicolaou, a prevenção do CCU. Quando ela diz que o motivo é o fato de ser um exame de 

rotina ou o desejo de saber se está tudo bem com ela, somente será considerada uma atitude 

adequada quando, concomitantemente, tiver um conhecimento adequado do exame. 

- Inadequada: quando a mulher apresenta outras motivações para o exame, que 

não a prevenção do CCU. 

c) Prática: 

- Adequada: quando a mulher houver realizado seu último exame preventivo no 

máximo há três anos; retornou para receber o último resultado do exame realizado e/ou 

buscou marcar consulta para receber o resultado do exame. 

- Inadequada: quando houver realizado último exame preventivo há mais de três 

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

ano, ou não tenha retornado para receber o último resultado e/ou não busca marcar consulta 

para receber o resultado do exame. 

 

5.5.1.2 Consulta de retorno 

 

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

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

exame, a paciente recebe um informe com o agendamento da consulta de retorno após 

aproximadamente 40 dias (prazo aproximado de entrega do exame pelo laboratório).  

A consulta de retorno foi marcada em uma agenda pela enfermeira do 

atendimento após a aplicação do inquérito CAP, e registrada em um cartão (grupo 

comparação, intervenção educativa ou comportamental) fornecido à paciente ao término do 
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exame (ANEXO A). Sabendo-se que a flexibilidade das datas para o retorno aumenta a 

adesão, a todas as pacientes foi esclarecido que, caso não pudessem comparecer na data 

aprazada, haveria a possibilidade de receberem o resultado em outro dia até o encerramento 

da pesquisa. 

A fim de evitar que as primeiras pacientes tivessem um período de dias maior para 

retornar, refletindo em taxas mais elevadas de exames entregues, foi estabelecido um prazo de 

até sessenta e cinco dias para receber o resultado (VASCONCELOS, 2012). Dessa forma, 

foram consideradas com retorno adequado as mulheres que compareceram até 65 dias 

(máximo de 25 dias de atraso) e, mesmo que os exames houvessem sido entregues para as 

pacientes após esse período, elas foram classificadas como “Não retorno”. 

No dia da consulta de retorno, foram coletados os dados do instrumento referentes 

à avaliação da consulta de retorno e ao resultado do exame colpocitológico (APÊNDICE C – 

Partes III e IV). As intervenções aplicadas foram avaliadas por meio da verificação de todas 

as mulheres que retornaram para receber o resultado do exame.  

 

5.6 Análise dos dados  

 

Os dados foram compilados e analisados pelo programa estatístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0, e posteriormente apresentados em 

tabelas e gráficos. 

As variáveis contínuas foram expressas em média ± desvio padrão com intervalo 

de confiança (IC) de 95% e as categóricas em frequências e percentuais. A normalidade da 

distribuição dos dados contínuos foi avaliada por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov (KS) 

(FIELD, 2009). 

Para avaliar a existência de fatores relacionados ao conhecimento, à atitude e à 

prática inadequadas sobre o exame foram utilizados o teste do Qui-quadrado de Pearson e a 

razão de chance Odds Ratio (OR), com intervalo de confiança de 95%. Para todos os testes de 

associação, um valor de p ≤ 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 

Na análise dos efeitos das intervenções nas taxas de retorno, inicialmente, os 

grupos foram testados quanto à homogeneidade relacionada às variáveis basais. As diferenças 

entre as médias de idade, os anos de estudo e o início da vida sexual entre os grupos estudados 

foram calculadas através do teste de análise de variância (ANOVA) e, para as variáveis 

categóricas (estado civil, trabalha fora, mora próximo, tem queixas, câncer na família, 
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atividade educativa, realização do exame e se retornou no último exame), a comparação entre 

os grupos foi realizada pelo teste do Qui-quadrado de Pearson (FIELD, 2009).  

O parâmetro para avaliar os efeitos das intervenções consistiu no percentual de 

mulheres que retornou, comparado entre os grupos por meio do teste do Qui-quadrado de 

Pearson e do Odds Ratio.  

Na avaliação da existência de fatores relacionados ao não comparecimento à 

consulta de retorno, o teste do Qui-quadrado de Pearson e o Odds Ratio também foram 

utilizados.  

 

5.7 Aspectos éticos e legais 

 

Assegurou-se o cumprimento das normas para pesquisa com seres humanos, 

constante da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil (BRASIL, 2012). 

Inicialmente, foi solicitada uma autorização à Coordenação do CEDEFAM para a realização 

deste estudo (APÊNDICE D); em seguida, o projeto foi encaminhado à Plataforma Brasil para 

apreciação ética e aprovado mediante o parecer nº 700.619 (ANEXO C). 

Todas as participantes foram informadas sobre os objetivos do estudo, quer sejam 

do grupo comparação, educativo ou comportamental e, quando de acordo, assinaram o termo 

de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE E), sendo-lhes assegurado o anonimato na 

divulgação das informações e a liberdade de participar ou não do estudo. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Conhecimento, atitudes e prática quanto ao exame de Papanicolaou  

 

O perfil sociodemográfico da amostra estudada (Tabela 7) apresentou média de 

idade de 37 anos, variando de 18 a 77 anos, com 76,2% pertencentes à faixa etária 

preconizada pelo INCA (2011) para a realização do exame colpocitológico. As mulheres 

tinham em média 9 anos de estudo, variavam de analfabetas a graduadas e apresentaram a 

média de 16,9 anos de idade de início da vida sexual (IVS). A maioria não trabalhava (56,7%) 

e residia com o companheiro (52,7%) próximo ao local do estudo (90%). A avaliação geral do 

inquérito CAP comprovou maiores porcentagens de inadequabilidade do conhecimento e da 

atitude, 66,3% e 59, 2% respectivamente, entretanto, a prática foi categorizada como 

adequada em 72,2%. 

 
Tabela 7 - Distribuição da amostra pelos dados sociodemográficos e adequabilidade do 
conhecimento, atitude e prática sobre o exame de Papanicolaou. Fortaleza-CE, jan-ago, 2014. 

VARIÁVEL Md (± DP) IC (95%) 

Idade (anos) 37,1 (±13,3) 36,0- 38,4 

Escolaridade (anos)  9,1 (±3,3) 8,8- 9,4 

IVS (anos) 16,9 (±3,6) 16,6- 17,2 

 f % 

Estado civil 

Com parceiro 

Sem parceiro 

 

269 

241 

 

52,7 

47,3 

Trabalha fora 

Sim 

Não 

 

221 

289 

 

43,3 

56,7 

Proximidade da unidade 

Sim 

Não 

 

459 

51 

 

90 

10 

CONHECIMENTO 

Adequado 

Inadequado 

 

172 

338 

 

33,7 

66,3 

ATITUDE 

Adequado 

Inadequado 

 

208 

302 

 

40,8 

59,2 

PRÁTICA 

Adequado 

Inadequado 

 

368 

142 

 

72,2 

27,8 
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A efetividade das estratégias brasileiras de controle do câncer cérvico-uterino 

direcionadas a uma população-alvo depende diretamente da organização, integralidade e 

qualidade dos serviços e ações da linha de cuidados, bem como do tratamento e do 

seguimento das pacientes. Em geral, esse tipo de câncer ameaça a partir dos 30 anos, 

aumentando seu risco rapidamente até atingir o pico etário entre 50 e 60 anos (INCA, 2014). 

No Brasil, o rastreamento do CCU é preconizado na faixa etária dos 25 aos 64 

anos. Há fatos indicando que, direta ou indiretamente, o rastreamento em mulheres com 

menos de 25 anos não tem impacto na redução da incidência e/ou mortalidade por câncer do 

colo do útero. Ademais, o início mais precoce representaria um importante aumento de 

diagnósticos de lesões de baixo grau, consideradas não precursoras e representativas apenas 

de manifestação citológica da infecção pelo HPV, com grande probabilidade de regressão e 

resultariam em um número significativo de procedimentos diagnósticos e terapêuticos 

desnecessários (INCA, 2011). 

Há menos evidências objetivas sobre quando as mulheres devem encerrar a coleta 

de espécimes para exame citopatológico no rastreamento do câncer do colo do útero. Há uma 

tendência de ampliar o intervalo entre as coletas em mulheres com idade mais avançada. De 

qualquer forma, mesmo em países com população de alta longevidade, não há dados objetivos 

de que esse rastreamento seja útil após os 65 anos (SASIENI; CASTAÑON; CUZICK, 2010). 

A maioria das mulheres (76,2%) pertencia à faixa etária priorizada para realização 

do rastreamento, 67,3% possuíam 30 anos ou mais e 15,7% pertenciam ao pico etário de 

incidência, ou seja, de 50 a 60 anos. Assim, percebe-se a maior representação de mulheres em 

idade de risco, acima de 30 anos, para o desenvolvimento da neoplasia em questão. 

Somados à idade de risco, outros fatores importantes no favorecimento da 

aquisição da doença, como a baixa escolaridade e a precocidade das relações sexuais foram 

apresentados pela amostra. 

No início da avaliação do primeiro componente do inquérito CAP, observou-se 

que a quase totalidade da amostra (96,9%), já havia ouvido falar sobre a prevenção do CCU, 

porém somente 33,7% das mulheres demonstraram conhecimento adequado. Destaca-se o fato 

de que as fontes de informação mais citadas foram os próprios profissionais de saúde, 

mencionados por 36,5% das participantes, seguidas da televisão por 20,1%, família por 18,1% 

e amigas por 17,9% (Gráfico 1).   

 



Gráfico 1 - Distribuição das fontes de informaçã
CE, jan-ago, 2014.

 
Os achados supracitados se assemelham aos de um estudo conduzido na região 

nordeste junto a 493 mulheres em que 

apenas 36,7% tinham conhecimento adequado

fonte de informações sobre o teste

foram citados por 19,5% dos participantes (

A busca por informações deve resultar no encontro e acesso a fontes seguras que 

garantam conhecimentos coerentes com as diretrizes brasileiras no controle da neoplasia em 

questão. Os profissionais de saúde foram a principal fonte de informação, embora na amostra 

66,3% das mulheres tenham apresentado conhecimento inadequado, o que serve de alerta para 

o desenvolvimento de novas estratégias educativas mais eficazes e o aprimoramento dos que 

trabalham na saúde. As orientações prestadas nos serviços de saúde ou em outros ambientes 

devem perpassar a superficialidade, o que exige preparo dos profissionais e capac

realizar verdadeiramente a educ

profissionais responsáveis pelo atendimento à mulher não focalizem somente a realização do 

exame em si, mas também ativem seu papel de educador

A ação educativa como estratégia de promoção da saúde deve ter sua abordagem 

sob a perspectiva do conhecimento do outro, e também deve ser entendido como instrumento 

para uma assistência de enfermagem de boa qualidade, podendo ser realizada e

ambientes da atenção à saúde, da atenção primária ao nível terciário, seja em escolas, 

ambiente de trabalho, clínicas, hospitais ou na comunidade 

6 (1%)

4 (0,6%)

16 (2,5%)

0

Outros

Rádio

Internet

Impressos

Amigas

Família

Televisão

Profissionais de saúde

Distribuição das fontes de informação sobre o exame de Papanicolaou

Os achados supracitados se assemelham aos de um estudo conduzido na região 

nordeste junto a 493 mulheres em que 94,5% tinham ouvido falar do

tinham conhecimento adequado do teste. O médico foi citado

informações sobre o teste de 44,2% dos participantes, enquanto

dos participantes (ALBUQUERQUE et al., 2014).

