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RESUMO 

 
Objetivou-se testar os efeitos de intervenção comportamental e educativa por telefone na 
adesão das mulheres com periodicidade inadequada ao exame colpocitológico. Para tanto, foi 
realizado um estudo quase-experimental de comparação entre dois grupos: intervenção 
comportamental (lembrete por telefone) e intervenção educativa (sessão educativa por 
telefone). A coleta de dados foi realizada no Centro de Desenvolvimento Familiar 
(CEDEFAM), no período de janeiro a agosto de 2014. A amostra foi constituída de 524 
mulheres que realizaram o exame colpocitológico na referida unidade, e estavam com a 
periodicidade inadequada de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, conforme 
os seguintes critérios de inclusão: estarem na faixa etária entre 25 e 64 anos, terem iniciado 
atividade sexual, estarem com a periodicidade do exame inadequada e com o número de seu 
telefone móvel no prontuário. O instrumento aplicado referente ao inquérito CAP 
(conhecimento, atitude e prática) havia sido validado anteriormente em um estudo 
experimental. Além desse foi utilizado um instrumento para a coleta de dados 
sociodemográficos e um roteiro de intervenção segundo os preceitos da Entrevista 
Motivacional. Os dados foram analisados por meio do programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versão 20.0. Os dados deixaram em evidência que 98,1% da amostra 
já havia ouvido falar sobre a prevenção do CCU, e 68,7% haviam sido inadequadamente 
classificadas em relação ao conhecimento sobre o exame. Observou-se que o tempo médio em 
relação ao último exame realizado era de 31,7 meses e que o principal motivo para a 
inadequação da periodicidade foi a dificuldade para marcação do exame (40,8%). Ao serem 
comparados o conhecimento, atitude e prática antes e após as intervenções comportamental e 
educativa constatou-se que houve uma mudança estatisticamente significativa (p=0,0283) no 
aumento do conhecimento das mulheres que participaram da intervenção educativa; não 
houve mudança comprovada na atitude das mulheres de nenhum dos grupos e houve mudança 
significativa no aumento da adesão ao exame colpocitológico nos dois grupos (p<0,0001), 
com maior adesão das mulheres que participaram do grupo comportamental (66,8%). Apenas 
o conhecimento acerca do objetivo correto do exame colpocitológico associou-se 
estatisticamente ao conhecimento, atitude e prática do exame (p<0,05). O conhecimento e a 
atitude associaram-se estatisticamente com o fato de a mulher ter vivência prévia de 
experiência educativa sobre prevenção do CCU. Ter histórico de câncer de qualquer origem 
na família foram associados ao conhecimento e prática do exame. Relacionados apenas à 
prática, observou-se que escolaridade, estado conjugal e presença de doença crônica eram 
fatores que apresentavam associação significativa. Conclui-se, a partir das mudanças 
ocorridas, que as diferentes intervenções foram eficazes na adesão das mulheres ao exame 
colpocitológico, comprovando-se a hipótese inicialmente apresentada. Por esta razão, 
considera-se relevante que os profissionais da enfermagem realizem a educação permanente 
em saúde com atividades que venham a promover a atenção para a prevenção do CCU. 

Descritores: Neoplasias do colo do útero, Estudos de Intervenção, Telefone, Enfermagem, 
Promoção da Saúde. 
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ABSTRACT 

 

The objective was to test the effects of behavioral and educational interventions by the phone 
on the adherence of women with an inadequate smear test periodicity. Therefore, we 
performed a quasi-experimental study comparing two groups: behavioral intervention 
(telephone reminder) and educational intervention (educational session by the phone). The 
study was conducted at the Family Development Center (CEDEFAM) from January to 
August 2014. The studied population was composed of 524 women who underwent the Pap 
smear at the above-mentioned Center and their testing periodicity was not in compliance with 
the recommendations of the Ministry of Health. The sample population was selected 
according to the following criteria: women must have initiated their sexual activity, have an 
inadequate examination frequency, are aged between 25 and 64 years and have a mobile 
phone number recorded in their chart. The CAP (knowledge, attitude and practice) tool used 
in the investigation had been previously validated in an experimental study. Additionally, a 
socio-demographic data collection tool and an intervention script made according to the 
principles of a Motivational Interview were also used. Data were analyzed using the 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS), version 20.0. The data showed that almost the 
entire sample (98.1%) had heard about prevention of cervical cancer, but 68.7% had an 
inadequate knowledge of the test. It was found that the average time since the last 
examination was 31.7 months and the main reason for the inadequate periodicity was the 
difficulty in scheduling an appointment (40.8%). The comparison of their knowledge, attitude 
and practice before and after the behavioral and educational interventions showed that there 
was a statistically significant change (p = 0.0283) in the knowledge of women who 
participated in the educational intervention, there was no proven change in the attitude of 
women of either group, and there was a significant change toward an increased adherence to 
the Pap smear in both groups (p < 0.0001), with the women who participated in the behavioral 
group showing a greater adherence (66.8%). Only the knowledge of the proper goal of the Pap 
smear was statistically associated with the knowledge, attitude and practice of the test (p 
<0.05). Knowledge and attitude were statistically associated with the women having a 
previous experience with any educational cervical cancer prevention activity. A history of 
cancer of any origin in the family was associated with the knowledge and practice of the test. 
With regard to practice, educational level, marital status and the presence of a chronic disease 
were factors significantly associated with it. From the observed changes we can conclude that 
the different interventions were effective in increasing smear test compliance among women, 
confirming the initial hypothesis. Therefore, it is important for the nursing professionals to 
conduct permanent health education activities aimed to promote the prevention of cervical 
cancer. 
 
Keywords: Uterine Cervical Neoplasms, Intervention Studies, telephone, nursing, Health 
Promotion.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O câncer de colo uterino (CCU) é a terceira neoplasia maligna de maior incidência 

no mundo, e quarta causa de morte por câncer entre as mulheres, diretamente relacionada ao 

grau de desenvolvimento de alguns países, afetando principalmente mulheres de baixo nível 

socioeconômico e com menor acesso às ações de rastreamento (JEMAL et al., 2011; 

THULER, 2008). 

A incidência desse câncer ocorre cerca de duas vezes mais em países menos 

desenvolvidos quando comparada aos países mais desenvolvidos, sendo mais elevado na faixa 

etária entre 30 e 39 anos, geralmente atingindo o pico na quinta ou sexta década de vida 

(BRASIL, 2011a). O controle do CCU representa um desafio para a saúde pública diante do 

prejuízo financeiro e social associado à doença, visto que, uma vez doentes, as mulheres 

atingidas por esse mal ocupam leitos hospitalares, afastam-se do mercado de trabalho e são 

privadas do convívio familiar (RODRIGUES et al., 2012). 

No Brasil, o número de casos novos de CCU esperados para o ano de 2014 foi de 

15.590, representando o segundo câncer mais frequente no sexo feminino, com risco estimado 

de 15,33 casos a cada 100 mil mulheres. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o 

CCU foi o mais incidente na região Norte (23,57/100.000). Nas regiões Centro-Oeste 

(22,19/100.000) e Nordeste (18,79/100.000), ocupa a segunda posição. Na região Sudeste 

(10,15/100.000), a quarta, e na região Sul (15,87/100.000), a quinta posição (BRASIL, 2014). 

Sabe-se da existência de vários fatores de risco para o desenvolvimento desse 

câncer, dentre os quais destacam-se: infecção pelo papiloma do vírus humano (HPV); 

tabagismo; multiplicidade de parceiros sexuais; baixa condição socioeconômica; uso de 

contraceptivos orais; multiparidade; baixa ingestão de vitaminas; iniciação sexual precoce; e 

coinfecção por outros agentes infecciosos, como o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e 

a Chlamydia trachomatis (RODRIGUES et al., 2012). 

No entanto, o CCU pode ser prevenido, e boa parte dos casos que se desenvolvem 

tem evolução lenta, com grande potencial de cura; a elevada carga social associada à doença 

pode ser reduzida, havendo ênfase em ações de prevenção e controle. Diante disso, uma 

estratégia efetiva de prevenção secundária para este câncer é o rastreamento populacional que, 

no Brasil, é realizado por meio do exame colpocitológico ou exame citopatológico de 

Papanicolau (CORRÊA; VILLELA; ALMEIDA, 2012). 

O exame colpocitológico é um método simples, que permite detectar alterações da 

cérvice uterina. Por ser um exame de baixo custo, rápido, indolor, de fácil execução, realizado 
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em nível ambulatorial, o papanicolau tem se mostrado efetivo para ser realizado na população 

feminina e constitui, até hoje, o método mais indicado para o rastreamento do CCU 

(MARTINS; VALENTE; THULER, 2009). 

Visando reduzir as taxas de morbimortalidade por essa neoplasia, em 1988, o 

Ministério da Saúde (MS) do Brasil adotou como norma a recomendação da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) que propõe o exame citológico do colo do útero a cada três anos, 

após dois exames anuais consecutivos negativos para mulheres de 25-59 anos de idade, ou 

que já tenham tido atividade sexual. Entretanto, conhecendo a importância da ampliação no 

atendimento das mulheres e sabendo que as ações de promoção da saúde ocorrem 

sobremaneira na atenção básica, por estar mais próxima do cotidiano da população, o governo 

federal lançou o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não 

Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022, que tem como metas e ações, dentre outras, a 

ampliação da cobertura do exame citopatológico em mulheres de 25 a 64 anos e o 

aperfeiçoamento do rastreamento (BRASIL, 2013). 

Estratégias que aumentem a cobertura e o acesso ao exame colpocitopatológico 

são necessárias, pois verifica-se que as taxas de incidência e de mortalidade ainda 

permanecem desafiando as medidas até então adotadas, sinalizando possíveis deficiências na 

oferta, no acesso e na qualidade das referidas ações (ALBUQUERQUE et al., 2009). 

Embora o exame colpocitológico tenha sido introduzido no Brasil há mais de 50 

anos, a cobertura nacional desse exame ainda está abaixo da preconizada pela OMS 

(BRASIL, 2011a). Segundo o Ministério da Saúde, em 2010 91% das mulheres informaram 

ter realizado alguma citologia anterior, das quais apenas 44% haviam sido coletadas nos 

últimos 12 meses, observando-se resistência entre mulheres e profissionais de saúde para a 

realização do rastreamento (BRASIL, 2013).  