A busca por informações deve resultar no encontro e acesso a fontes seguras que 

coerentes com as diretrizes brasileiras no controle da neoplasia em 

questão. Os profissionais de saúde foram a principal fonte de informação, embora na amostra 

tenham apresentado conhecimento inadequado, o que serve de alerta para 

envolvimento de novas estratégias educativas mais eficazes e o aprimoramento dos que 

As orientações prestadas nos serviços de saúde ou em outros ambientes 

devem perpassar a superficialidade, o que exige preparo dos profissionais e capac

a educação em saúde (NICOLAU, 2012). É importante que os 

profissionais responsáveis pelo atendimento à mulher não focalizem somente a realização do 

exame em si, mas também ativem seu papel de educadores em saúde (RICO; I

A ação educativa como estratégia de promoção da saúde deve ter sua abordagem 

sob a perspectiva do conhecimento do outro, e também deve ser entendido como instrumento 

para uma assistência de enfermagem de boa qualidade, podendo ser realizada e

ambientes da atenção à saúde, da atenção primária ao nível terciário, seja em escolas, 

ambiente de trabalho, clínicas, hospitais ou na comunidade (NICOLAU, 2012).

6 (1%)

4 (0,6%)

16 (2,5%)

21 (3,3%)

113 (17,9%)

114 (18,1%)

127 (20,1%)

230 (36,5%)

50 100 150 200 250

70 
 

o sobre o exame de Papanicolaou. Fortaleza-

 

Os achados supracitados se assemelham aos de um estudo conduzido na região 

tinham ouvido falar do procedimento, mas 

foi citado como a principal 

enquanto amigos ou parentes 

., 2014).  

A busca por informações deve resultar no encontro e acesso a fontes seguras que 

coerentes com as diretrizes brasileiras no controle da neoplasia em 

questão. Os profissionais de saúde foram a principal fonte de informação, embora na amostra 

tenham apresentado conhecimento inadequado, o que serve de alerta para 

envolvimento de novas estratégias educativas mais eficazes e o aprimoramento dos que 

As orientações prestadas nos serviços de saúde ou em outros ambientes 

devem perpassar a superficialidade, o que exige preparo dos profissionais e capacidade para 

ação em saúde (NICOLAU, 2012). É importante que os 

profissionais responsáveis pelo atendimento à mulher não focalizem somente a realização do 

em saúde (RICO; IRIART, 2013). 

A ação educativa como estratégia de promoção da saúde deve ter sua abordagem 

sob a perspectiva do conhecimento do outro, e também deve ser entendido como instrumento 

para uma assistência de enfermagem de boa qualidade, podendo ser realizada em todos os 

ambientes da atenção à saúde, da atenção primária ao nível terciário, seja em escolas, 

(NICOLAU, 2012). 
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A competência profissional no campo da saúde sexual e reprodutiva deve incluir 

conhecimentos técnicos, científicos e culturais atualizados, direcionados ao atendimento das 

necessidades de saúde dos clientes. No rastreamento para o CCU, o enfermeiro tem 

atribuições na educação em saúde, seja no âmbito individual ou grupal, no incentivo à 

realização anual do exame Papanicolaou, nas conversas onde são esclarecidos os mitos e 

medos relacionados ao exame, na busca e na realização do próprio exame (MISTURA et al., 

2011). As ações por ele desenvolvidas passam a ter maior impacto se considerada a criação do 

vínculo deste profissional com a comunidade, tanto em ações de rastreamento quanto na 

busca diligente de mulheres para o seguimento e tratamento das lesões. 

A televisão foi o segundo principal veículo de informação. Esse meio de 

comunicação se destaca por seu papel marcante na transformação social, na socialização do 

conhecimento, na promoção da cultura e do entretenimento. A mídia televisiva apresenta um 

largo espectro de ação, mas reduz barreiras físicas entre o telespectador e o conhecimento, 

influenciando fortemente as ações e o comportamento de muitas mulheres dos mais diferentes 

níveis socioeconômicos (DIAS, 2011). 

Familiares e amigas também ganharam importância, por vezes pessoas com quem 

as mulheres tiveram as primeiras conversas sobre sexualidade e as incentivaram para fazer o 

exame. O entorno feminino tem grande influência na construção social do conhecimento 

sobre cuidados com a saúde sexual, conferindo às mulheres um papel de “educadoras mais 

bem-sucedidas” até mesmo que os profissionais (RICO; IRIART, 2013). 

Embora 96,9% da amostra já tivesse ouvido falar sobre o câncer do colo uterino, 

menos da metade 275 (49%) disse que o exame tinha a finalidade de prevenção dessa 

neoplasia, o que torna questionável a qualidade das informações obtidas.  

 
Tabela 8 - Distribuição das finalidades para a realização do exame de Papanicolaou citadas 
pelas participantes. Fortaleza-CE, jan-ago, 2014. 
FINALIDADES EXAME (n= 561)   f % 

PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLO UTERINO 275 49 

NÃO SABE 53 9,4 

OUTRAS FINALIDADES (n=233) 233 41,5 

Detectar DST/HIV  140 60,1 

Saber como está 46 19,8 

Prevenir doenças 40 17,2 

Para se cuidar 2 0,9 

Orientação profissional 2 0.9 

Evitar ou diagnosticar gravidez 2 0,8 

Prevenir CA de mama 1 0,4 
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É premente que os profissionais de saúde que incorporam a saúde sexual e 

reprodutiva em sua prática cotidiana esclareçam a verdadeira finalidade da coleta 

colpocitopatológica como integrante das estratégias de rastreamento para o CCU, e não como 

exame para diagnosticar e sanar as diversas queixas ginecológicas decorrentes de DST ou de 

outros problemas do sistema reprodutor.  De parte da população, esse entendimento será 

essencial para minimizar os equívocos em torno da percepção da necessidade de realizar o 

exame preventivo, de diminuir os gastos e o tempo dispensado com exames coletados sem 

necessidade, muitas vezes em curtos intervalos de tempo entre as coletas, e otimizar os 

serviços de modo a atingir quem realmente precisa e na periodicidade adequada.  

Ressalta-se que um quarto das mulheres, 131 (25,7%), disse que o exame deveria 

ser feito pelo menos a cada 6 meses, 21 (4,1%) não sabiam o período adequado e as demais 

358 (70,2%) afirmaram ser correto fazer anualmente. Valores mais positivos do que os 

encontrados por Correa et al. (2012) junto a 3.939 mulheres de 41 municípios brasileiros das 

regiões Sul e Nordeste em que para 55,7% o exame deveria ser realizado mais de uma vez ao 

ano, 43,1% acreditavam que o exame deveria ser realizado anualmente e apenas 0,2% de três 

em três anos, sem diferenças significativas entre as regiões.  

Atualmente a recomendação adotada no país é que o rastreamento seja realizado a 

cada ano em mulheres de 25 a 64 anos, e depois de dois exames anuais consecutivos 

negativos a periodicidade pode aumentar para três anos. Após um exame colpocitopatológico 

negativo e cobertura de 100% da população-alvo, há redução percentual da incidência 

cumulativa de lesão invasora do colo do útero de 93,5% para intervalos de até um ano entre os 

exames colpocitopatológicos. Para intervalos de até três anos entre os exames, a redução 

estimada é de 90,8% (INCA, 2011). 

Ainda no que diz respeito à avaliação do conhecimento, as mulheres foram 

questionadas sobre os cuidados pré-exame. Esperava-se que cada uma das participantes 

soubesse pelo menos duas recomendações, porém 113 (22,2%) mulheres não souberam 

explicar nenhum e 133 (26,1%) citaram apenas um cuidado, totalizando quase metade da 

amostra com 246 (48,2%). A distribuição de todos os cuidados mencionados no gráfico 2 

comprovou que a abstinência sexual e a realização da higiene íntima somaram as 

recomendações mais relatadas, com 312 (44,3%) e 236 (33,5%) respectivamente.  

  

 
 
 
 



Gráfico 2 - Distribuição dos cuidados prévios ao exame de Papanicolaou
ago, 2014.
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uando são utilizados preservativos com lubrificante ou espermicidas. Na prática, a 

presença de espermatozoides não compromete a avaliação microscópica (BRASIL, 2013). 

Essa mudança das diretrizes deve ser repassada às mulheres, para que informações antigas 

não se perpetuem e influenciem na adesão ao exame preventivo; contudo, para isso é essencial 

a atualização constante dos profissionais da saúde, para que tenham ciência das evidências de 

ação de lubrificantes, espermicidas, medicamentos vaginais ou a 

realização de ultrassonografia transvaginal deve ser evitada por 48 horas antes da coleta, já 

que as substâncias utilizadas nesses produtos recobrem os elementos celulares dificultando a 

ação microscópica e prejudicando a qualidade da amostra para o exame 

que o exame não deve ser feito no período menstrual, 

se aguardar o quinto dia 

As recomendações a serem tomadas na preparação para a coleta devem ser 

abordadas nas práticas e estratégias educativas a fim de minimizar o número de amostras 

de mulheres que perdem a oportunidade 

de realizar o exame por não terem adotado as orientações, por simples desinformação. 

passam pelo exame, 40,8% foram 

ncionados para a realização do 

exame (Tabela 9), o mais frequente consistiu na preocupação feminina em “saber como está” 

Abstinência sexual

Não estar menstruada

Realizar higiene íntima

Não usar duchas ou cremes 



em 48,4%; em segundo lugar, a intenção de prevenir o câncer do colo uterino, por 30%, 

seguido pelas 10,2% interessadas em detectar algu

 
Tabela 9 - Distribuição dos motivos citados pelas participantes para a realização do exame de 
Papanicolaou. Fortaleza-CE, 
MOTIVO DA REALIZAÇÃO DO EXAME       

Saber como está 

Prevenção do câncer do colo uterino

Detectar DST/HIV e outras doenças

Rotina  

Profissional recomendou 

Outro motivo 

 
Embora seja muito amplo e impreciso, o primeiro motivo mais citado retrata o 

significado da preocupação 

do exame preventivo há possibilidade de se identificar e tratar doenças genitais femininas 

conquanto não seja este o real objetivo do exame. Assim, a mulher reconhece que prevenir o 

câncer cérvico-uterino é um ato de cuidar da própria saúde. Esse conceito representa uma 

atitude favorável à prevenção. Outra associação observada com a prevenção do câncer do colo 

uterino trouxe a relação entre consulta e diagnóstico.  Tal percepção destaca que a preven

possibilita o diagnóstico precoce e a indicação do tratamento adequado no momento da 

consulta com o profissional de saúde (NASCIMENTO; NERY; SILVA, 2012).