Segundo a OMS, com uma cobertura da população-alvo de no mínimo 80% e a 

garantia de diagnóstico e tratamento adequados, é possível reduzir, em média, 60% a 90% a 

incidência do câncer cérvico-uterino. A experiência de países desenvolvidos mostra a redução 

de cerca de 80% do CCU onde o rastreamento citológico foi implantado de forma adequada 

(WHO, 2002; WHO, 2008).x 

Sabe-se que as mulheres que apresentam maior risco de desenvolver este câncer 

não estão sendo alcançadas pelos programas de rastreamento, devido ao fato de muitas 

frequentarem as unidades de saúde e realizarem o exame por motivos não relacionados à 

prevenção do câncer (BRASIL, 2006). Acrescido a isso, de acordo com Spayne et al. (2008), 
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a falta de adesão à periodicidade na coleta do exame colpocitológico é o principal fator 

limitante para a detecção do CCU.  

A adesão à prevenção é um processo dinâmico e multifatorial, que envolve 

coparticipação entre a tríade usuário, profissionais de saúde e rede social de apoio (BRASIL, 

2005). Portanto, o conceito de adesão não se limita ao comportamento singular do paciente, 

mas sim, à reunião de diversas potencialidades interligadas em três planos: 1) o plano que se 

refere à concepção de saúde-doença que o paciente apresenta; 2) o plano destinado ao lugar 

social ocupado pelo paciente; 3) o plano que retrata o processo de produção de saúde 

(BERTOLOZZI et al., 2009). 

Assim, tratando-se de câncer, percebe-se que o desconhecimento sobre a evolução 

da doença e a forma como a notícia do diagnóstico entra no diálogo com a paciente podem 

influenciar na decisão da mulher de realizar o exame e seguir ou não o tratamento 

recomendado (OLIVEIRA; FERNANDES; GALVÃO, 2005; REINERS et al., 2008; PRIMO; 

GARRAFA, 2010).  

Entre os fatores mais importantes relacionados à não adesão à periodicidade do 

exame colpocitopatológico estão o baixo nível socioeconômico, baixa escolaridade, ausência 

de companheiro; em mulheres mais jovens e também nas de idade mais avançada, o medo de 

realizá-lo e/ou de um resultado positivo para o câncer e o constrangimento na realização do 

exame; o tabagismo; a indisponibilidade de horários da mulher; a dificuldade de acesso ao 

serviço de saúde e o desconhecimento do exame e sua importância (SILVA et al., 2011). 

Fernandes et al. (2009) ressaltam que o desconhecimento pode levar as mulheres 

a entenderem o exame como tratamento curativo e não instrumento de prevenção, daí a 

propensão a não realizá-lo na ausência de sintomas. 

Estudo realizado com 3.939 mulheres de 120 Unidades Básicas de Saúde do Rio 

Grande do Sul, Brasil, constatou que 90% das mulheres conheciam o exame citopatológico e 

sua finalidade, entretanto o conhecimento de 99% delas era inadequado quanto à 

periodicidade do exame (CORREA et al., 2012). 

Desse modo, além das desigualdades socioeconômicas existentes, acrescenta-se 

ainda o fato de ser predominantemente oportunístico o rastreamento cervical, atendendo 

mulheres que já estão na unidade de saúde, sem maiores esforços para o direcionamento à 

população sob maior risco. A maioria dos atendimentos está limitada a mulheres mais jovens 

em busca de cuidados primários de saúde, do pré-natal ou do planejamento familiar, que 

realizam o exame visando tratamento ou prevenção de outras condições, em sua opinião 

algumas vezes equivocada (CORRÊA; VILLELA; ALMEIDA, 2012). 
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Segundo Arbyn et al. (2009), países que utilizam o tipo de rastreamento 

oportunístico são caracterizados pela frequente repetição de exames nas mesmas mulheres, 

além da ausência de controle em relação à introdução de novas tecnologias de rastreamento e 

baixo nível de monitoramento. 

Para Vale et al. (2010), a maior parte dos exames realizados no Brasil ocorre em 

mulheres jovens, até 39 anos, o que é compatível com o rastreamento oportunístico. De 

acordo com esses autores, a cobertura trienal é prejudicada com o excesso de exames em 

mulheres consideradas protegidas. Por esta razão é preciso otimizar os recursos disponíveis, 

reduzindo a excessiva frequência dos exames. 

A ausência de um sistema de informação de base populacional no Brasil, algo 

importantíssimo para um rastreamento organizado, prejudica o acompanhamento longitudinal 

em saúde. No Brasil, se dispõe de um sistema de informação transversal, denominado Sistema 

de Informação do Câncer de Colo Uterino (SISCOLO), desenvolvido em 1999. O SISCOLO 

registra exames realizados e não estabelece qualquer conexão com sucessivos exames, não 

permitindo registrar a história do rastreamento dessas mulheres e, consequentemente, também 

não permitindo a identificação das que estejam sem controle ou que fizeram o exame há três 

anos ou mais. Uma consequência direta desse tipo de sistema é um contingente elevado de 

mulheres super-rastreadas e outras sem qualquer controle (ANTTILA et al., 2009; VALE et 

al., 2010). 

Visando o aprimoramento das ações de rastreamento, o MS está desenvolvendo a 

versão web do SISCOLO, que será integrada ao Sistema de Informação do Câncer (SISCAN). 

Este sistema está vinculado ao Cadastro Nacional de Cartão de Saúde e possibilitará a 

identificação da mulher, além de acabar com a necessidade de transferência de arquivos entre 

as coordenações. As informações inseridas no SISCAN estarão disponíveis em tempo real 

pela internet, possibilitando às unidades de saúde realizar exames de rastreamento conforme 

periodicidade e faixa etária recomendadas, o acesso a exames já realizados e o cadastramento 

de informações no módulo seguimento, entre outras funcionalidades (BRASIL, 2012). 

O Brasil assim conseguirá atingir um dos objetivos citados nas diretrizes para o 

fortalecimento do rastreamento organizado do CCU na atenção primária proposto pelo MS, 

que é a identificação do tempo decorrido desde o último exame, a necessidade de novo 

convite para rastreamento (periodicidade) e a realização de convites para as mulheres 

realizarem o exame (INCA, 2010). 

Ressalte-se que o desenvolvimento de estratégias, seja por demanda espontânea 

ou por busca ativa, deve ser prioridade no desenvolvimento de políticas de rastreamento do 
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CCU, para que as mulheres sob maior risco de desenvolver CCU e com a periodicidade 

inadequada do exame tenham acesso ao sistema (VALE et al., 2010). 

Em tal contexto, o enfermeiro, como profissional de saúde, tem papel fundamental 

na elaboração e prática de intervenções educativas, visto que o foco da profissão deve ser o 

cuidado com a saúde, de modo geral. Sabe-se que a prevenção e a educação são partes dos 

vários elementos que compõem esse cuidar. As intervenções devem levar em conta os sujeitos 

e as subjetividades de cada região, e devem ser executadas de forma diferenciada, 

considerando a individualidade e o tipo de vida de cada mulher (SILVA et al., 2011). 

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

aumentar a adesão ao exame colpocitológico, destacam-se intervenções comportamentais e 

cognitivas, dentre outras (YABROFF; MANGAN; MANDELBLATT, 2003). 

As intervenções comportamentais são aquelas que propõem estímulos em forma 

de lembrete associado à realização do exame colpocitológico. Já as intervenções cognitivas 

podem ser definidas como estratégias que oferecem novas informações, educam mulheres 

sobre o exame e esclarecem qualquer falsa percepção sobre ele (YABROFF; MANGAN; 

MANDELBLATT, 2003). 

Vários estudos descreveram as intervenções utilizadas para aumentar a adesão de 

mulheres ao exame colpocitológico (CRAWFORD et al., 2005; DE JONGE et al., 2008; 

MOSKOWITZ et al., 2007; NUÑO et al., 2012). Os principais alvos das intervenções 

direcionavam-se à melhoria das informações sobre o exame fornecido pelos profissionais e à 

redução das barreiras para que as mulheres tenham acesso facilitado ao exame, ou ambos 

(YABROFF; MANGAN; MANDELBLATT, 2003). 

Para intervenções que promovam comportamentos saudáveis e sejam adequadas 

às realizadas nos países em desenvolvimento, são necessárias ações de baixo custo, que 

possam ser utilizadas por profissionais em momentos oportunos para os profissionais e para 

as mulheres (FJELSDSOE et al. 2009; HERON; SMYTH 2010). 

Em 2007, com o surgimento de smartphones e o aumento do mercado da telefonia 

móvel, o uso do telefone difundiu-se mundialmente e passou a ser explorado como estratégia 

para promoção da saúde e redução das disparidades sociais (MILITELLO et al., 2012). 

Segundo Heron e Smyth (2010), intervenções realizadas em tempo real por telefone são 

necessárias para que mudanças no comportamento psicossocial tenham amplo alcance, 

indicando melhor compreensão do ambiente natural. 

Atualmente já está sendo aplicada uma tecnologia de informação e comunicação 

no cuidado com a saúde de indivíduos e populações, conhecida como "saúde móvel", ou 
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mobile health (mHealth). Trata-se da medicina ou saúde pública praticada com o suporte de 

dispositivos móveis, como telefones celulares, aparelhos de monitoramento de pacientes, 

assistentes pessoais digitais e outros dispositivos sem fio (WHO, 2011). 

Dados mostram que no ano de 2014 havia no Brasil cerca de 280 milhões de 

aparelhos celulares, ou seja: mais dispositivos móveis do que habitantes; uma proporção de 

1,39 celulares por habitante, o que torna a telefonia móvel uma ferramenta de amplo acesso à 

informação para a população (TELECO, 2014). 

No aconselhamento por telefone o profissional deve utilizar um protocolo 

padronizado, identificar as barreiras do sujeito para ter um bom comportamento em relação à 

sua saúde e fornecer informações para ajudá-lo enfrentar e superar essas barreiras 

(MILITELLO et al., 2012). A utilização do telefone surge como ferramenta potencial para o 

cuidado integral da saúde e significa uma expansão da ação em saúde, representando um 

avanço perante o cuidado tradicional da enfermagem (PECK, 2005; SNOOKS et al., 2008). 

Estudos realizados por enfermeiros demonstraram que intervenções realizadas por 

meio de lembrete e aconselhamento telefônico são eficazes em diferentes contextos dos 

cuidados em saúde, como a adesão ao tratamento por parte de pacientes com síndrome 

metabólica (BUSNELLO et al., 2011), a redução do tabagismo (STEAD; PERERA; 

LANCASTER, 2006), a redução do uso de crack (BISCH et al., 2011), a detecção precoce e 

tratamento do câncer de mama (LUCKMANN et al., 2003; HEGENSCHEID et al., 2011; 

HELMES; CULVER; BOWEN, 2006), a modificação do padrão alimentar (CHAVES; 

OYAMA, 2010), o controle da hipertensão (BOSWORTH; OLSEN; GENTRY, et al., 2005), 

dentre outras situações.  

Graziano e Gross (2009), numa revisão de literatura entre os anos de 1990 e 2008, 

constataram que os enfermeiros envolvidos em estudos sobre as intervenções por telefone 

delas participavam em inúmeras formas, como, por exemplo, realizando as ligações, 

supervisionando ligações realizadas por operadores treinados ou em chamadas de 

acompanhamento, respondendo a solicitações. 

Em relação ao CCU, as intervenções comportamentais e cognitivas por telefone 

são consideradas eficazes por incentivarem a busca pelo serviço de saúde, gerando o 

consequente aumento na adesão ao exame e no número de retorno de mulheres para 

recebimento do laudo do exame, visto que essas estratégias promovem maior consciência em 

relação a toda a problemática do câncer cérvico-uterino. Demonstrou-se que a busca por 

triagens periódicas pode aumentar de 1,6 a 31,4 % após intervenções realizadas por telefone 
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(MCEWEN; WILLS, 2009; CRAWFORD et al., 2005; EAKER et al., 2004; MORRELL et 

al., 2005; DE JONGE et al., 2008). 

A utilização do telefone na promoção da saúde muitas vezes se mostra mais 

atraente, mais acessível e menos onerosa para os pacientes do que outras formas de acesso à 

população. Acrescente-se que intervenções telefônicas baseadas nas diretrizes nacionais 

relacionadas à saúde e na abordagem humanizada podem ser tão eficazes quanto intervenções 

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

Assim, com relação à enfermagem, o uso do telefone surge como estratégia 

potencial para o cuidado holístico, já que amplia as ações em prol da saúde, representando 

uma evolução frente ao cuidado tradicional (VASCONCELOS et al., 2013).  

Diante da realidade aqui exposta sobre a dificuldade na adesão ao exame 

colpocitológico percebe-se a necessidade da introdução de novas intervenções 

comportamentais e educativas que aumentem a adesão e busquem o empoderamento das 

mulheres, para que as mesmas venham a modificar sua percepção de saúde e adotar as boas 

práticas de promoção da saúde, a começar pela prevenção do CCU.  

Os questionamentos do presente estudo são os seguintes: Quais serão os efeitos de 

uma intervenção educativa e de uma intervenção comportamental, por telefone, na adesão ao 

exame colpocitológico de parte de mulheres que apresentem uma periodicidade inadequada? 

Qual desses dois tipos de intervenção será mais eficaz para essa adesão? 

Pretende-se defender a tese de que a aplicação de uma intervenção educativa e 

comportamental via telefone pela enfermeira aumenta a adesão das mulheres ao 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 

periódicas do exame colpocitológico e, dessa forma, melhorar a assistência à saúde da mulher, 

reduzir gastos desnecessários do sistema de saúde e estimular enfermeiros a realizarem 

estratégias educativas, imprescindíveis para o sucesso no controle do CCU. 

 



21 

 

2 OBJETIVOS 

 
2.1 GERAL 

 

� Testar os efeitos de intervenções comportamental e educativa por telefone na adesão de 

mulheres com periodicidade inadequada ao exame colpocitológico. 

 
2.2 ESPECÍFICOS 

 

� Avaliar o conhecimento, atitude e prática (CAP) de mulheres com periodicidade 

inadequada sobre o exame colpocitológico, antes e após a realização das intervenções.  

 

� Associar os dados sociodemográficos e os dados de conhecimento, atitude e prática entre 

as pacientes que compareceram e as que não compareceram para a realização do exame 

colpocitológico. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nas últimas décadas, a enfermagem experimentou uma profunda mudança 

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

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

espera-se ainda que adotem uma Prática Baseada em Evidências (PBE) (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2011). Nesse contexto, surge a Enfermagem Baseada em Evidência (EBE), que 

pode ser definida como aplicação de informações válidas, relevantes, com base em pesquisas, 

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

ser empregadas isoladamente e, sim, incorporar as preferências dos pacientes, o contexto e os 

recursos disponíveis para a tomada de qualquer decisão, bem como o discernimento e a 

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

Diante do exposto, ao pesquisar sobre a prevenção do CCU, sentiu-se a 

necessidade de realizar uma revisão sistemática para investigar as evidências atuais 

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

CCU e qual a real eficácia destas. A avaliação de tais aspectos fornecerá embasamento teórico 

e metodológico para o delineamento das intervenções educativas (ou cognitivas) e 

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

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

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

no processo de comunicação dos resultados de pesquisas, por proporcionar uma síntese do 

estado do conhecimento sobre 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 adesão à prevenção do CCU? 

A detecção precoce do CCU abrange programas de rastreamento sistemático e de 

diagnóstico precoce voltados para as faixas etárias apropriadas, com vínculos eficazes em 

todos os níveis de atenção, bem como a educação das mulheres e dos profissionais de saúde, 

ressaltando os benefícios do exame nas faixas etárias em que normalmente este câncer se 
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manifesta, com seus sinais e sintomas. A detecção precoce é a modalidade mais efetiva na 

redução dessa doença (OMS, 2007). Devido às diversas áreas de sua atuação profissional, o 

enfermeiro desempenha um papel fundamental nos cinco elementos essenciais de combate ao 

CCU: promoção da saúde, prevenção primária, detecção precoce, diagnóstico/tratamento e 

cuidados paliativos. 

A elaboração desta revisão tomou por base uma série de etapas, como a 

identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa; o estabelecimento de 

critérios para inclusão e exclusão de estudos; a definição de informações a extrair dos estudos 

selecionados e a categorização desses estudos; uma avaliação dos estudos utilizados na 

revisão; a interpretação dos resultados e, por fim, apresentação de uma revisão/síntese desse 

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, foram 

empregados os seguintes critérios para inclusão: ser artigo completo de pesquisa; 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. (2011). 

Os artigos foram classificados como 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 

randomizados controlados, e nível 2, quando as evidências derivaram de pelo menos um 

ensaio clínico randomizado controlado bem delineado (MELNYK; FINEOUT-OVERHOLT, 

2005). 

Ressalte-se que, na busca online pelas bases de dados supracitadas, algumas 

adaptações precisaram ser realizadas devido à especificidade 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 possíveis 

vieses. Nessa etapa, foram utilizados como descritores controlados: “neoplasias do colo do 

útero” and “estudos de intervenção”, e “uterine cervical neoplasms” and “intervention 

studies”. A busca é de fevereiro de 2013 e, ao final, foi obtida uma amostra de sete artigos 

(Tabela 1). 
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Tabela 1. Seleção dos artigos de pesquisa nas bases de dados Lilacs, Pubmed, Cinahl, Scopus 
e Cochrane, de acordo com os critérios de inclusão propostos. Fortaleza-CE, 2014.  

 Lilacs Pubmed Cinahl Scopus Cochrane Total 

Produção encontrada 4 10 4 109 1 118 

Não aborda a temática do estudo - 1 4 53 - 58 

Sem intervenção - - - 28 - 28 

Sem intervenção educativa ou 

comportamental 

- 3 - 8 - 11 

Indisponível eletronicamente - 2 - 5 - 7 

Repetido - 1 - 4 - 5 

Sem nível de evidência 1, 2 ou 3 4 1 - 7 - 12 

TOTAL SELECIONADO - 2 - 4 1 7 

 

As informações extraídas dos artigos selecionados foram coletadas por meio de 

um instrumento adaptado de Ursi (2005), que aborda a identificação da produção científica, a 

instituição sede do estudo, o tipo de revista científica, as características metodológicas, os 

resultados, a análise das intervenções, e as 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 e do 

retorno para a busca do respectivo laudo (por exemplo, lembretes). Intervenções cognitivas 

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

quaisquer dúvidas. Por fim, intervenções sociais contemplam normas sociais, indivíduos 

treinados da comunidade ou profissionais de saúde, para fortalecer o rastreamento do CCU. 

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 mostrou que os 

artigos selecionados eram revisões sistemáticas da literatura (n=4) e ensaios clínicos 

randomizados controlados (n=3). 
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Tabela 2. Caracterização dos artigos de pesquisa selecionados nas bases de dados Scopus, 
Pubmed e Cochrane. Fortaleza-CE, 2014. 

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 

Nuño et al. 
(2011) 

Cancer Causes 
Control 

Effectiveness of interventions to increase screening 
for breast, cervical, and colorectal cancers 

Sabatino et al. 
(2012) 

Am J Prev Med 

Intervention to increase recommendation and 
delivery of screening for breast, cervical, and 
colorectal cancers by healthcare providers- A 
systematic review of provider reminders 

Baron et al. 
(2010) 

Am J Prev Med 

The impact of interventions to improve attendance 
in female cancer screening among lower 
socioeconomic groups: A review 

Spadea et al. 
(2010) 

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 

Paskett et al. 
(2011) 

Cancer 
Epidemiol 
Biomarkers Prev 

Cost effectiveness of a program to promote 
screening for cervical cancer in the Vietnamese-
American population 

Scoggins et al. 
(2010) 

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, o maior número de intervenções utilizou estratégias 

cognitivas (n=38), seguidas das comportamentais (n=27) e das sociais (n=22). As pacientes 

foram os principais alvos das estratégias (n=76), já as demais eram destinadas aos 

profissionais de saúde (n=11). A grande variedade de intervenções se explica pela análise das 

revisões sistemáticas (n=4) anteriormente mencionadas. 

As intervenções comportamentais implementadas na forma de lembretes 

mostraram-se eficazes, em especial o telefonema-lembrete que, ao incentivar a busca pelo 

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

aumento na adesão ao exame e no retorno de mulheres para o recebimento do laudo 

citopatológico. Essas intervenções partem do pressuposto de que as pessoas precisariam 

somente de um estímulo (lembrete) para apresentar a conduta adequada, pois o 
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comportamento (a resposta) é considerado resultado de condições estimulantes (MCEWEN; 

WILLS, 2009). 

Estratégias comportamentais voltadas para a detecção precoce do CCU promovem 

maior conscientização 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, constatando-se um aumento de 6,3% na quantidade de exames citopatológicos 

realizados em dois anos (BYRNES et al., 2007). Conforme os estudos avaliados, o estímulo 

às mulheres foi dado especialmente por meio de cartas-lembrete ou ligações telefônicas para 

incentivar a prática do exame e/ou do retorno. 