Tal associação entre consulta e queixas repercutiu no número de mulheres com 

intercorrências ginecológicas: 44,3% relataram alguma queixa na ocasião do atendimento. As 

mais frequentes, conforme o gráfico 3, foram: dor pélvica (37,5%), corrimento (32,2%) e 

prurido (18,6%).  

 

Gráfico 3 - Distribuição das queixas
jan-ago, 2014.
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em 48,4%; em segundo lugar, a intenção de prevenir o câncer do colo uterino, por 30%, 

seguido pelas 10,2% interessadas em detectar alguma DST/HIV ou outras doenças.

Distribuição dos motivos citados pelas participantes para a realização do exame de 
CE, jan-ago, 2014. 

MOTIVO DA REALIZAÇÃO DO EXAME          f 

247 

câncer do colo uterino 153 

Detectar DST/HIV e outras doenças 52 

42 

3 

13 

Embora seja muito amplo e impreciso, o primeiro motivo mais citado retrata o 

significado da preocupação feminina com o cuidado e a manutenção da saúde. No momento 

do exame preventivo há possibilidade de se identificar e tratar doenças genitais femininas 

conquanto não seja este o real objetivo do exame. Assim, a mulher reconhece que prevenir o 

uterino é um ato de cuidar da própria saúde. Esse conceito representa uma 

atitude favorável à prevenção. Outra associação observada com a prevenção do câncer do colo 

uterino trouxe a relação entre consulta e diagnóstico.  Tal percepção destaca que a preven

possibilita o diagnóstico precoce e a indicação do tratamento adequado no momento da 

consulta com o profissional de saúde (NASCIMENTO; NERY; SILVA, 2012).

Tal associação entre consulta e queixas repercutiu no número de mulheres com 

cológicas: 44,3% relataram alguma queixa na ocasião do atendimento. As 

mais frequentes, conforme o gráfico 3, foram: dor pélvica (37,5%), corrimento (32,2%) e 
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em 48,4%; em segundo lugar, a intenção de prevenir o câncer do colo uterino, por 30%, 

ma DST/HIV ou outras doenças. 
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Embora seja muito amplo e impreciso, o primeiro motivo mais citado retrata o 

feminina com o cuidado e a manutenção da saúde. No momento 

do exame preventivo há possibilidade de se identificar e tratar doenças genitais femininas 

conquanto não seja este o real objetivo do exame. Assim, a mulher reconhece que prevenir o 

uterino é um ato de cuidar da própria saúde. Esse conceito representa uma 

atitude favorável à prevenção. Outra associação observada com a prevenção do câncer do colo 

uterino trouxe a relação entre consulta e diagnóstico.  Tal percepção destaca que a prevenção 

possibilita o diagnóstico precoce e a indicação do tratamento adequado no momento da 

consulta com o profissional de saúde (NASCIMENTO; NERY; SILVA, 2012). 

Tal associação entre consulta e queixas repercutiu no número de mulheres com 

cológicas: 44,3% relataram alguma queixa na ocasião do atendimento. As 

mais frequentes, conforme o gráfico 3, foram: dor pélvica (37,5%), corrimento (32,2%) e 

referidas pelas participantes. Fortaleza-CE, 
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Pesquisas apontam que embora muitas mulheres conheçam a verdadeira 

finalidade do exame, na prática elas procuram o serviço com o intuito de sanar suas queixas, e 

o rastreamento do câncer fica em segundo plano (AMORIM et al, 2006; DUAVY et al., 2007; 

OLIVEIRA et al., 2012; VASCONCELOS, 2012). Ressalta-se que grande parte da culpa para 

essa discordância acontecer recai sobre a rotina dos serviços de saúde e o modo como a 

prática profissional é desenvolvida. Segundo Silva, Gitsos e Santos (2013) a grande demanda 

no atendimento pode contribuir para limitar o tempo do enfermeiro em cada consulta, 

direcionando o enfoque para as queixas ginecológicas e, com isso, afastando-o das práticas 

educativas e de promoção da saúde. 

É comum apreciar a tensão existente entre a importância de realizar o exame e a 

concepção de que apenas seria necessário fazê-lo diante de queixas, ilustrando assim a 

percepção da saúde como ausência de sintomas (RICO; IRIART, 2013). Contudo, torna-se 

imprescindível lembrar que as lesões precursoras do câncer do colo do útero são 

assintomáticas. Quando a mulher vem a ter sintomas como sangramento vaginal (espontâneo, 

após o coito ou esforço), leucorreia e/ou dor pélvica, a doença já está no estágio invasor. 

Acrescenta-se que a presença de colpites, corrimentos ou colpocervicites pode dificultar a 

avaliação citopatológica, devido ao intenso processo inflamatório, sendo recomendado o 

tratamento e posterior repetição da coleta (BRASIL, 2013).  

Diante dos três componentes do CAP, a prática demonstrou avaliação mais 

positiva, com 72,2% de adequabilidade. Do total da amostra somente 19 (3,7%) participantes 

realizavam o exame pela primeira vez (Gráfico 4). Das 491 que já haviam realizado o 

Papanicolaou, a maioria (77,4%) foi examinada há 3 anos ou menos, retornou para receber o 

resultado (84, 7%) e apresentou o resultado para um profissional de saúde (81,7%).  

Entre as 75 (15,3%) que não retornaram para receber o resultado do último exame, 

54 (72%) alegaram motivos pessoais. Motivos também mencionados por 59 (65,5%) das 90 

(18,3%) mulheres que não mostraram o exame a algum profissional de saúde 

(enfermeiro/médico).  

A proporção de mulheres que realizou o exame na periodicidade correta está em 

concordância com outros estudos brasileiros. O primeiro desenvolvido em Rio Branco, Acre, 

com 772 mulheres, encontrou 75,3% de adequabilidade da periodicidade da coleta (BORGES, 

2012). Outra importante investigação com 3.939 mulheres das regiões Sul e Nordeste, 

destacou que 71,8% (IC95%: 69,9-73,7) das nordestinas haviam passado pelo exame há 

menos de 3 anos, porcentagem maior que a obtida para a região Sul com 69,4% (IC95%: 

67,3-71,6) (CORREA et al., 2012). 



 

Gráfico 4 - Distribuição das participantes de acordo com o tempo de realização do 
exame de Papanicolaou. Fortaleza

 

Diante de outros estudos que analisaram o conhecimento, a atitude e a prática 

relativos ao exame de Papanicolaou, a prática tem demonstrado maior adequabilidade 

segundo o que foi obtido na 

tenha conhecimento limitado sobre o exame e procure realizá

queixas ginecológicas, acabam por obedecer ao intervalo inferior a três anos 

(VASCONCELOS, 2011a, 2012; FERNA

embora as ações em saúde estejam seguindo o período correto, elas estão circundadas por 

representações conceituais equivocadas de conhecimento e atitude. Assim, percebe

prática embasada por percepçõ

essas relacionadas à falta de aproximação e entendimento até mesmo de informações básicas 

como a própria finalidade da coleta.

A avaliação pelo 

componentes do CAP, apresentada na tabela 10 não apresentou associação com a maior 

tendência em aumentar a inadequabilidade do conhecimento, da atitude ou da prática. Esses 

dados apontam que o que realmente influencia são as experiências vivenciadas pelas

no âmbito das práticas educativas nos serviços de saúde ou aquelas experienciadas na família. 
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Distribuição das participantes de acordo com o tempo de realização do 
Fortaleza-CE, jan-ago, 2014.

Diante de outros estudos que analisaram o conhecimento, a atitude e a prática 

relativos ao exame de Papanicolaou, a prática tem demonstrado maior adequabilidade 

segundo o que foi obtido na presente pesquisa, demonstrando que, embora o público alvo 

tenha conhecimento limitado sobre o exame e procure realizá-lo, movido muitas vezes por 

queixas ginecológicas, acabam por obedecer ao intervalo inferior a três anos 

2011a, 2012; FERNANDES et al., 2009).  Porém, cabe a reflexão de que 

embora as ações em saúde estejam seguindo o período correto, elas estão circundadas por 

representações conceituais equivocadas de conhecimento e atitude. Assim, percebe

prática embasada por percepções errôneas a respeito da necessidade do exame, percepções 

essas relacionadas à falta de aproximação e entendimento até mesmo de informações básicas 

como a própria finalidade da coleta.  

avaliação pelo Odds Ratio entre as variáveis sociodemográficas e os

o CAP, apresentada na tabela 10 não apresentou associação com a maior 

tendência em aumentar a inadequabilidade do conhecimento, da atitude ou da prática. Esses 

dados apontam que o que realmente influencia são as experiências vivenciadas pelas

no âmbito das práticas educativas nos serviços de saúde ou aquelas experienciadas na família. 
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Distribuição das participantes de acordo com o tempo de realização do último 

 

Diante de outros estudos que analisaram o conhecimento, a atitude e a prática 

relativos ao exame de Papanicolaou, a prática tem demonstrado maior adequabilidade 

presente pesquisa, demonstrando que, embora o público alvo 
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embora as ações em saúde estejam seguindo o período correto, elas estão circundadas por 

representações conceituais equivocadas de conhecimento e atitude. Assim, percebe-se uma 

es errôneas a respeito da necessidade do exame, percepções 

essas relacionadas à falta de aproximação e entendimento até mesmo de informações básicas 

entre as variáveis sociodemográficas e os 

o CAP, apresentada na tabela 10 não apresentou associação com a maior 

tendência em aumentar a inadequabilidade do conhecimento, da atitude ou da prática. Esses 

dados apontam que o que realmente influencia são as experiências vivenciadas pelas mulheres 

no âmbito das práticas educativas nos serviços de saúde ou aquelas experienciadas na família.  
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O conhecimento e a atitude sobre o exame se associaram estatisticamente 

(p≤0,05) ao fato de ter a mulher vivenciado alguma experiência educativa sobre PCCU ou ter 

histórico de câncer de qualquer origem na família. Ressalta-se que a atividade educativa aqui 

investigada não se refere à desenvolvida na rotina do serviço durante o estudo e sim às 

práticas pregressas ocorridas em diferentes ocasiões da vida da mulher. 

Assim, a associação mostrou que entre as mulheres que nunca experienciaram 

práticas educativas, 73,6% apresentaram inadequabilidade do conhecimento e 64,1% da 

atitude. Pode-se reforçar essa associação afirmando que dentro desse grupo de mulheres as 

        Tabela 10 - Fatores relacionados ao conhecimento, atitude e prática inadequados sobre o    
        exame colpocitológico. Fortaleza-CE, jan-ago, 2014. 

VARIÁVEL CONHECIMENTO 

INADEQUADO 

ATITUDE 

INADEQUADA 

PRÁTICA 

INADEQUADA 

 f (%) p(XXXX2) OR 

(IC95%) 

f (%) p(XXXX 2) OR 

(IC95%) 

f (%) p(XXXX 2) OR 

(IC95%) 

Idade (anos) 

≤ 35 (n=239) 

> 35 (n=271) 

 

164 (68,6) 

174 (64,2) 

 

0,293 

 

1,2 

(0,8-1,7) 

 

147 (61,5) 

155 (57,2) 

 

0,323 

 

1,2 

(0,9-1,7) 

 

68 (28,5) 

74 (27,3) 

 

0,773 

 

1,0 

(0,7-1,5) 

 

Escolaridade (anos) 

≤ 9 (n=266) 

> 9 (n=244) 

 

181 (68) 

157 (64,3) 

0,377 1,2 

(0,9-1,7) 

162 (60,9) 

140 (57,4) 

0,418 1,1 

(0,8-1,6) 

81 (30,5) 

61 (25) 

0,170 1,3 

(0,8-1,9) 

 

Estado civil  

Sem parceiro  

(n= 269) 

Com parceiro  

(n=241) 

 

 

169 (62,8) 

 

169 (70,1) 

 

0,082 

 

1,4 

(0,9-2,0) 

 

151 (56,1) 

 

151 (62,7) 

 

0,135 

 

1,3 

(0,9-1,8) 

 

72 (26,8) 

 

70 (29) 

 

0,566 

 

1,1 

(0,7-1,6) 

IVS (anos) 

≤ 20 (n=442) 

> 20 (n=68) 

 

299 (67,6) 

39 (57,4) 

 

0,095 

 

1,5 

(0,9-2,6) 

 

264 (59,7) 

38 (55, 9) 

 

0,548 

 

 

1,2 

(0,7-2,0) 

 

126(28,5) 

16 (23,5) 

 

0,394 

 

1,3 

(0,7-2,3) 

 

Trabalha fora 

Sim (n= 221) 

Não (n=289) 

 

149 (67,4) 

189 (65,4) 

 

0,632 

 

1,0 

(0,7-1,5) 

 

132 (59,7) 

170  (58,8) 

 

0,837 

 

1,0 

(0,7-1,5) 

 

70 (31,7) 

72 (24,9) 

 

0,091 

 

1,4 

(0,9-2,0) 

 

Mora próximo  

Sim (n= 459) 

Não (n= 51) 

 

301 (65,6) 

37 (72,5) 

0,318 1,4 

(0,8-2,6) 

271 (59) 

31 (60,8) 

0,810 1,0 

(0,6-1,9) 

125(27,2) 

17 (33,3) 

0,357 1,3 

(0,7-2,4) 

Atividade educativa 

Sim (n=234) 

Não (n=276) 

 

135 (57,7) 

203 (73,6) 

0,000 2,0 

(1,4-2,9) 

125 (53,4) 

177 (64,1) 

0,014 1,6 

(1,0-2,2) 

60 (25,6) 

82 ( 29,7) 

0,307 1,2 

(0,8-1,8) 

 

CA na família 

Sim (n= 209) 

Não (n= 301) 

 

 

126 (60,3) 

212 (70,4) 

 

0,017 

 

1,6 

(1,0-2,3) 

 

109 (52,2) 

193 (64,1) 

 

 

0,007 

 

1,6 

(1,1-2,3) 

 

56 (26,8) 

86  (28,6) 

 

0,660 

 

1,0 

(0,7-1,6) 
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chances de se obter respectivamente conhecimento e atitude inadequados são 2 (IC95%: 1,4-

2,9) e 1, 6 (IC95%: 1,0-2,2) vezes maiores do que entre as que já tiveram a oportunidade de 

participar de alguma estratégia educativa. Entretanto, a prática não se associou pelo fato de 

existir outras barreiras alheias ao maior conhecimento adquirido que dificultam a adesão 

adequada aos cuidados com a saúde. 

É preciso aprimorar as estratégias e tecnologias educativas nas rotinas dos 

serviços de saúde para que tenham impactos positivos nos conhecimentos e atitudes, mas, 

sobretudo, nas práticas saudáveis, o que é mais desafiador para gestores e profissionais de 

saúde. No Brasil, onde grande parte da população ainda apresenta baixo nível de escolaridade 

e renda, as práticas educativas passam a ganhar uma maior importância na transformação e 

adoção dos comportamentos em saúde, ressaltando assim o valor de projetos informativos e 

educativos singulares, que respeitem as necessidades e limitações das usuárias.     

O trabalho do enfermeiro na atenção primária, voltado para a sensibilização das 

mulheres sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de colo uterino se faz relevante, 

à medida que o profissional passa a ser agente de mudança ao usufruir de estratégias 

interativas que permitam a participação do público feminino no exercício de práticas 

conscientes e seguras com relação aos cuidados com o corpo.  As ações educativas deverão 

ser capazes de facilitar as mudanças conducentes à saúde e favorecer o aumento da autonomia 

e a cidadania dos envolvidos. No entanto, para isso, o enfermeiro precisa ter acesso e ser 

incentivado a realizar aprimoramentos técnicos que venham a contribuir para o 

aperfeiçoamento de sua formação acadêmica (MISTURA et al., 2011; NUNES et al., 2014). 

No controle do câncer cérvico-uterino o componente educativo, por ser um dos 

campos de ação da promoção da saúde, se mostra essencial para o desenvolvimento de 

habilidades e atitudes pessoais favoráveis à saúde. É, portanto, fundamental que existam 

mecanismos por meio dos quais as mulheres se sintam motivadas a cuidar de sua saúde e 

encontrem uma rede de serviços quantitativa e qualitativamente capaz de suprir suas 

necessidades. Ademais, é necessário estimular a população feminina a determinar suas 

próprias metas de saúde e comportamentos, a aprender sobre saúde e doenças, estratégias de 

intervenção e de apoio, e supervisão contínua (CASARIN; PICCOLI, 2011). 

A associação obtida entre histórico de câncer familiar e os componentes do CAP 

mostrou que entre as participantes que não possuíram familiares com algum tipo de neoplasia, 

70, 4% apresentaram conhecimento inadequado e 64, 1% atitude inadequada, à medida que a 

chance de obter a inadequabilidade desses dois componentes é 1,6 (IC95%: 1,0-2,3) vezes 

maior que em mulheres com histórico familiar. Esse fato enfatiza a ideia de que esse tipo de 
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experiência familiar desperta um maior interesse para o cuidado pessoal na prevenção do 

câncer, inclusive o do colo uterino. Porém, esse interesse não foi suficiente para melhorar as 

práticas em saúde, talvez por existirem outras barreiras pessoais e institucionais ao exame.   

Associação entre histórico familiar de câncer e maior adequabilidade de atitudes e 

práticas foi observada no estudo de Silva e Silva (2012) com 206 mulheres no Rio de Janeiro, 

porém não influenciou no conhecimento, diferentemente da atual pesquisa.   

 

6.2 Avaliação do comparecimento à consulta de retorno pós-intervenções 

 

Os três grupos foram contrastados (Tabela 11), com a finalidade de avaliar 

possíveis diferenças que excedam as esperadas pelo acaso e possam influenciar o desfecho, ou 

seja, o comparecimento à consulta de retorno para buscar o laudo colpocitopatológico. 
 
Tabela 11 - Grupos contrastados de acordo com as variáveis basais. Fortaleza-CE, jan-ago, 
2014. 

VARIÁVEL GRUPO  

COMPARAÇÃO 

GRUPO  

EDUCATIVO 

GRUPO  

COMPORTAMENTAL 

TESTE 

 Md(±DP) IC(95%) Md(±DP) IC(95%) Md(±DP) IC(95%) F*  p 
 

Idade (anos) 
 

36,4 (14,5) 
 

34,2-38,6 
 

37,4 (13,0) 
 

35,4-39,4 
 

37,9(13,0) 
 

35,9-39,8 0,545 0,425 

Escolaridade     

(anos) 

9,2 (3,1) 8,7-9,6 8,9(3,5) 8,3-9,4 9,3 (3,2) 8,8-9,8 0,610 0,544 

IVS (anos) 16,4 (3,0) 15,9-16,8 17,4 (3,9) 16,8-18,0 17,0 (3,6) 16,5-17,6 3,461 0,032 

 f % f % f % XXXX
 2**  p 

Estado civil 

Com parceiro 

Sem parceiro 

 

88 

81 

 

52,0 

48,0 

 

86 

85 

 

50,3 

49,7 

 

95 

75 

 

55,8 

44,2 

 

1,115 

 

0,573 

 

Trabalha fora 

Sim 

Não 

 

73 

96 

 

43,2 

56,8 

 

59 

112 

 

34,5 

65,5 

 

89 

81 

 

52,3 

47,7 

 

11,06  

 

0,004 

Mora próximo 

Sim 

Não 

 

157 

12 

 

92,9 

7,1 

 

145 

26 

 

84,8 

15,2 

 

157 

13 

 

92,3 

7,7 

 

7,771 

 

0,021 

Possui queixas 

Sim 

Não 

 

78 

91 

 

34,5 

32 

 

75 

96 

 

33,2 

33,8 

 

73 

97 

 

32,3 

34,2 

 

0,376 

 

0,829 

 

CA na família 

Sim 

Não 
 

 

68 

101 

 

40,2 

59,8 

 

78 

93 

 

45,6 

54,4 

 

63 

107 

 

37,1 

62,9 

 

2,638 

 

 

0,267 

Atividade 

educativa 

Sim 

Não 

 

 

76 

93 

 

 

45,0 

55,0 

 

 

89 

82 

 

 

52,0 

48,0 

 

 

69 

101 

 

 

40,6 

59,4 

 

 

4,592 

 

 

0,101 



 

Realização do 

exame 

Primeira vez 

Subsequente 

 

 

8 

161 

Retornou no 

último exame 

Sim 

Não 

 

 

139 

22 

               F* = ANOVA      XXXX 2**= Qui-quadrado
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Gráfico 5 - Distribuição das participantes de acordo com o retorno para o recebimento do 
laudo do exame de Papanicolaou
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a taxa de retorno não sofreu influência dos fatores supracitados
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No gráfico 5, a avaliação da taxa de comparecimento à consulta de retorno para a 

busca do resultado do exame preventivo revelou uma porcentagem geral

semelhante ao encontrado em outro serviço de atenção primári

) de 17% . 

Distribuição das participantes de acordo com o retorno para o recebimento do 
laudo do exame de Papanicolaou. Fortaleza-CE, jan-ago, 2014.
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compromisso de retornar e a realização de viagens na mesma época levantam o 

questionamento sobre a importância dada ao exame por essas mulheres (PINHEIRO et al., 

2014; OLIVEIRA et al., 2012; ROCHA et al., 2012; GREENWOOD; MACHADO; 

SAMPAIO, 2006).  

Para Silva e Silva (2012), a maioria das mulheres não entende ou desconhece o 

real valor da busca do resultado da colpocitologia oncótica e ainda enfatizam que o 

profissional enfermeiro enquanto educador surge como um dos responsáveis pelo despertar da 

consciência com os cuidados em saúde, e assim ajuda a minimizar a situação de 

desvalorização desse segundo momento do rastreio do câncer cérvico-uterino. Aliada à 

atuação desse profissional, as estratégias desenvolvidas na atenção primária precisam 

considerar os aspectos organizacionais e a dinâmica do processo de trabalho, por meio da 

análise de diversos fatores (geográficos, socioeconômicos, culturais, dentre outros), levando 

em consideração as particularidades da população que acessa o serviço. O tema precisa estar 

presente nos planejamentos da saúde, de forma local, para assegurar a definição de ações 

consonantes com as realidades comunitárias (ROCHA, 2012). 