Na meta-análise realizada em dez estudos publicados entre 1966 e 2000, 

observou-se que as intervenções em forma de carta-lembrete para o rastreio do CCU podem 

ter efeito cumulativo, embora com eficácia reduzida em grupos socioeconômicos mais baixos 

(TSENG et al., 2001). Em contrapartida, pesquisa desenvolvida na Suécia inferiu que o 

lembrete por telefone é mais abrangente, uma vez que não estava relacionado 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 citopatológico (respectivamente, OR = 2,9, IC 95%: 2,5-3,3; OR = 6,9 

IC 95%: 5,0-9,4) em comparação com o folheto informativo e o convite padrão (EAKER et 

al., 2004). 
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Tabela 3. Estratégias comportamentais para aumento da detecção precoce do câncer cérvico-
uterino. Fortaleza-CE, 2014. 

INTERVENÇÃO N % 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 27   

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). 

 

Ao avaliar os efeitos no quantitativo de triagens realizadas, estudos que utilizaram 

o lembrete por telefone obtiveram efeitos crescentes, 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, foram 

empregados lembretes gráficos nas fichas de admissão ou no prontuário das pacientes, ou até 

mesmo o sistema computadorizado de lembrete, para que fizessem o rastreamento, reforçando 

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

BOLES; JOHNSON, 1998; BARON et al., 2010). 
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Nesta perspectiva, a revisão sistemática de Baron et al. (2010) buscou identificar a 

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

lembretes aos profissionais de saúde, que eram fornecidos no momento adequado para a 

usuária realizar o rastreamento ou quando este já estava em atraso. Ao final, os autores 

concluíram que estratégias comportamentais dirigidas aos profissionais aumentaram a 

assiduidade das pacientes ao rastreamento do CCU. Entretanto, ressaltaram que a falta de 

infraestrutura de tecnologia de informação pode ser uma barreira potencial para a utilização 

dessa estratégia. 

Intervenções que utilizaram incentivos financeiros, como dinheiro para transporte 

e exames realizados gratuitamente, obtiveram melhora na realização do exame citopatológico, 

em especial nas mulheres socioeconomicamente desfavorecidas (MOSKOWITZ et al., 2007). 

Segundo Han et al. (2011) esse tipo de intervenção costuma ser utilizado em associação a 

outras estratégias que possam promover maior sensibilização das interessadas, como 

intervenções pelas diversas mídias. 

A eficácia das intervenções também depende diretamente das peculiaridades da 

população-alvo e do ambiente de implementação, segundo a meta-análise composta por 18 

estudos visando identificar intervenções que aumentem o exame citopatológico 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, é bom lembrar que, para 

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

adaptados foi eficaz no fortalecimento do exame citopatológico, que teve o aumento de 13,2% 

(HAN et al., 2011). 

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

aumentar a adesão ao exame colpocitológico por mulheres de minorias étnicas nos Estados 

Unidos concluiu que, entre as intervenções, o acesso melhor provocou maior 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 intervenções mais comumente utilizadas foram aconselhamento e material de 

impressão individualmente dirigido (HAN et al., 2011). 
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Tabela 4. Estratégias cognitivas para aumento da detecção precoce do câncer cérvico-uterino. 
Fortaleza-CE, 2014. 

INTERVENÇÃO n % 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 

 

Prosseguindo a 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 para atualizar os efeitos de intervenções educativas 

individuais, grupais e divulgadas na mídia. As sessões educativas estudadas foram 

promovidas por profissionais de saúde e/ou membros da comunidade. A maioria dos 

programas foi realizada em igrejas ou casas da comunidade. Dados de quatro estudos foram 

convertidos a uma métrica comum e geraram uma mediana absoluta pós-intervenção, com 

variação percentual de 10,6 (intervalo de valores de 0 a 59,1). A estratégia grupal para receber 

um exame colpocitológico resultou em um 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. 

As intervenções individuais contempladas no estudo compartilhavam as 

informações por telefone ou presenciais na abordagem de indicações, benefícios e formas de 

superar os obstáculos ao rastreamento. Assim, a estratégia tinha o objetivo de informar, 

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

por profissionais da 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 de 8,1 pontos percentuais na mediana (IQ: 5.7, 

17.3). Portanto, há fortes evidências de que a educação individual é eficaz no aumento do 

rastreamento dos cânceres de mama e cérvico-uterino. 

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

houve provas suficientes para determinar a eficácia das intervenções de comunicação em 

massa no aumento da triagem para os cânceres de mama, do colo do útero e do reto, porque 

poucos estudos qualificados foram revisados. É preciso deixar claro que as diversas mídias 

aqui referidas abrangem televisões, rádios, jornais, revistas e outdoors na comunicação de 

informações educativas e motivacionais para a comunidade ou em campanhas de intervenção 

de maior escala. 

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

de intervenções que promovem o comparecimento de grupos socioeconômicos mais baixos no 

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

estratégias-convite diferentes 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 com o 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 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 dessa 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 diferentes tipos de cartas, os resultados sugerem que uma extensa 

carta com informações detalhadas sobre o estado da saúde da mulher e o risco de câncer pode 
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ser mais impedimento, em vez de incentivo, para corrigir comportamentos de triagem. Ao 

final do acompanhamento, 23,7% das mulheres escolhidas ao acaso para receber a carta 

haviam passado pelo exame, em comparação com 43,9% das que receberam uma carta 

genérica; 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 ser uma influência 

positiva 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). 

Outros três estudos avaliaram as estratégias de divulgação, abrangendo 

informações, lembretes e aconselhamento por telefone para mulheres recrutadas em bairros de 

baixa renda e 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 estes usaram modelos teóricos no desenvolvimento de mensagens individualmente 

adaptadas, destinadas a resolver barreiras para a triagem, aumentar sua eficácia e apoiar as 

mulheres no processo de mudança de comportamento. 

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

câncer de mama e colo do útero, as cartas acompanhadas pelo aconselhamento via telefone 

provaram ter relação custo-eficácia satisfatória na melhora das taxas de adesão entre os 

grupos socioeconômicos desfavorecidos. Além disso, a estratégia mista, combinando e-mail 

personalizado e telefonema. mostrou-se bem mais eficaz. 

O aconselhamento por telefone realizado com o objetivo de identificar e eliminar 

barreiras educacionais, psicológicas e práticas em relação ao exame colpocitológico mostrou-

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

telefonema lembrete (ABERCROMBIE, 2001). 

As intervenções sociais ao contemplar normas e contextos diferentes abordam 

estratégias culturalmente adaptadas e utilizam especialmente profissionais, conselheiros e 

educadores de saúde, e ainda leigos da própria comunidade como agentes facilitadores do 

estímulo à participação no programa de rastreamento. 
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Tabela 5. Estratégias sociais para aumento da detecção precoce do câncer cérvico-uterino. 
Fortaleza-CE, 2014. 

 

Em meta-análise construída a partir da avaliação de 18 estudos com mulheres de 

minorias étnicas, observou-se que as intervenções de maior eficácia na ampliação do número 

de mulheres para a realização de triagens para o CCU são as que facilitam o acesso da 

população ao exame citopatológico, identificando uma elevação de 25,3% no rastreio. Assim, 

estratégicas sociais direcionadas a um grupo maior de pessoas são mais eficazes do que 

quando implementadas individualmente (HAN et al., 2011). 

Intervenções realizadas por conselheiros leigos da comunidade étnica investigada 

treinados para desenvolver estratégias educativas, mostraram-se eficazes na prática do exame 

citopatológico, 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). 

INTERVENÇÃO n % 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 
continuada 

4 18,1 Fleming et al. (1983), Kern et al. (1990), McPhee et al. 
(1989), Tierney 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 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). 
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A minimização de barreiras estruturais para redução do tempo e da distância 

visando facilitar o acesso à triagem do CCU foi avaliada em três estudos. Apesar de 

apresentarem limitações metodológicas, esses estudos 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 et al., 2004). 

No contexto das intervenções sociais, os profissionais de saúde também podem se 

tornar público-alvo de estratégias. Intervenções de educação continuada para profissionais que 

atuam na detecção precoce do CCU resultaram em um incremento na prática do exame 

citológico entre 4% e 29,5%, comprovando a importância de estratégias voltadas a 

trabalhadores da área da saúde (FLEMING; LAWRENCE, 1983; KERN et al., 1990; 

MCPHEE et al., 1989; TIERNEY et al., 1986). 

Motivar as mulheres a fazerem suas escolhas na redução dos riscos no 

desenvolvimento do câncer cérvico-uterino e melhorar seu comportamento relativo à saúde é 

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

apoio, e estar normalmente disponível em consultas de cuidados primários. Conforme 

apresentado nesta revisão sistemática, as estratégias e os 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 há o fato de mulheres de baixa escolaridade se beneficiarem mais com o 

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

MANGAN; MANDELBLATT, 2003) 

Meta-análise de Han et al. (2011) enfatiza que os 18 estudos de intervenções para 

aumentar o uso de teste de Papanicolau entre mulheres de minorias étnicas demonstravam que 

a melhoria na adesão ao exame pode ser alcançada (um aumento médio de 15,8%) pelo uso de 

métodos variados. Essas mulheres talvez tenham 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 no efeito é 

relativamente pequena, cerca de 7% entre as configurações de cuidados de saúde, sugerindo 

pistas adicionais de apoio que venham a ser necessárias para promover a adesão ao teste entre 

mulheres de minorias étnicas. 

Ainda no âmbito específico do câncer cérvico-uterino, uma revisão sistemática de 

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

papanicolau apresentadas em artigos de 1980 a abril de 2001. Essas intervenções foram 



34 

 

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 pelas mídias, incentivos 

financeiros) mostram-se eficazes no aumento da realização do exame, com efeito de 24,4% 

(IC 95%: 11,1 – 37,7). O telefonema-lembrete destacou-se como a intervenção 

comportamental mais eficaz, com 18,8% (IC 95%: 15,8 – 21,8), seguido de sua associação à 

carta-lembrete – 13,2% (IC 95%: 7,4 – 19,0). 

A utilização de estratégias comportamentais para a promoção do cuidado contínuo 

na saúde tem se expandido. Para a enfermagem, o uso do telefone surge como estratégia 

potencial para o cuidado holístico, ampliando as ações relativas à saúde, representando uma 

evolução frente ao cuidado tradicional. Entretanto, é preciso estar atento para que as ligações 

automatizadas não limitem o contato entre o profissional e o paciente (VASCONCELOS et 

al., 2013). 