Os grupos educativo e comportamental representaram os mais assíduos ao retorno 

conforme apresentado na tabela 12. 

 

Tabela 12 - Intervalo em dias entre a data agendada para o retorno e o comparecimento à 
consulta de retorno. Fortaleza-CE, jan-ago, 2014. 
 Grupo 

Comparação 
Grupo 

Educativo 
Grupo 

Comportamental 
Teste 

 f % f % f % XXXX
2                    p 

Intervalo de dias entre 

marcação e comparecimento 
 

Nenhum (n=329) 

 

 
 

86 

 

 
 

26,1 

 

 
 

128 

 

 
 

38,9 

 

 
 

115 

 

 
 

35,0 

 

 
 

64,96     0,000 

1-10 (n=47) 12 25, 5 11 23,4 24 51,1  

11-25 (n=53) 15 28,3 18 34,0 20 37,7  

>25 (n=81) 56 69,1 14 17,3 11 13,6  

 

Menor intervalo de atraso (1 a 10 dias) esteve presente nos grupos comparação e 

comportamental. Destaca-se que as mulheres do grupo comparação apresentaram menores 

proporções tanto do atraso aceitável no estudo quanto de assiduidade, por contabilizarem 

69,1% das mulheres com intervalo maior do que 25 dias de atraso, ou seja, mais de 65 dias 

pós-exame, o que para este estudo configura o não retorno. 



Do total das mulheres que realizaram o exame, 429 (84,1%) retornaram para 

buscar o resultado em até 65 dias, porém diferenças estatísticas foram evidenciadas nas taxas 

de comparecimento à consulta nos grupos estudados como retrata o gráfico 6. 

 
Gráfico 6 - Distribuição dos grupos de acordo com o percentual de compa
consulta de retorno. Fortaleza

 
GRUPOS X² 
GCP˅ GE> GCA 60,072
GCP>GCA 38,001  
GE>GCA 32,769   
GCP=GE   0,370  
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Do total das mulheres que realizaram o exame, 429 (84,1%) retornaram para 

uscar o resultado em até 65 dias, porém diferenças estatísticas foram evidenciadas nas taxas 

de comparecimento à consulta nos grupos estudados como retrata o gráfico 6. 

Distribuição dos grupos de acordo com o percentual de compa
Fortaleza-CE, jan-ago, 2014. 

p OR (IC 95%) 
60,072 0,000 6,264 (3,731- 10,516) 
38,001   0,000 7,163 (3,593- 14,280) 
32,769    0,000 5,558 (2,949- 10,473) 
0,370   0,543 1,289 (0,568- 2,926) 
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Do total das mulheres que realizaram o exame, 429 (84,1%) retornaram para 

uscar o resultado em até 65 dias, porém diferenças estatísticas foram evidenciadas nas taxas 

de comparecimento à consulta nos grupos estudados como retrata o gráfico 6.  
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equivalente a um quinto da encontrada no grupo comparação de 33, 1% no primeiro caso e a 

um quarto no segundo. Na comparação dos dois grupos intervenção, não houve diferença 

estatística no teste de X², o que ratifica a eficácia de ambas as estratégias, embora a taxa de 

não retorno no grupo comportamental tenha sido ligeiramente menor em 1,7%. 

No estudo de Vasconcelos (2012) o grupo educativo (álbum seriado na sala de 

espera) apresentou taxa de não retorno de 18%, o grupo comportamental (fita para lembrança 

no pulso das usuárias com os dados da data da consulta de retorno) de 34% e o grupo 

comparação de 23%.  A fita lembrança não trouxe benefício, mas sim contribuiu para afastar 

as mulheres do serviço de saúde. A partir desses dados percebe-se que as intervenções do 

presente estudos demonstraram ser mais simples e eficazes na motivação da busca pelo laudo.  

Portanto, os resultados expostos comprovam a tese de que “a aplicação de 

intervenções educativas ou comportamentais via telefone pela enfermeira aumenta a adesão 

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

Os serviços de atenção primária se configuram como importantes cenários 

pragmáticos das atividades de promoção e educação em saúde facilitadas pela maior 

proximidade, não somente territorial, mas também das reais necessidades e motivações da 

população adstrita. Porém, é preciso entender que para ocasionar impactos positivos as 

abordagens educativas precisam ser: inovadoras e interessantes tanto para os profissionais 

quanto para a clientela; coerentes com as necessidades e características socioeconômicas, 

culturais e educacionais do público alvo; factíveis nas rotinas dos serviços de saúde e assim 

sua realização ser contínua e não eventual; de baixo dispêndio de tempo e recursos 

financeiros; amplamente acessíveis para ser possível atingir um grande número de pessoas e 

ainda considerar as fragilidades, barreiras, motivações e potencialidades de cada indivíduo na 

adoção de hábitos saudáveis, e não apenas o fornecimento de informações desconsiderando o 

que realmente rege as práticas em saúde.   

 As intervenções aqui propostas consideram todos esses aspectos, inclusive ao 

empregar o telefone como meio educativo prático, acessível e menos oneroso para as 

pacientes do que outras formas de ação. A preocupação inicial de como seria a aceitação dos 

telefonemas por parte das mulheres deu lugar a um compromisso e proximidade maior das 

mesmas com o serviço de saúde, algo percebido logo nos primeiros minutos das ligações 

telefônicas ao expressarem a sensação de lisonja e valorização pelo contato estabelecido. 

Pode-se então afirmar que as estratégias implementadas confluíram com a ideia de 

Vasconcelos et al. (2013), para quem as ligações telefônicas se revelam como mais uma 
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ferramenta para o cuidado holístico, uma evolução do cuidado tradicional e não uma barreira 

para o contato pessoal entre paciente e profissional.   

A intervenção educativa embasada pela técnica clínica da Entrevista Motivacional 

proposta nesta tese foi capaz de evocar  das pacientes as suas boas motivações para fazer as 

mudanças comportamentais no interesse da sua própria saúde, no caso a busca pelo laudo 

colpocitotológico. Segundo Rollnick, Miller e Butler (2009) os resultados são melhores 

quando as pacientes tem interesse e um papel ativo com o seu próprio cuidado, o que facilita 

as mudanças no estado de ambivalência aproximando-as dos “prós” para a mudança ao 

mesmo tempo em que as afastam dos “contras” ou até mesmo do status quo, ou seja, quando 

ficam paralisados em sua ambivalência. 

A abordagem educativa motivacional via telefone também pode ser útil para 

identificar e amenizar barreiras educacionais, psicológicas e práticas quanto ao exame de 

Papanicolaou revelando-se uma eficaz estratégia para a adesão aos cuidados ginecológicos 

(ABERCROMBIE, 2001). Vasconcelos et al. (2011a) corroboram afirmando que técnicas 

educativas que ofereçam espaços dialógicos interativos entre profissional e paciente são 

capazes de ocasionar aumentos mais pronunciados na adoção de comportamentos saudáveis 

do que o emprego de meios informativos estáticos (cartas, panfletos, vídeos).  

Estudo de Yabroff, Mangan e Mandelblatt (2003) concluiu que as informações 

compartilhadas de forma interativa por telefone motivaram um aumento da realização do 

Papanicolaou em 8%. Já a entrega de cartas informativas, panfletos educativos e cartas-

lembrete não demonstraram ser intervenções atrativas e eficientes. Porém, ao associar o 

telefonema de um educador de saúde com a carta-lembrete houve um aumento de 13,5% na 

realização do Papanicolaou. Com o mesmo objeto de fortalecer as taxas de rastreamento para 

o câncer cérvico-uterino, a estratégia via telefone foi promovida por profissionais de saúde, 

conselheiros de saúde, leigos ou voluntários para informar, encorajar e motivar as pessoas a 

buscarem o tal rastreio. Ao final encontrou-se fortes indícios de eficácia com base em um 

aumento na mediana de 8,1 pontos percentuais (SABATINO et al., 2012).  

A eficácia do aconselhamento telefônico também foi comprovada na Alemanha, 

no contexto do rastreamento mamográfico. O grupo controle recebeu apenas o lembrete 

escrito e o grupo intervenção recebeu o telefonema-lembrete e, adicionalmente, 

aconselhamento por telefone. A comparação entre os grupos revelou uma taxa de frequência 

significativamente maior no grupo intervenção em comparação com os controles (35,5% vs 

29,7%). Os autores ainda ressaltaram que os telefonemas lembretes mostraram-se mais 

eficazes que os lembretes impressos (HEGENSCHEID et al., 2011).  Esta última assertiva foi 
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também confirmada por Crawford et al. (2005); Eaker et al. (2004); Morrell et al. (2005) e De 

Jonge et al. (2008). 

A intervenção educativa proposta na presente tese por seguir uma abordagem 

motivacional colaborativa, evocativa e respeitosa à autonomia do paciente demonstrou 

resultados ainda mais promissores do que os apresentados nos estudos supracitados, afinal 

ocasionou uma diferença de cerca de 25 pontos percentuais  (8,2% vs 33,1% p= 0,000) entre a 

taxas de não retorno do grupo educativo e do comparação.  O desenvolvimento da  Entrevista 

Motivacional no estilo evocar-informar-evocar mostrou ser factível, interessante tanto para o 

profissional quanto para a paciente, e capaz de estimular a mudança por mais que tenha sido 

realizada em um único momento, fato que os próprios autores da EM afirmam ser possível. 

No contexto das intervenções comportamentais no âmbito do câncer cérvico-

uterino revisão sistemática de Yabroff, Mangan e Mandelblatt (2003) inferiu que as 

intervenções comportamentais testadas (cartão postal ou carta-lembrete, telefonema-lembrete, 

diário de saúde, lembrete gráfico, lembretes via mídia e incentivos financeiros) mostraram-se 

eficazes no aumento da realização do exame, com tamanho do efeito de 24,4% se comparado 

com os cuidados habituais. Acrescenta-se que o telefonema-lembrete se destacou como a 

intervenção comportamental mais positiva, com efeito de 18,8%, seguido por sua associação 

com a carta-lembrete 13,2%.  Outros autores afirmaram que o lembrete por meio de voz 

interativa ao telefone mostrou-se capaz de aumentar em 18,2% a realização do exame 

(CRAWFORD et al., 2005). No comparecimento para busca do laudo na presente pesquisa o 

lembrete telefônico diminuiu aproximadamente 27 pontos percentuais (6,5% vs 33,1 p= 

0,000)  a taxa de não retorno, mostrando-se extremamente eficaz no desfecho estudado. 

Spadea et al. (2010) complementa ao afirmar que o lembrete promove uma maior consciência 

entre as mulheres, obtendo-se melhorias na participação espontânea nos cuidados em saúde. 

Pesquisa desenvolvida na Suécia inferiu que o lembrete por telefone consegue 

oferecer resultados mais positivos e abrangentes, pois o efeito não está relacionado ao nível de 

escolaridade, demonstrando atingir mulheres de diferentes níveis educacionais. A carta-

lembrete e principalmente o lembrete por telefone tiveram efeitos significativos na realização 

do exame colpocitopatológico (respectivamente, OR = 2,9, IC 95%: 2,5-3,3; OR = 6,9 IC 

95%: 5,0-9,4) em comparação com um folheto informativo e um convite padrão (EAKER et 

al., 2004). O resultado obtido se assemelhou ao encontrado na presente pesquisa na qual a 

intervenção comportamental aumentou em 7,163 (IC95%: 3,6- 14,3) vezes a chance da 

mulher comparecer a consulta de retorno se comparada a rotina usual do serviço.  
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O uso do telefone seja como lembrete ou aconselhamento é eficiente, sobretudo, 

por apresentar ampla eficácia frente à diversidade de características, realidades e necessidades 

da população assistida, mostrando-se como estratégia acessível e de impacto positivo 

inclusive em mulheres de baixo nível escolar e econômico (CRAWFORD et al., 2005; 

EAKER et al., 2004; DE JONGE et al., 2008).  

Segundo Abercrombie (2001), as intervenções comportamentais desenvolvidas 

para incentivar as mulheres a realizar o exame de rastreamento do CCU parecem ter um efeito 

mais sutil quando comparadas às cognitivas, foi o que inferiu ao comparar o telefonema-

lembrete e o aconselhamento por telefone. Porém, no presente estudo, no contexto do 

comparecimento à consulta de retorno esta situação se mostrou contrária, confirmando o 

elemento “esquecimento” como importante colaborador para o não retorno, sendo este 

solucionado com uma intervenção interativa, simples, rápida e de baixo custo.  

Para Vasconcelos (2012) a estratégia comportamental com a fita lembrança no 

pulso das usuárias não se mostrou positiva, mas sim apresentou efeito contrário aumentando a 

resistência feminina ao comparecimento à consulta de retorno, mostrando que o escolha do 

método e o tempo do oferecimento do estímulo não foram adequados. Já no atual estudo, a 

intervenção telefônica breve implementada com uma semana de antecedência da data da 

consulta se configurou como importante e eficaz reforço comportamental.   

Portanto, diante dos resultados apresentados estratégias comportamentais e 

cognitivas por telefone podem se configurar como estratégias de base populacional eficazes 

não somente na captação das mulheres para a coleta colpocitológica, como comprovadas em 

estudos internacionais, mas principalmente no comparecimento à consulta de retorno para que 

haja o sucesso no rastreamento e seguimento das lesões precursoras do CCU. 

 

6.3 Avaliações nos fatores intervenientes no comparecimento à consulta de retorno 

 

Do total de 510 mulheres, 81 (15,9%) não retornaram para receber o laudo 

colpocitológico no prazo estabelecido de até 65 dias. Conquanto os grupos educativo e 

comportamental tenham apresentado percentuais de não retorno mais baixos, é premente 

avaliar possíveis fatores do perfil das participantes do estudo que possam ter resguardado 

alguma associação com o comparecimento à consulta e assim possam ter influenciado o efeito 

das intervenções. 
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Tabela 13 - Variáveis associadas ao comparecimento à consulta de retorno. Fortaleza-CE, jan-
ago, 2014. 

VARIÁVEIS  RETORNO 
COMPARAÇÃO 

n=113 

RETORNO 
EDUCATIVO 

n=157 

RETORNO 
COMPORTAMENTAL 

n=159 
 f 

 
% OR 

IC95% 
f 
 

% OR 
IC95% 

f 
 

% OR 
IC95% 

Idade (anos) 
≤ 35  
> 35  

 
51 
62 

 
57,3 
77,5 

 
0,4 * 

(0,2-0,7) 

 
69 
88 

 
90,8 
92,6 

 
0,7 

(0,2-2,3) 

 
68 
91 

 
92 

94,8 

 
0,6 

(0,1-2,1) 

Escolaridade 
(anos) 
≤ 9  
> 9 
 

 
 

57 
56 

 
 

68,7 
65,1 

 
 

1,1 
(0,6-2,2) 

 
 

85 
72 

 
 

90,4 
93,5 

 
 

0,6 
(0,2-2,0) 

 
 

84 
75 

 
 

94,4 
92,6 

 
 

1,3 
(0,3-4,5) 

Estado civil 
Com companheiro  
Sem companheiro  
 

 
63 
50 

 
71,6 
61,7 

 
1,5 

(0,8-2,9) 

 
83 
74 

 
96,5 
87,1 

 
4,1**  

(1,1-15,3) 

 
87 
72 

 
91,6 
96,0 

 
0,4 

(0,1-1,7) 

IVS (anos) 
≤ 20  
> 20  
 

 
102 
11 

 
66,7 
68,8 

 
0,9 

(0,3-2,7) 

 
132 
25 

 
91,7 
92,6 

 
0,8 

(0,2-4,1) 

 
136 
23 

 
93,8 
92 

 
1,3 

(0,2-6,4) 

Trabalha fora 
Sim  
Não  
 

 
48 
65 

 
65,8 
67,7 

 
0,9 

(0,4-1,7) 

 
54 
103 

 
91,5 
92 

 
0,9 

(0,3-3,0) 

 
86 
73 

 
96,6 
90,1 

 
3,1 

(0,8-12,2) 

Mora próximo 
Sim  
Não  
 

 
103 
10 

 
65,6 
83,3 

 
0,3 

(0,0-1,8) 

 
135 
22 

 
93,1 
84,6 

 
2,4 

(0,7-8,5) 

 
147 
12 

 
93,6 
92,3 

 
1,2 

(0,1-10,3) 

Possui queixas 
Sim 
Não 
 

 
51 
62 

 
65,4 
68,1 

 
0,8 

(0,4-1,6) 

 
71 
86 

 
94,7 
89,6 

 
2,0 

(0,6-6,8) 

 
68 
91 

 
93,2 
93,8 

 
0,8  

(0,2-3,0) 

CA na família 
Sim  
Não  
 

 
45 
68 

 
66,2 
67,3 

 
0,9 

(0,5-1,8) 

 
75 
82 

 
96,2 
88,2 

 
3,3***  

(0,9-12,5) 

 
58 
101 

 
92,1 
94,4 

 
0,6 

(0,2-2,3) 

Atividade 
educativa 
Sim  
Não  
 

 
 

50 
63 

 
 

65,8 
67,7 

 
 

0,9 
(0,5-1,7) 

 
 

78 
79 

 
 

87,6 
96,3 

 
 

0,2****  
(0,0-1,0) 

 
 

66 
93 

 
 

95,7 
92,1 

 
 

1,8 
(0,4-7,4) 

Realização do 
exame 
Primeira vez  
Subsequente  
 

 
 
3 

110 

 
 

37,5 
68,3 

 
 

0,2 
(0,6-1,2) 

 
 
3 

154 

 
 

100 
91,7 

 
 

1,0 
(1,0-1,1) 

 
 
7 

152 

 
 

87,5 
93,8 

 
 

0,4 
(0,05-4,1) 

Retornou no 
último exame 
Sim  
Não  
 

 
 

97 
13 

 
 

69,8 
59,1 

 
 

1,6 
(0,6-4,0) 

 
 

127 
27 

 
 

92 
90 

 
 

1,2 
(0,3-4,9) 

 
 

132 
20 

 
 

95 
87 

 
 

2,8 
(0,6- 11,8) 

Conhecimento  
Adequado 
Inadequado  
 

 
43 
70 

 
65,2 
68,0 

 
0,8 

(0,4-1,7) 

 
69 
88 

 
94,5 
89,8 

 
1,9 

(0,5-6,5) 

 
32 
127 

 
97 

92,7 

 
2,5 

(0,3-20,4) 

Atitude  
Adequado  
Inadequado 
 

 
52 
61 

 
65,8 
67,8 

 
0,9 

(0,4-1,7) 

 
79 
78 

 
94 

89,7 

 
1,8 

(0,5-5,6) 

 
44 
115 

 
97,8 
92,0 

 
3,8 

(0,4-30,7) 

Prática  
Adequado  
Inadequado  

 
82 
31 

 
71,3 
57,4 

 
1,8 

(0,9-3,6) 

 
102 
55 

 
91,1 
93,2 

 
0,7 

(0,2-2,4) 

 
133 
26 

 
94,3 
89,7 

 
1,9 

(0,4-7,7) 

* p=0,005     **p= 0,024    ***p=0,050      ****p=0,031 
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No grupo comparação foi encontrada associação estatística entre a idade e o 

comparecimento. O fato de a mulher ser jovem (≤ 35 anos) conferiu menor tendência ao 

retorno, tal condição diminuiu em 40% (p= 0,005 OR: 0,4 IC95%: 0,2-0,7) a chance da 

mulher se fazer presente quando comparada com as mais maduras. Percebe-se ainda que, nos 

grupos intervenções as estratégias aplicadas foram capazes de resolver o problema da maior 

vulnerabilidade de não retorno em mulheres jovens uma vez que não houve diferença 

estatística quanto a essa variável. 

Estudo de Vasconcelos (2012) encontrou maiores percentuais de não retorno entre 

mulheres jovens (p= 0,001). A autora complementou os achados, afirmando que embora as 

mulheres mais jovens realizem o exame com mais frequência, mesmo não estando na faixa de 

maior risco para o CCU, ainda são as que menos retornam para receber o laudo, o que pode 

contribuir parra o baixo impacto no arrefecimento da mortalidade por CCU. Portanto, as 

intervenções telefônicas testadas no presente estudo surgem como alternativas eficazes na 

resolução dessa problemática.  

No grupo educativo mulheres com companheiro (p= 0,024 OR: 4,1 IC95%: 1,1- 

15,3) e história de algum tipo de neoplasia na família (p= 0,05 OR: 3,3 IC95%: 0,9-12,5) 

tiveram as chances aumentadas em 4,1 e 3,3 vezes, respectivamente, em retornar para buscar 

o laudo colpocitológico. Esses achados mostram que o envolvimento afetivo com o parceiro e 

a lembrança da situação vivenciada por parentes que tiveram câncer podem fortalecer a 

autopercepção do compromisso com os cuidados em saúde. 

A mais surpreendente das associações no grupo educativo se resguarda no fato de 

mulheres que vivenciaram alguma atividade educativa apresentaram 20% menos chance de 

comparecer à consulta de retorno (p=0,031 OR: 0,2 IC95%: 0,0-1,0).  Essa informação trás a 

reflexão de que práticas educativas sem embasamento teórico, em vez de melhorar os 

comportamentos em saúde da população, podem se configurar como fatores confundidores e 

influenciar negativamente o desfecho estudado conferindo à mulher certa tendência a 

permanecer no erro. Complementa-se a análise dessa associação afirmando que a intervenção 

educativa foi capaz de suprir a necessidade de informação e motivação, sobretudo, para as 

mulheres que nunca haviam sido contempladas por atividades dessa natureza, o que ressalta a 

força da eficácia da intervenção aqui testada.  