Estudos demonstraram que o telefonema-lembrete foi uma intervenção eficaz na 

adesão ao exame citopatológico, elevando significativamente o número de mulheres que 

passaram a realizar o exame (EAKER et al. 2004; CRAWFORD et al., 2005). Para estes 

autores o lembrete por meio de voz interativa ao telefone mostrou-se eficaz, aumentando em 

18,2% a realização do exame citopatológico (CRAWFORD et al., 2005). Portanto, o lembrete 

via telefone pode configurar uma 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 em situações como o aumento da vacinação contra influenza, a adesão 

à mamografia, ao tratamento antirretroviral, dentre outras (STOCKWELL et al., 2012; 

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

A estratégia de enviar cartas-lembrete a 43.523 mulheres comprovou ser mais 

eficaz quando o envio se baseia no registro de mulheres em atraso na realização do exame ou 

no retorno para buscar o laudo citopatológico, aumentando em 6,4% o número de 

comparecimentos após a intervenção, do que quando esse envio é aleatório (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 com informações detalhadas sobre o câncer cérvico-uterino 

apresentaram resultados contrários ao esperado, uma vez que o emprego desta intervenção 
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diminuiu a busca pelo rastreamento, demonstrando não ser uma estratégia atraente e eficaz. Já 

as informações compartilhadas de forma interativa por telefone levaram a um aumento de 8% 

no exame colpocitológico, embora este dado não tenha sido estatisticamente significativo (IC 

95%: -1,4, 17,4) 0,113. Em duas das três intervenções comportamentais associadas às 

cognitivas foi utilizada a entrega de panfletos educativos e cartas-lembrete, que não foram 

associadas a melhorias significativas no exame, ao passo que o estudo que incorporou o 

telefonema de um educador em saúde à carta-lembrete registrou um aumento de 13,5% no 

exame colpocitológico (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 receios que o cercam, 

há um aumento nas taxas de prática do procedimento, quando comparado somente ao 

oferecimento de informações de forma estática – cartas, panfletos, vídeos, etc 

(VASCONCELOS et al., 2011). 

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 inicialmente aumentou a 

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

procura eliminar barreiras (educativas, psicológicas e práticas), favorecendo o aumento 

significativo na adesão das mulheres ao exame. Os resultados apresentados remetem à 

importância de se utilizar uma combinação das intervenções para maior 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 maior interesse e fortes evidências no teste de intervenções direcionadas ao câncer 

de mama, que também serão úteis na presente análise. 

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

intervenções cognitivas e sociais na melhoria do comportamento relativo à saúde, no 

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

mulheres entre 18 e 74 anos de idade. As participantes foram selecionadas aleatoriamente 

entre as que receberiam imediatamente o pacote de intervenção e as que comporiam o grupo 

controle. que receberia a intervenção de modo tardio – no caso, um ano após o término do 

estudo (BOWEN; POWERS, 2010). 

O pacote de intervenção para cada participante reunia: (a) material impresso sobre 

o câncer de mama e o câncer cérvico-uterino, com informações gerais e informações 
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personalizadas sobre os riscos para essas neoplasias; (b) duas semanas depois de entregue o 

material, foi dado um aconselhamento por telefone para solucionar dúvidas, informar sobre os 

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

grupo para as participantes que expressavam ansiedade e preocupação sobre os riscos. O 

aconselhamento psicossocial ocorreu em quatro sessões semanais conduzidas em grupos de 

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

sobre riscos genéticos e testes para as mulheres com histórico familiar de câncer. Todas as 

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 tanto a adesão à mamografia quanto 

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

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

qualidade de vida em 5,3 pontos na escala utilizada para o grupo de controle. A intervenção 

foi mais facilmente utilizada por mulheres capazes de ler o material recebido. É concebível 

que mulheres analfabetas teriam dificuldades com o material escrito, porém o telefonema para 

discutir os temas mostrou-se capaz de resolver esta limitação. Assim, foi comprovado que a 

intervenção por telefone tem capacidade para atingir com eficácia e maior abrangência as 

participantes do estudo, independente de suas diferenças. 

Embora estratégias comportamentais que utilizam lembretes sejam eficazes na 

adesão para a repetição da mamografia, estratégias mais intensivas dirigidas à paciente (por 

exemplo, o aconselhamento por telefone) têm maior eficácia, podendo até triplicar as chances 

de mulheres não aderentes se dispuserem a fazer a mamografia após a intervenção. Ademais, 

os autores descreveram melhoria entre 10 e 41 pontos percentuais nas taxas de frequência 

(COSTANZA et al, 2000; SAYWELL et al, 2003; LUCKMANN et al., 2003; CARNEY et 

al., 2005). 

Com essa perspectiva, na Alemanha foi implementado um programa visando 

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

consistia em analisar se o uso de lembrete telefônico associado ao aconselhamento, também 

via telefone, melhorava a adesão à mamografia e o nível de satisfação com o atendimento 

quando comparado ao uso de lembrete escrito (HEGENSCHEID et al., 2011). 

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

da mamografia, foram randomizadas para um grupo controle que recebeu somente lembretes 

escritos ou para um grupo de intervenção que recebeu o telefonema-lembrete e, 

adicionalmente, o aconselhamento por telefone. A comparação entre os grupos revelou uma 
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taxa de frequência significativamente maior no grupo de intervenção em comparação com os 

controles (35,5% vs 29,7%, p = 0,0004). Ressalte-se que, embora diferentes formas de 

lembretes sejam eficazes na promoção da adesão à mamografia, o telefonema-lembrete 

mostrou-se mais eficaz do que o lembrete impresso. No seguimento, 92% afirmaram que 

estavam satisfeitos com o aconselhamento que haviam recebido, 33% disseram que o 

aconselhamento por telefone havia influenciado sua decisão e 77% concordaram que o 

aconselhamento por telefone deve ser usado rotineiramente para incentivar as usuárias. O 

aconselhamento individual via telefone disponibilizado neste programa nacional de rastreio 

do câncer de mama foi eficaz e bem aceito pelos participantes. Se amplamente implementado 

em nível 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 as mulheres a participar do rastreamento. Para Yabroff; Mangan e Mandelblatt 

(2003), as intervenções sociais apresentaram efeito positivo quando associadas à 

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

intervenção demonstraram um grande aumento na prática do papanicolau, de 18,0% (IC 95%: 

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

(1998) utilizou trabalhadores de saúde, panfletos educativos e incentivos financeiros, e era 

culturalmente específica às mulheres vietminato-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 (pessoas leigas 

da comunidade treinadas), líderes comunitários ou pessoas de influência 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 papanicolau, porém, ao serem adaptadas à população-alvo e 

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

como observado em uma população de mulheres vietnamito-americanas, com aumento da 

prática do exame colpocitológico de 18,0% (IC 95%: 7,6 – 28,4) (GIARRATANO; 

BUSTAMANTE-FLORESTA; CARTER, 2005). 
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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 citopatológica. Segundo Santos, Silva e Bezerra 

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

um custo social, econômico e emocional elevados, denotando a incapacidade do sistema de 

saúde em responder às demandas da população. Dessa forma, as barreiras de acesso como a 

infraestrutura, acolhimento e habilidade dos profissionais envolvidos devem ser minimizadas 

com o intuito de aumentar a adesão ao exame. 

Poucas intervenções introduziram alterações ao nível do sistema, porém o estudo 

que integrou a enfermeira em uma prática de cuidados primários e na realização do exame 

levou a um aumento na realização do papanicolau (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 no atendimento das necessidades de saúde dos pacientes e só 

assim poderão realizar ações educativas em saúde com maior diálogo e maior participação 

(TWINN; CHENG, 2000). 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 O Modelo de Atenção às Condições Crônicas 

 

Nos últimos anos, uma das prioridades na atenção à saúde voltou-se para o 

controle de doenças crônicas não transmissíveis, como o câncer uterino. A mudança de 

comportamento tornou-se um dos focos de discussões, atrelada a qualquer tratamento, 

diagnóstico clínico ou problema de saúde e potencialmente associada à prevenção e 

manutenção da saúde (ROLLNICK; MILLER; BUTLER, 2009). 

Para o adequado manejo das condições crônicas e de seus respectivos fatores de 

risco, é preciso um modelo de atenção à saúde equânime e resolutivo. No Brasil, destaca-se o 

Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC), delineado a partir da integração entre o 

Chronic Care Model (WAGNER, 1998), o Modelo da Pirâmide de Risco (PORTE; 

KELLOGG, 2008) e o Modelo de Determinação Social da Saúde de Dahlgren e Whitehead 

(DAHLGREN; WHITEHEAD, 2007). No presente estudo, o referencial teórico utilizado foi o 

MACC. 

Observe-se que o Brasil avançou na melhoria dos indicadores de saúde. O país 

ainda está entre os que apresentam maiores iniquidades em saúde, produto das grandes 

desigualdades entre os diversos estratos sociais e econômicos da população brasileira 

(CNDSS, 2008). 

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

atuação sobre territórios e populações. Para reduzir as desigualdades existentes, o SUS deve 

operar com uma visão ampla da saúde, na perspectiva da determinação social de saúde. 

Diante disso, o MACC foi incorporado ao sistema como um modelo que foi expandido para 

acolher os diferentes níveis de determinantes sociais (MENDES, 2012). 

O MACC é um modelo que organiza o funcionamento das redes de atenção à 

saúde, articulando as relações entre a população e suas subpopulações estratificadas, por 

riscos e intervenções do sistema de atenção à saúde (MENDES, 2010). Esse modelo propõe a 

estratificação da população em diferentes níveis de complexidade, conforme a necessidade de 

intervenção profissional para o manejo da condição de saúde. O nível 1 contempla a 

população total, em que são realizadas intervenções de promoção da saúde, com foco nos 

determinantes sociais de saúde intermediários, relacionados a condições de vida e de trabalho. 

O nível 2 contempla as intervenções de prevenção das condições de saúde, com foco nos 

determinantes proximais de saúde ligados a comportamentos e estilos de vida. No nível 3 
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estruturam-se as intervenções relativas a fatores de risco biopsicológicos (determinantes 

sociais individuais) em subpopulações que apresentam condição crônica simples, de baixo ou 

médio risco. Já o nível 4 é representado por pessoas de condições crônicas mais complexas. 

Nos níveis 3 e 4, as intervenções são realizadas por meio da tecnologia de gestão da condição 

de saúde. Por fim, no nível 5 estão condições complexas de saúde, que exigem uma 

tecnologia específica de gestão da clínica, a gestão de caso (MENDES, 2012). 