O problema do não retorno está presente em diferentes contextos, influenciado por 

diversas barreiras e com variadas proporções, porém os profissionais de saúde que atuam na 

PCCU precisam utilizar estratégias, sejam elas educativas ou comportamentais, congruentes 

com as especificidades da população assistida a fim de diminuir essa problemática. Assim, as 
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intervenções precisam ser capazes de influenciar não somente conhecimentos e atitudes, mas, 

sobretudo, motivar as mudanças das práticas em saúde.   

Todas as demais variáveis, inclusive a presença ou não de queixas na ocasião do 

exame, não apresentaram associação com o retorno da mulher ao serviço o que fortalece o 

mérito das intervenções educativa e comportamental desenhadas e aplicadas no estudo. 

Por fim, pode-se dizer que são inúmeras as necessidades a serem consideradas no 

desenvolvimento de intervenções que almejam a prevenção do CCU; todavia, as barreiras e 

desmotivações para o comparecimento à consulta de retorno devem ser os alvos das 

intervenções, sobretudo para que haja mudança nas práticas e a consequente adoção de 

comportamentos e hábitos saudáveis. 
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7 CONCLUSÕES 

 

As informações referentes ao conhecimento evidenciaram que a quase totalidade 

da amostra, 96,9%, já havia ouvido falar sobre a prevenção do CCU, porém somente 33,7% 

demonstraram conhecimento adequado. Menos da metade 275 (49%) referiu que o exame 

possuía como finalidade a prevenção desta neoplasia, contudo 358 (70,2%) afirmaram que o 

exame deveria ser feito anualmente e 264 (51,8%) souberam mencionar pelo menos duas 

recomendações pré-exame. 

 Na avaliação da atitude das mulheres frente ao exame 40,8% foram classificadas 

com atitude adequada. Os principais motivos para a realização do exame consistiram na 

preocupação em “saber como está” em 48,4%, prevenir o câncer do colo uterino por 30%, 

seguido por 10,2% para detectar alguma DST/HIV ou outras doenças. 

A prática revelou 72,2% de adequabilidade. Das 491 que já haviam realizado o 

Papanicolaou, a maioria (77,4%) foi examinada há 3 anos ou menos, retornou para receber o 

resultado (84, 7%) e o apresentou para um profissional de saúde (81,7%). Apesar dos avanços 

em relação ao combate do CCU, um percentual considerável de mulheres permanece com 

conhecimento e atitudes insatisfatórios embora isso não se reflita na sua realização.  

A razão de chance Odds Ratio evidenciou que o conhecimento e a atitude sobre o 

exame se associaram estatisticamente (p≤0,05) com o fato de a mulher ter vivenciado alguma 

experiência educativa sobre PCCU ou ter histórico de câncer de qualquer origem na família. 

As demais variáveis sociodemográficas não resguardaram associação com o CAP. 

Das 510 mulheres estudadas, 429 (84,1%) retornaram para buscar o resultado do 

exame preventivo, o que totalizou uma taxa geral de não retorno de 15,9%.  Entre as 429 

participantes, 64, 1% compareceram na data aprazada, sendo os grupos educativo e 

comportamental os mais assíduos. 

As mulheres que receberam alguma das intervenções, seja ela a educativa ou a 

comportamental, apresentaram 7,3% de não retorno e 6,2 (IC95%: 3,7- 10,5) vezes mais 

chances de comparecer ao serviço se comparada ao grupo comparação. A análise individual 

das intervenções implementadas provou que as duas são eficazes, pois a comportamental 

aumentou a chance da mulher comparecer ao serviço em 7,1 (IC95%: 3,6- 14,2) vezes e a 

educativa em 5, 5 (IC95%: 2,9- 10,4). As taxas de não retorno foram, respectivamente, 6,5% e 

8,2%, contra 33,1% no grupo comparação. Embora a taxa de não retorno no grupo 

comportamental tenha sido ligeiramente menor em 1,7% que no educativo, não houve 

diferença estatística entre os dois grupos.  Dados que comprovam a tese aqui proposta. 



91 
 

 Quanto às variáveis relacionadas ao retorno, maiores chances de comparecer 

estiveram presentes entre mulheres com mais de 35 anos (p= 0,005 OR: 0,4 IC95%: 0,2-0,7) 

pertencentes ao grupo comparação. Para o educativo a maior tendência em retornar ao serviço 

ocorreu nas participantes com companheiro (p= 0,024 OR: 4,1 IC95%: 1,1- 15,3), com 

história de algum tipo de neoplasia na família (p= 0,05 OR: 3,3 IC95%: 0,9-12,5) e que não 

haviam vivenciaram atividades educativas relacionadas ao câncer cérvico-uterino (p=0,031 

OR: 0,2 IC95%: 0,0-1,0). As demais variáveis não se associaram com o retorno o que enfatiza 

o efeito puro das intervenções educativa e comportamental no desfecho estudado. 

Pode-se então afirmar que, as intervenções telefônicas aqui testadas provaram ser 

de simples aplicação, baixo dispêndio de tempo e recursos financeiros, abrangentes para 

mulheres de diferentes estratos socioeconômicos e educacionais, e, sobretudo, eficazes no 

contexto motivacional do comparecimento das mulheres à consulta de retorno no 

rastreamento do câncer cérvico-uterino.  
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8 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 

A principal limitação encontrada neste estudo diz respeito à falta de costume da 

comunidade de receber ligações telefônicas por parte do serviço, o que por vezes despertou 

inicialmente, principalmente, por parte dos familiares que atendiam a ligação, certa estranheza 

e temor em chamar a participante para continuar com a ligação. Ainda nesse contexto, notou-

se que muitas mulheres no dia da coleta do exame forneciam o telefone do marido e não o 

delas, talvez como forma de defesa caso ocorresse alguma situação inconveniente. Destaca-se 

que essas dificuldades se limitaram à etapa inicial das intervenções, uma vez que durante o 

contato estabelecido entre profissional e mulher percebeu-se que as mesmas passaram a se 

sentir mais valorizadas e lisonjeadas por terem recebido a ligação, o que refletiu 

positivamente na motivação e compromisso em comparecer a consulta de retorno.  

Outra questão a ser exposta diz respeito ao percentual de segurança de 30% para 

possíveis perdas telefônicas não ter sido necessário, uma vez que a amostra final mesmo com 

as perdas ocorridas superou a amostra calculada para grupos comparativos, mostrando que o 

acréscimo de 10% seria suficiente.   

A exclusão das pacientes menores de idade e o curto prazo para a avaliação do 

retorno (65 dias) também  se configuraram como possíveis limitações desse estudo. Sugere-se 

então o desenvolvimento de estudos que contemplem o público adolescente e que façam um 

acompanhamento mais duradouro na avalição do efeito das intervenções. 
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9 RECOMENDAÇÕES 

 

 

Torna-se relevante o desenvolvimento de futuros estudos que avaliem a eficácia 

de intervenções educativas e comportamentais por telefone na motivação para a adoção de 

outros comportamentos em saúde como, por exemplo, no contexto da realização da 

mamografia, da atenção pré-natal, no tratamento de doenças crônicas e outras condições de 

saúde que requeiram cuidados contínuos. Além disso, outros estudos poderão ser conduzidos 

a fim de avaliar as percepções e sugestões das próprias pacientes sobre as estratégias 

telefônicas ou até mesmo se direcionar as práticas gerenciais na busca por métodos favoráveis 

à incorporação das intervenções telefônicas nas rotinas dos serviços. 
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APÊNDICE A - INTERVENÇÃO EDUCATIVA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO:  
 
Data do exame realizado:_______/______/_______     PRONT:____________ 
NOME:________________________________________________IDADE:________ 
TELEFONE:__________________DATA/HORA DO RETORNO:____________________ 
 

2. TENTATIVAS TELEFÔNICAS (Uma semana antes da data de retorno): 
 

� Dia 1 (___/___/___):  1ª(   ) Horário:______ 2ª(   ) Horário:______3ª(   ) Horário:______ 

� Dia 2 (___/___/___):  1ª(   ) Horário:______ 2ª(   ) Horário:______3ª(   ) Horário:______ 
 

3.  CASO O CONTATO NÃO TENHA SIDO ESTABELECIDO AO F INAL DAS 

TENTATIVAS: 

 1(   )telefone não atende   2(    )mudança de telefone  3(    )paciente não disponível para 

atender a ligação  4(    ) número de telefone errado.  
 

 4. CONTEÚDO TELEFÔNICO: 

APRESENTAÇÃO, APROXIMAÇÃO E PERMISSÃO: 

 

Profissional: Bom dia/boa tarde Dona________! Quem está falando é a enfermeira _________ do 

CEDEFAM. [apresentação da pesquisadora] 

Paciente... 

Profissional: Como a senhora está? [pergunta aberta] 

Paciente... 

Profissional: A senhora realizou o seu exame preventivo no dia _________. Assim, gostaria de saber se 

poderíamos conversar um pouco sobre a sua consulta de retorno... [pedindo permissão] 

Paciente... 

EVOCAÇÃO: 
 

 
Profissional: Dona _________, agora gostaria de perguntar, o que a senhora sabe sobre a importância de 

retornar ao serviço no dia _______ (data marcada para o retorno)? [pergunta aberta] 

Paciente... 
 

INFORMAÇÃO: 
 

As três habilidades de perguntar, escutar e informar foram aplicadas no desenvolvimento do diálogo 

sobre: 
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� A importância da consulta de retorno 

� O resultado do exame na consulta de retorno 

� As dificuldades para receber o exame: pessoais e institucionais 

� Os sentimentos frente ao resultado do exame 

� As consequências de não retornar para receber o exame.  
 

Os temas foram abordados a partir das prioridades e anseios das usuárias sem necessariamente seguir 

uma sequência linear. 

EVOCAÇÃO: 
 

Profissional: A partir da nossa conversa, o que a senhora poderia falar sobre a consulta de retorno? 

[pergunta chave] 

Paciente... 

CONCLUSÃO: 
 

Profissional: Obrigada pela atenção Dona ________. Aguardamos a senhora no dia _________ às 

________. Tenha um bom dia/ boa tarde.  

 
OBSERVAÇÕES DO PESQUISADOR:________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
OBS: Este instrumento deverá ser anexado ao inquérito CAP de cada paciente. 
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APÊNDICE B - INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL 

 

1. IDENTIFICAÇÃO:  

Data do exame realizado:_______/______/_______     PRONT:____________ 
NOME:________________________________________________IDADE:________ 
TELEFONE:__________________DATA/HORA DO RETORNO:____________________ 
 

2. TENTATIVAS TELEFÔNICAS ( Uma semana antes da data de retorno): 

 

� Dia 1 (___/___/___):  1ª(   ) Horário:______ 2ª(   ) Horário:______3ª(   ) Horário:______ 

� Dia 2 (___/___/___):  1ª(   ) Horário:______ 2ª(   ) Horário:______3ª(   ) Horário:______ 

 

3.  CASO O CONTATO NÃO TENHA SIDO ESTABELECIDO AO F INAL DAS 

TENTATIVAS: 

 

 1(   )telefone não atende   2(    )mudança de telefone  3(    )paciente não disponível para 

atender a ligação  4(    ) número de telefone errado.  

  

4. CONTEÚDO TELEFÔNICO: 

 

A pesquisadora deverá se apresentar cordialmente e informar: 

  

Data do retorno (____/____/____) e o horário da consulta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS: Este instrumento deverá ser anexado ao inquérito CAP de cada paciente. 
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APÊNDICE C - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS (INQUÉR ITO CAP) 

PARTE I - Identificação  

DIA DA COLETA DO EXAME:____/____/____    Nº PRONT.:_________________________                  

Nº TELEFONES: _____________________________________________________________ 

1.GRUPO: 1-Comparação  2-Educativo  3-Comportamental                               1. _____ 

2. Idade: ______                                                                                                    2. _____ 

3. Estado Civil: 1-solteira  2- casada  3-união estável  4-viúva                            3. _____ 

4. Escolaridade: _____ anos de estudo completos                                               4. _____ 

(Analfabeto = 0 anos/Ens. Fund. Completo = 9anos/ Ens. Médio Completo = 12 anos/ 

Ens. Superior Completo = Adicionar o n.° de anos do curso) 

5. Trabalha fora: 1-Sim  2-Não                                                                           5. _____ 

6. Idade do início da atividade sexual: __________                                          6. _____          

7. Mora próximo ao posto de saúde: 1-Sim  2- Não                                          7. _____ 

PARTE II - INQUÉRITO CAP - Conhecimento sobre o exame de Papanicolaou: 

8. Você já ouviu falar sobre o exame de prevenção do CCU? 1- Sim 2- Não    8._____                                           

9. Se SIM, onde ouviu? 1- TV 2- revista 3- amigas 4- profissionais de saúde      

 5- família 6- rádio 7- internet  8-folder 9- Outros: ________________                 9. _____ 

10. Você já participou de alguma atividade educativa sobre o exame de prevenção de CCU?     

1-Sim      2- Não                                                                                                      10. _____ 

11. Para que serve este exame? 1- Prevenir o CCU 2- detectar DST/HIV                                    

3-Outras finalidades. Qual?_____________4- Não sabe                                         11._____      

12. Você poderia dizer, pelo menos, dois cuidados necessários que a mulher deve ter para 

realizar este exame?  1- Não ter relação sexual 24 horas antes                             12. (__ e__) 

2- Não estar menstruada           3- Aparar os pelos pubianos/higiene/asseio                                 

4- Não usar duchas e cremes vaginais 48h antes     5- Não sabe/não lembra                                      

13. Qual deve ser a periodicidade com que o exame deve ser realizado? 

1-De 6/6 meses  2-Anualmente 3-Outro: ___________ 4-Não sabe                      13. _____ 

14. AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO: 1-Adequado 2-Inadequado          14. _____ 

PARTE II - INQUÉRITO CAP - Atitude sobre o exame de Papanicolaou: 

15. Por que você veio realizar este exame hoje ?                                               15.______  

1-prevenir o CCU  2-Saber como está  3- detectar DST/HIV ou outras patologias   

4-Porque um profissional recomendou  5- Rotina  6- Outra causa. Qual?____________ 

16. AVALIAÇÃO DA ATITUDE: 1-Adequada 2-Inadequada                          16. _____ 

PARTE II - INQUÉRITO CAP - Prática em relação ao exame de Papanicolaou: 



108 
 

17. Quando você realizou este exame pela última vez ?                                   17. _____ 

1- Esta é a 1ª vez  2- Há < 1ano  3- Há 1ano  4- Há 2 anos   

5- Há 3 anos  6- Há > 3anos  7-Não lembra 8-Outro. Qual:________________ 

18. Você retornou para receber o resultado do último exame?                      18. _____ 

1-Sim   2-Não  3- Não lembra 

19. Se NÃO, por quê?____________________________________________    

     1- Causas Pessoais    2-Causas institucionais                                                  19. _____ 

20. Se SIM, você mostrou o resultado para algum profissional de saúde?    

     1-SIM   2-NÃO 3- Não lembra                                                                        20. _____ 

21. Se NÃO, por quê? ____________________________________________  

     1- Causas Pessoais    2-Causas institucionais                                                  21. _____ 

22.AVALIAÇÃO DA PRÁTICA: 1-Adequada   2- Inadequada                       22. _____ 

PARTE III - AVALIAÇÃO DO RETORNO 

Data aprazada para a consulta de retorno: _____/_____/______ (mínimo após 40 dias). 

23. Intervalo de tempo entre o exame e o retorno aprazado:                        23._____ dias 

Data em que a paciente compareceu: _____/_____/______ 

24. Atitude da paciente em relação ao retorno:                                              24. _____ 

1-Não compareceu à consulta de retorno 

2-Compareceu à consulta de retorno na data aprazada  

3-Compareceu à consulta de retorno após a data aprazada 

• Caso tenha comparecido após a data aprazada, responda: 

25. Intervalo de tempo entre o exame e o retorno:                                         25._____ dias 

26. Por que ela não compareceu na data aprazada? _________________________ 

1- Causas pessoais    2- Causas institucionais                                                    26.______ 

PARTE IV - RESULTADO DO EXAME 

27.Epitélios representados:1-Escam. 2- Glandular 3- Metaplásico                27.(___,___,___) 

28.Qualidade da Amostra: 1- Satisfatória 2-Insatisfatória                              28._____   

29. Processo inflamatório: 0- ausente 1-leve 2-moderado 3-acentuado          29._____ 

30. Microbiologia descrita: 0 – ausente 1- cocos/bacilos 2- lactobacilos         30._____ 

3-Gardnerella   4-Cândida    5- Trichomonas   6-Outros: ____________________ 

31. Alteração Celular: 0–ausente 1- LSIL  2- HSIL 3-Outra:_________        31._____ 
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APÊNDICE D – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ESTUDO 
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APÊNDICE E - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARE CIDO 

 

Eu, ANA IZABEL OLIVEIRA NICOLAU, enfermeira, aluna do doutorado em 
enfermagem pela Universidade Federal do Ceará (UFC), estou desenvolvendo uma pesquisa 
com mulheres que realizam o exame de prevenção do câncer do colo uterino. Assim, você 
está sendo convidada para participar desta pesquisa como voluntária. A descrição sobre os 
procedimentos encontra-se abaixo. Leia cuidadosamente o que segue e me pergunte sobre 
qualquer dúvida que tiver. Após ser esclarecida sobre as informações a seguir, caso aceite 
fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que consta em duas vias. Uma via 
pertence a você e a outra a mim. Em caso de recusa, você não sofrerá nenhuma penalidade. 

 
1. No Brasil, muitas mulheres não retornam ao serviço de saúde para receber o resultado do 

seu exame de prevenção e, assim, não realizam o acompanhamento adequado para que 
aconteça a diminuição deste câncer no país. Dessa forma, esta pesquisa tem por finalidade 
testar se um aviso por telefone da data do retorno ou a orientação, também por telefone, de 
informações sobre o câncer do colo do útero são mais eficazes do que o atendimento usual 
oferecido pelo serviço para aumentar a frequência das mulheres na consulta de retorno na 
busca do resultado do exame de prevenção. 
 

2. Na realização do estudo, as participantes serão divididas, por acaso, em três grupos 
diferentes, de modo que cada mulher poderá receber ou não um telefonema. Caso a 
senhora seja escolhida para receber o telefonema, ele ocorrerá uma semana antes da data 
do seu retorno e terá uma duração de no máximo 15 minutos.   

  
3. A sua participação no referido estudo será no sentido de fornecer à pesquisadora, por meio 

de um formulário, informações sobre o que você conhece, pensa e faz em relação à 
prevenção do câncer de colo do útero. As informações serão coletadas antes de você 
começar o seu exame preventivo. Quando você retornar para buscar o seu resultado, as 
informações do seu exame também serão registradas no mesmo formulário e o seu retorno 
será avaliado quanto à data adequada. 

 
4. Você também está sendo alertada de que pode esperar alguns benefícios, tais como: ter a 

garantia da marcação da consulta de retorno para a busca do resultado do exame de 
prevenção e o benefício indireto de contribuir para que os profissionais encontrem formas 
práticas e eficazes que motivem as mulheres a retornarem aos serviços para buscar o 
resultado do exame e, assim, serem acompanhadas adequadamente na prevenção do 
câncer. 

 
5.  Por outro lado, os esclarecimentos necessários sobre os possíveis desconfortos e riscos 

decorrentes do estudo, levando-se em conta que é uma pesquisa, e os resultados positivos 
ou negativos somente serão obtidos após a sua realização. Assim, os eventuais 
desconfortos consistem no tempo necessário para o fornecimento de suas informações no 
formulário. 

 
6. Os procedimentos aos quais será submetida não provocarão danos morais, físicos, 

financeiros ou religiosos. 
 

7. A sua privacidade será respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado ou elemento 
que possa, de qualquer forma, identificar-lhe, será mantido em sigilo. Se desejar, poderá 
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ser informada sobre os resultados desta pesquisa. 
 
8. Não terá nenhuma despesa ao participar deste estudo. 

 
9. Poderá se recusar a participar do estudo, ou sair da pesquisa, a qualquer momento, sem 

precisar justificar. Você não sofrerá qualquer prejuízo à assistência que vem recebendo.  
 

10. É assegurada a assistência durante toda a pesquisa, bem como é garantido o livre acesso a 
todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, 
enfim, tudo o que queira saber antes, durante e depois de sua participação. 

 
11. Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são Ana Izabel Oliveira Nicolau e 

Ana Karina Bezerra Pinheiro, pesquisadoras da Universidade Federal do Ceará (UFC) e, 
com eles, poderá manter contato pelo telefone (085) 33668464.     

 
 
Eu, _______________________________________________________, tendo recebido e 
compreendido as informações acima, e ciente de meus direitos acima relacionados, concordo 
em participar da pesquisa.  
  
  
  

Em ___/___/___ 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura da participante do estudo 

 
 

Em ___/___/___ 
 
 

_____________________________________________ 
Ana Izabel Oliveira Nicolau 

Enfermeira pesquisadora 
 

Em ___/___/___ 
 
 

_____________________________________________ 
Ana Karina Bezerra Pinheiro 

Enfermeira pesquisadora 
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ANEXO A - CARTÃO PARA CONSULTA DE RETORNO 
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ANEXO B - FICHA-ROTEIRO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA CONS ULTA DE 

RETORNO 

 

 

FICHA ROTEIRO DESENVOLVIDA POR:  
 
VASCONCELOS, C. T. M. Efeitos de uma intervenção educativa na adesão das mulheres 
à consulta de retorno para receber o resultado do exame de Papanicolaou. 2008. 81f. 
Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2008.  
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ANEXO C – APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA 

 

 
 



115 
 

 

 



116 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