Este modelo pressupõe que o fornecimento de um suporte para mudança no 

comportamento das usuárias dos serviços de saúde é mais eficaz para obtenção de resultados 

positivos do que intervenções médico-sanitárias (MENDES, 2012). A mudança de 

comportamento envolve o desenvolvimento de habilidades pessoais que concorram para a 

manutenção ou melhora da condição de saúde; o desenvolvimento dessas habilidades é uma 

das competências do profissional promotor de saúde (DEMPSEY; BATTEL-KIRK; BARRY, 

2011). 

Segundo Mendes (2012), a atenção à saúde deve estar voltada para a participação 

do indivíduo e compreensão do processo saúde/doença de acordo com os fatores de risco que 

o influenciam, como os determinantes sociais individuais. 

Os serviços de saúde constituem importante ferramenta para a redução da 

vulnerabilidade da população e de sua exposição a fatores de risco. O acesso equitativo aos 

serviços de saúde, portanto, é imprescindível para a redução de fatores que possam estar 

relacionados a condições crônicas de saúde (CNDSS, 2008). Em relação ao CCU, as 

estratégias de promoção da saúde, prevenção primária e detecção precoce, ou seja, o acesso ao 

acompanhamento ginecológico é de grande importância; os profissionais podem atuar por 

meio de intervenções, com foco nos determinantes proximais de saúde relacionados a esses 

aspectos, com o objetivo de reduzir os riscos de desenvolvimento desse câncer. 

Por meio da proposta de cuidados inovadores para condições crônicas, o MACC 

incorpora três âmbitos de operação: o âmbito macro, em que são utilizadas as macropolíticas; 

o âmbito meso, enfocando as organizações de saúde e da comunidade, e o âmbito micro, 

voltado às relações entre as equipes de saúde, usuários e suas famílias (MENDES, 2012). 

Destaque-se que no âmbito micro são enfrentados problemas como a falta de 

autonomia dos usuários e a baixa qualidade de interação entre estes, suas famílias e os 

profissionais das equipes de saúde. Assim, para enfrentar as iniquidades na Atenção Primária 

à Saúde (APS) é preciso levar em conta a singularidade do sujeito, sua complexidade, sua 

integralidade e sua inserção sociocultural na promoção da saúde, na prevenção e no 

tratamento de doenças (BRASIL, 2011b). 
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Há evidências de que o comportamento e estilo de vida de cada sujeito são 

determinantes sociais importantes das condições crônicas. Os fatores de risco destacados no 

nível 2 do MACC são as principais causas de morte por câncer em países de baixa e média 

renda, como o Brasil (INCA, 2006). 

Leva-se em consideração, entretanto, que os comportamentos não dependem 

apenas de opções feitas pelo livre arbítrio, mas também de determinantes sociais, como o 

acesso à informação, à propaganda, à possibilidade de acesso a alimentos saudáveis e ao lazer, 

dentre outros (MENDES, 2012). 

A mudança de comportamento é um desafio para a prevenção das condições 

crônicas de saúde. Qualquer mudança de comportamento e estilo de vida será uma decisão 

pessoal, que poderá ter o apoio de uma equipe de saúde bem preparada, especialmente na 

Estratégia de Saúde da Família (DIAS; NONATO; CHAVES, 2010). 

Algumas abordagens ajudam a compreender que o comportamento humano é 

importante e podem ser utilizadas para mudar comportamentos de pessoas e grupos. Além 

disso, elas também ajudam a desenvolver intervenções efetivas. Essas estratégias deixam 

claro que a mudança de comportamento depende do nível de conhecimento em relação à 

saúde, crenças, níveis de confiança e de motivação, a força das redes de suporte social e dos 

fatores do ambiente (RIJKEN et al., 2008). Entre as abordagens utilizadas, a entrevista 

motivacional (EM) pode ser um recurso importante para promover a mudança 

comportamental da população. 

 

4.2 O uso da entrevista motivacional 

 

A entrevista motivacional (EM) é uma abordagem psicológica desenvolvida em 

1963 e difundida na Europa, Estados Unidos e, há quase uma década, no Brasil. A EM tem 

fundamento em técnicas de terapias centradas no cliente e em terapias breves visando 

promover a mudança de comportamento (SALES; FIGLIE, 2009). 

O método clínico da EM foi desenvolvido como intervenção breve para o 

alcoolismo, no qual a motivação dos pacientes geralmente é uma barreira para a mudança de 

comportamento. A partir da década de 90, essa estratégia passou a ser desenvolvida para 

outros problemas de saúde em que a mudança de comportamento é fundamental, e foram 

obtidos resultados positivos no tratamento de doenças cardiovasculares, diabetes, dieta, 

psicose, tratamento e prevenção da infecção por HIV, dentre outros (ROLLNICK; MILLER; 

BUTLER, 2009). 
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A EM é uma abordagem breve, baseada no cliente e voltada para a resolução da 

ambivalência em relação a um comportamento de saúde e para aumentar a eficácia da 

mudança. Essa abordagem muitas vezes utiliza um feedback personalizado, concebido para 

corrigir percepções normativas e aumentar a consciência do paciente (COLBY et al., 2012). 

Os pressupostos norteadores dessa abordagem são a motivação, a ambivalência e 

a prontidão para a mudança. Além disso, os profissionais devem expressar empatia, 

desenvolver a discrepância entre o comportamento presente e as metas do cliente, evitar 

argumentação, acompanhar a resistência e promover a autoeficácia. São estes os cinco 

princípios da EM que orientam a conduta do profissional em todo o contato com o paciente, 

em qualquer intervenção ou em qualquer fase de um tratamento (SALES; FIGLIE, 2009). 

Intervenções focadas na mudança de comportamento buscam aumentar as 

habilidades dos pacientes e reduzir as barreiras para o êxito. Na prática, o conhecimento tem 

mostrado que raramente é eficaz dizer aos indivíduos o que fazer, ou como fazer, por isso as 

recomendações atuais tendem a incentivar os profissionais a explorar uma gama de questões 

que possam auxiliar essa mudança (HOHMAN, 2012). 

A estratégia deve estar baseada nas três habilidades comunicativas básicas: 

perguntar, escutar e informar. O uso adequado dessas habilidades aumenta a liberdade de 

conduzir uma intervenção em saúde de modo produtivo e eficiente. A escolha precisa de 

palavras, o uso do silêncio e a atmosfera geral do ambiente podem ter um efeito não apenas 

em como os pacientes se sentem, mas no que fazem e em sua saúde (ROLLNICK; MILLER; 

BUTLER, 2009). 

Para desenvolver uma EM, o profissional deve ter a disposição de estar presente o 

tempo suficiente para compreender o mundo interior do paciente. A escuta empática e 

reflexiva é uma habilidade fundamental para esta prática. Destaque-se que em geral ninguém 

nasce com essas aptidões, mas elas podem ser desenvolvidas ao longo da vida (HOHMAN, 

2012). 

A boa comunicação requer habilidades interpessoais que ultrapassam a 

transmissão do conhecimento técnico; a maneira como o profissional se comunica com um 

paciente pode influenciar substancialmente sua motivação pessoal para mudar o 

comportamento. A formulação criteriosa e efetiva das perguntas está no âmago do 

atendimento de qualidade, é influenciada pelo tom, o ritmo, as palavras e a clareza do 

questionamento. Acrescido a isso, o processo de escuta também influencia no resultado de 

uma intervenção em saúde, pois a escuta auxilia na obtenção de informações importantes e 

aprimora o relacionamento com o paciente. Essa ferramenta envolve uma postura de 
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curiosidade e aceitação e pode demorar apenas um ou dois minutos (ROLLNICK; MILLER; 

BUTLER, 2009). 

A EM é uma abordagem colaborativa, evocativa e respeita a autonomia do 

paciente. O principio colaborativo baseia-se na parceria cooperativa entre paciente e 

profissional, algo essencial para a mudança de comportamento, visto que o paciente é quem 

realmente poderá efetuar tal mudança. O princípio evocativo busca incentivar nos pacientes 

algo que eles já possuem, além de despertar sua motivação e os recursos para mudar. O 

respeito pela autonomia procura respeitar a decisão do paciente, é um elemento fundamental 

para facilitar a mudança de comportamento relacionado à saúde (ROLLNICK; MILLER; 

BUTLER, 2009). 

Um estudo realizado com 162 adolescentes fumantes nos Estados Unidos utilizou 

os princípios da EM associado a um reforço via telefone, para aconselhamento breve, com o 

objetivo de aumentar o índice de abandono do cigarro. Em um mês constatou-se que a queda 

na taxa de fumantes foi maior entre os que participaram do grupo da EM do que nos do grupo 

de aconselhamento, indicando que essa estratégia poderá ser o primeiro passo para a cessação 

do tabagismo em adolescentes (COLBY et al., 2012). 

Uma das estratégias para fornecer informações pertinentes aos pacientes é a 

abordagem “informar-verificar-informar”, na qual o profissional fornece algumas 

informações, verifica se o paciente entendeu, e depois fornece outras informações. O ponto-

chave da estratégia é constatar de forma respeitosa o entendimento do paciente. antes de 

avançar para a próxima informação. A etapa de verificação envolve a busca da perspectiva do 

paciente como, por exemplo, saber o que o paciente pensa sobre as informações, se não 

entendeu alguma parte, se quer saber mais, entre outros. Essa estratégia envolve ativamente o 

paciente em seu tratamento, transmite respeito, paciência e também ajuda a detectar e corrigir 

mal-entendidos, pois na maioria das estratégias utilizadas o paciente é apenas um receptor 

passivo, facilitando ignorar-se falhas na comunicação. Informar-verificar-informar pode 

transformar o processo de informação de palestra em conversa (ROLLNICK; MILLER; 

BUTLER, 2009). 

Outra estratégia utilizada é o modelo “evocar-fornecer-evocar” que envolve uma 

postura mental mais colaborativa em que o profissional auxilia o paciente a perceber o sentido 

das informações, tomar decisões adequadas sobre seu comportamento e aderir a elas. Para 

isso, deve-se investigar as preocupações, a base de conhecimento atual e os interesses do 

paciente em saber mais. Essa estratégia é adequada quando o tema é a mudança de 

comportamento relacionado à saúde (ROLLNICK; MILLER; BUTLER, 2009). 
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A utilização da EM mostra-se uma importante ferramenta utilizada para trabalhar 

a ambivalência dos pacientes, presente na maioria dos comportamentos aditivos, de uma 

forma mais persuasiva do que coerciva. Essas técnicas podem ser trabalhadas em um número 

reduzido de sessões, podendo, inclusive, resumir-se a um único momento (MELO et al., 

2008). 

Diferente de outras técnicas de enfrentamento, a EM visa apoiar o paciente para 

gerar motivos, planos e motivações para a mudança. Para obter sucesso, o profissional não 

deve impor rótulos diagnósticos, envolver os pacientes de forma punitiva ou coercitiva, tentar 

convencer ou forçar a mudança (HOHMAN, 2012). 

Pesquisas utilizando a EM têm sido desenvolvidas no Canadá, Estados Unidos, 

Suíça, Itália, África do Sul, entre outros países, e tem sido testada em adolescentes e adultos 

com problemas que entre os quais estão o alcoolismo, o uso de drogas, o tabagismo, a 

agressividade, o risco de HIV, a nutrição, populações minoritárias e assim por diante 

(MURPHY et al., 2004; BABOR, 2004; KOBLIN et al., 2004; STOTTS et al., 2002; 

RESNICOW et al., 2001; KENNERLEY, 2000). As práticas contemporâneas nos cinco 

continentes demonstram a viabilidade de adaptação da EM para variados comportamentos e 

populações de risco (DUNN et al., 2001). 

Além disso, estudos comprovaram que a EM tem efeitos positivos em questões 

interculturais e práticas de competência. Resnicow et al. (2001) integraram a entrevista 

motivacional a sua intervenção visando aumentar o consumo de frutas e vegetais de 1.011 

afro-americanos. Neste estudo, os participantes foram distribuídos aleatoriamente em três 

condições de tratamento e os resultados mostraram que o consumo de frutas, legumes e 

verduras foi significativamente maior no grupo que utilizou a EM, do que no grupo de 

autoajuda e no de comparação. Em outro estudo realizado com 222 usuários de drogas, o 

grupo que participou da intervenção com EM relatou mudança mais favorável em sua 

motivação para procurar ajuda. Além disso, o grupo estava significativamente mais envolvido 

na experiência e participava mais ativamente (LONGSHORE; GRILLS, 2000). 

Segundo Miller e Rollnick (2001), as evidências indicam que a EM pode ter um 

impacto substancial, uma vez que aqueles que recebem um aconselhamento breve, 

tecnicamente bem planejado, mostram melhorias significativas, ao contrário do que acontece 

com os que não recebem nenhuma orientação específica. 

Apesar dessa diversidade de enfoques e abordagens disciplinares, ainda há muito 

a avançar no conhecimento da dinâmica das relações e mediações entre os determinantes 

sociais proximais, intermediários e distais e, principalmente, existe uma relativa carência de 
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estudos sobre o impacto de intervenções sobre os determinantes sociais de saúde. Ademais, 

em grande medida esse impacto é influenciado pelo contexto, ou seja, depende de situações 

locais específicas, dificultando a transferência de experiências (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 

2007). 

Diante do supracitado, a EM será utilizada na intervenção educativa por telefone 

em mulheres com periodicidade inadequada do exame colpocitológico, pois essa estratégia 

aparenta mostrar-se eficaz na mudança de comportamento frente à prevenção do câncer 

uterino. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Tipo de Estudo 

 

Este é um estudo quase-experimental, com delineamento pré-teste e pós-teste. 

Segundo Cozby (2003), esse tipo de delineamento é utilizado para avaliar a eficácia de 

programas interventivos. Esta opção deu-se também porque, nesse tipo de estudo, o 

investigador deliberadamente manipula pelo menos uma variável independente para observar 

seu efeito e sua relação com uma ou mais variáveis dependentes, assim como nos 

experimentos “puros” (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006). 

Delineamentos intergrupos sempre incluem um grupo que recebe uma intervenção 

a ser testada e outro que recebe tratamento não-ativo (de preferência, placebo) ou um 

tratamento de comparação. A melhor comparação entre os grupos ocorre quando não há 

cointervenções – 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, foram aplicadas intervenções por telefone (educativa e 

comportamental) e observados seus efeitos sobre o desfecho desejado, que é a adesão ao 

exame colpocitológico. 

 

5.2 Local do estudo 

 

O estudo foi desenvolvido em Fortaleza, no Centro de Parto Natural Lígia Barros 

Costa pertencente ao Centro de Desenvolvimento Familiar (CEDEFAM), local em que são 

efetivadas experiências de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal do Ceará 

(UFC). Este centro oferece assistência à saúde da mulher, no âmbito sexual e reprodutivo, 

com acompanhamento pré-natal, exame ginecológico, planejamento familiar e 

acompanhamento de puérperas. 

O CEDEFAM oferece à comunidade do bairro Planalto do Pici e adjacências, na 

cidade de Fortaleza, assistência à saúde por meio de atividades realizadas por profissionais e 

estudantes de enfermagem da UFC. Em sua maioria, esta comunidade é constituída de pessoas 

de baixa renda. Na assistência à saúde da mulher, ali atuam professoras do curso de 

Enfermagem, realizando consultas de enfermagem no pré-natal, ginecologia, planejamento 
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familiar e grupos de gestantes, além de uma enfermeira e duas técnicas em enfermagem e 

alunos que cumprem atividades curriculares e extracurriculares. 

A escolha deste local ocorreu devido ao tipo e qualidade do atendimento, ao fato 

de ser um centro pertencente à UFC e dada a disposição dos profissionais que lá trabalham de 

fornecer espaço e informações para a pesquisa. 

Acrescido a isso, o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento científico também 

são pontos fortes da dinâmica do CEDEFAM, uma vez que seus profissionais se dispõem a 

contribuir para o crescimento da enfermagem e aprimoramento da assistência deste centro. 

 

5.3 População e amostra 

 

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

prevenção do CCU na referida unidade, e não estavam com a periodicidade do exame em 

conformidade com as recomendações do MS, ou seja, não fizeram exame colpocitológico 

anual ou um exame nos últimos três anos, após dois exames consecutivos negativos 

(BRASIL, 2013). A seleção da amostra obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: 

mulheres na faixa etária entre 25 e 64 anos, tendo iniciado atividade sexual, estando com a 

periodicidade do exame inadequada, e com o número de seu telefone móvel no prontuário 

para que a pesquisadora pudesse entrar em contato para realizar a intervenção por telefone e 

agendar o exame colpocitológico. Para classificá-las como "periodicidade inadequada" 

também foi avaliada a quantidade de exames anteriores pois, segundo o MS, após 2 exames 

negativos consecutivos, a mulher às vezes passa três anos sem realizar o exame. Essa 

avaliação foi realizada em estudo anterior que analisou todos os prontuários existentes na 

instituição, entre os anos de 2005 a 2012, e identificou as mulheres com periodicidade 

inadequada (CUNHA, 2014). 

Como critério para exclusão dessa amostragem, definiu-se: apresentar alguma 

patologia relacionada a processo mental, problema de articulação da fala ou de audição que a 

impeça de responder ao questionário, e de participar da intervenção educativa ou 

comportamental; referir ter realizado a coleta citológica com periodicidade adequada em outro 

serviço de saúde; ter realizado cirurgia de histerectomia total. 

Os critérios para a descontinuidade de participação no estudo foram: não ter sido 

possível concluir a ligação telefônica ou ter a mulher desistido de participar do estudo após o 

início da coleta. 
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As mulheres que compuseram a amostra foram alocadas randomicamente em dois 

grupos: 

GRUPO 1 – INTERVENÇÃO EDUCATIVA POR TELEFONE: ofereceu-se às 

mulheres uma intervenção educativa por telefone e o agendamento do exame colpocitológico, 

sendo o conteúdo norteado pela tecnologia criada por Vasconcelos (2008), pelo manual do 

MS (BRASIL, 2013), seguindo os princípios da EM (ROLLNICK, MILLER, BUTLER, 

2009). Durante a ligação telefônica também foram coletados dados sociodemográficos e 

informações sobre conhecimento, atitude e prática das mulheres sobre a prevenção do CCU 

por meio do inquérito CAP (Apêndice A). 

GRUPO 2 – INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL POR TELEFONE: ofereceu-

se às mulheres uma intervenção comportamental (lembrete por telefone) e o agendamento do 

exame colpocitológico. Durante a ligação telefônica também foram coletados dados 

sociodemográficos e informações sobre conhecimento, atitude e prática sobre a prevenção do 

CCU por meio de um inquérito CAP (Apêndice B). 

 

5.3.1 Randomização da amostra 

 

O delineamento do estudo envolveu a designação aleatória dos sujeitos aos 

grupos. Através da randomização,ou seleção aleatória, para os grupos, todas as participantes 

tiveram uma chance igual de serem incluídos em um ou outro grupo. Previu-se no início do 

estudo que os grupos aleatoriamente designados fossem assemelhados, de modo geral, em 

relação ao número infinito de traços biológicos, psicológicos e sociais (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2011). 

O esquema de randomização sistemática utilizado neste estudo teve como base 

mulheres com periodicidade inadequada do exame colpocitológico no CEDEFAM, definido a 

partir dos prontuários, para determinar os grupos de intervenção (comportamental e 

educativa). 

A seleção aleatória foi feita por meio de tabela gerada em um programa de 

randomização. Cada número das listas dos dois grupos (educativo e comportamental) foi 

inserido em um envelope opaco, numerado e fechado. Essas etapas foram realizadas por 

indivíduo alheio ao estudo. Antes do início das intervenções o envelope foi aberto pela 

pesquisadora principal, para identificar o grupo a que a mulher passava a pertencer 

(SANTOS, 2010). 
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De acordo com Polit, Beck e Hungler (2011) as participantes tiveram a mesma 

chance de serem selecionadas para qualquer um dos dois grupos. Outra vantagem da 

randomização, segundo esses autores, é de assim estarem controladas todas as possíveis 

fontes de variáveis alheias, sem nenhuma decisão consciente do pesquisador sobre quais 

teriam de ser controladas. 

 

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 os que 

interferem nos desfechos não saibam os grupos de cada participante. Quando não for possível 

cegar a todas essas pessoas, é desejável que o maior número possível seja cegado (HULLEY 

et al., 2008). 

Nesta pesquisa, as mulheres que fizeram parte da amostra foram cegadas quanto 

ao grupo de que participavam. Além delas, foram escolhidos dois profissionais – um que 

realizou as intervenções comportamentais e outro, que realizou as intervenções educativas por 

telefone. Esses profissionais também estavam cegados, pois não sabiam os objetivos do 

estudo e desconheciam o cronograma e a existência dos grupos. Eles foram treinados para 

realizar as intervenções de forma padronizada. 

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

for “duro” (hard), sobre o qual não há incerteza nem possibilidade de avaliação enviesada. 

Diante disso, a pesquisadora realizou os exames colpocitológicos, pois embora soubesse a que 

grupo cada mulher pertencia, não teria como intervir no desfecho: aderir ou não ao exame de 

colpocitológico. 

 

5.3.3 Cálculo do tamanho da amostra 

 

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

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

N = (Zα + Zβ)² x 2 x p x (1- p) 
d² 

Onde: 

- N = Tamanho da amostra 



50 

 

- Zα = Coeficiente de confiança 

- Zβ = Poder 

- p = Proporção de ocorrência do desfecho 

- d = diferença clinicamente importante 

Em pesquisa realizada por Correa et al. (2012), que buscava identificar a 

adequação da periodicidade do exame citopatológico em mulheres do Sul e do Nordeste do 

Brasil, entre as mulheres nordestinas foi encontrada uma taxa de 18,6% com idade de 25 anos 

ou mais, que apresentavam periodicidade inadequada do exame. Tendo como variável de 

desfecho deste estudo a frequência do não comparecimento ao exame citopatológico com 

periodicidade adequada e baseado no estudo citado, adotaram-se os seguintes valores: Zα = 

95%, Zβ = 80%, p = 18,6%, d = 10%. Assim, ao substituir os valores na fórmula, concluiu-

se que seriam necessárias 239 mulheres para cada grupo, ou seja; um total de 478 mulheres. 

Somando-se a esse total um percentual de segurança de 10% para eventuais perdas, seriam 

necessárias 262 mulheres para cada grupo, perfazendo um total de 524 mulheres. 

 

5.4 Descrição das intervenções 

 

5.4.1 Intervenção educativa por telefone 

 

A intervenção educativa por telefone foi desenvolvida por meio de diálogo entre o 

profissional treinado e a paciente e seguiu os princípios da EM desenvolvidos por Rollnick, 

Miller e Butler (2009), utilizando um roteiro para a intervenção (Apêndice A). 

A intervenção educativa por telefone foi dividida em duas fases: a primeira fase 

consistiu na apresentação do profissional, na investigação sobre a realização do exame em 

outros serviços e no questionamento sobre a intenção de participar da pesquisa; sendo a 

resposta afirmativa, era iniciada a segunda fase. As mulheres que haviam realizado o exame 

em outro serviço na periodicidade adequada ou aquelas que não consentiram a participação do 

estudo foram enquadradas no grupo de não agendamento. 

Na segunda fase eram coletadas informações sociodemográficas e o conhecimento 

e atitude das mulheres sobre a prevenção do CCU e, em seguida, começava a intervenção. O 

conteúdo abordado no momento da intervenção era orientado pelas fichas-roteiro elaboradas 

por Vasconcelos (2008). Além das fichas, o conteúdo informativo fornecido pela 

pesquisadora estava baseado em informações contidas no manual do MS sobre prevenção do 

CCU (BRASIL, 2013), que eram: uma breve explicação sobre o CCU e seus riscos, a 
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finalidade do exame colpocitológico, a importância da periodicidade do exame, os cuidados 

pré-exame e o retorno para apanhar o resultado (BRASIL, 2013; VASCONCELOS, 2008). 

Tentou-se, ainda, identificar e superar as dúvidas de cada mulher (HEGENSCHEID et al., 

2011). A estrutura da intervenção educativa por telefone foi adaptada do estudo de 

Hegenscheid et al. (2011). 

Foi utilizado o modelo evocar-fornecer-evocar incentivado pela EM, pois este 

envolve uma postura mental mais colaborativa, adequada para intervenções que visam 

mudança de comportamento. Nesse modelo não há interesse em apenas transferir 

informações, mas inserir o paciente no contexto e fazer com que ele tome sua decisão sobre a 

mudança. Para isso, é necessário que o profissional descubra as preocupações, a base do 

conhecimento atual e os interesses do paciente em saber mais sobre o assunto, preenchendo as 

lacunas nas informações, para que este compreenda o todo (ROLLNICK; MILLER; 

BUTLER, 2009). 

Ressalte-se que os princípios de escutar, ouvir e informar foram aplicados em toda 

a estratégia. A capacidade de fazer perguntas de maneira criteriosa e efetiva está no âmago do 

atendimento de qualidade. O tom, o ritmo, as palavras e a clareza do questionamento, 

combinados com a curiosidade e escuta adequada, são elementos da comunicação de 

qualidade e devem ser utilizados para intervenções dentro do estilo de orientação da EM 

(ROLLNICK; MILLER; BUTLER, 2009). 

As duas fases ocorriam em um único contato telefônico, com duração aproximada 

de quinze minutos. Um máximo quinze minutos é o tempo de intervenção recomendado por 

Bowen et al. (2011). Para finalizar, era aprazada uma data para realização do exame, de 

acordo com a disponibilidade da mulher de comparecer à unidade. 

Foram realizadas três tentativas de contato telefônico com cada mulher, em 

diferentes horários do dia (horário comercial), durante dois dias consecutivos. As pacientes 

cujo contato não foi possível após as seis tentativas eram consideradas “contato perdido” 

(GODINHO; KOCH, 2007). 

 

5.4.2 Intervenção comportamental por telefone 

 

A intervenção comportamental utilizada neste estudo visou funcionar como um 

lembrete para o exame colpocitológico (Apêndice B). Essa intervenção por telefone foi 

dividida em duas fases – a primeira fase consistia na apresentação do profissional, na 

investigação sobre a realização do exame em outros serviços e questionamento sobre a 
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intenção em participar da pesquisa; sendo afirmativa a resposta, era iniciada a segunda fase. 

As mulheres que haviam realizado o exame em outro serviço na periodicidade adequada ou 

aquelas que não consentiram a participação do estudo foram enquadradas no grupo de não 

agendamento. 

Na segunda fase eram coletadas informações sociodemográficas e sobre o 

conhecimento e atitude das mulheres em relação à prevenção do CCU e, em seguida, elas 

recebiam um lembrete para realização do exame, sem quaisquer informações sobre este. Além 

disso, era agendado o exame, de acordo com a disponibilidade da mulher para comparecer à 

unidade. Essas duas fases ocorriam em um único contato telefônico, com duração aproximada 

de cinco minutos. 

Destaca-se que todas as mulheres do estudo eram informadas sobre possibilidade 

de remarcação em caso de impossibilidade de comparecimento no dia aprazado, visto que o 

exame era realizado em horário comercial de segunda a sexta-feira. 

 

5.5 Coleta de Dados 

 

5.5.1 Operacionalização da coleta de dados 

 

Os dados foram coletados durante o período de Janeiro a Agosto de 2014, e 

sintetizados no fluxograma abaixo (Figura 1): 

Figura 1. Fluxograma da coleta de dados 
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5.5.1.1 Inquérito CAP (Conhecimento, Atitude e Prática) 

 

A opção pela aplicação do inquérito CAP deve-se à possibilidade de assim avaliar 

o que a população sabe, pensa e como atua diante de determinados problemas que, no caso 

deste estudo, era o exame colpocitológico (BRASIL, 2002; KALIYAPERUMA, 2004). 

A coleta de dados referentes à identificação e ao inquérito CAP (Apêndice A e B 

– Partes I e II) foi realizada com todas as mulheres da amostra do estudo no contato 

telefônico e enquanto aguardavam a consulta de prevenção do CCU em um dos consultórios 

disponíveis na unidade de saúde, para avaliação do conhecimento, atitude e prática como 

adequados ou inadequados, conforme os critérios estabelecidos abaixo (VASCONCELOS et 

al., 2011). 
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a) Conhecimento: 

- Adequado: quando a mulher informava já ter ouvido falar sobre o exame, sabia que é 

para detectar o câncer em geral, ou especificamente o do colo uterino, e sabia citar pelo 

menos dois cuidados necessários antes de realizar o exame. 

- Inadequado: quando a mulher declarava nunca ter ouvido falar do exame ou "já tinha 

ouvido," mas não sabia que é para detectar o CCU, ou quando não sabia citar pelo menos dois 

cuidados necessários antes de realizar o exame. 

b) Atitude: 

- Adequada: quando a mulher apresentava a prevenção do CCU como motivo para 

realizar o exame colpocitológico. Quando declarava como motivo o fato de ser um exame de 

rotina ou o desejo de saber se está tudo bem consigo a atitude era considerada adequada – mas 

somente quando, concomitantemente, ela mostrava conhecimento adequado sobre o exame. 

- Inadequada: quando a mulher apresentava outras motivações para a realização do 

exame, que não a prevenção do CCU. 

c) Prática: 

- Adequada: quando a mulher comparecia para realizar o exame colpocitológico, 

retornava para receber resultado do exame e/ou marcava consulta para mostrar o resultado do 

exame. 

- Inadequada: não compareceu para realizar o exame colpocitológico e/ou não retornou 

para apresentar o resultado do exame. 

 

5.5.1.2 Exame citopatológico 

 

A segunda fase da coleta de dados ocorria no dia da consulta para realização do 

exame colpocitológico. 

O inquérito CAP foi aplicado novamente às mulheres que compareciam ao 

serviço de saúde, visando comparar os efeitos da intervenção sobre seu conhecimento e 

atitude ao exame. A seguir, a ficha das mulheres era preenchida e realizado o exame 

colpocitológico. 

Por fim, era agendado um dia para o recebimento do resultado do exame (de 30 a 

40 dias após a realização do exame). O recebimento do exame também foi agendado de 

acordo com a disponibilidade da mulher e ocorria em horário comercial, de segunda a sexta-

feira.  
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5.6 Análise dos dados 

 

Os dados foram compilados e analisados através do programa Statistical Package 

for the Social Sciences, versão 20.0, e posteriormente apresentados em tabelas e gráficos. 

As variáveis contínuas foram expressas como 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 o conhecimento, atitude e prática das mulheres em relação ao exame 

colpocitológico antes e após intervenções foram utilizados o teste de qui-quadrado de Person 

e o teste de McNemar. 

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%.  

Na análise dos efeitos da intervenção nas taxas de comparecimento, inicialmente 

os grupos eram testados quanto à homogeneidade da amostra em relação às variáveis basais. 

Diferenças entre as médias de idade, escolaridade (anos de estudo) e início da atividade sexual 

entre os grupos estudados foram calculadas por meio do teste t de Student e, para variáveis 

categóricas, como estado conjugal, multiplicidade de parceiros, atividade laboral, moradia 

próximo ao posto, antecedente de câncer na família, presença de doença crônica e 

conhecimento sobre objetivo correto do exame, a comparação entre os grupos foi realizada 

pelo teste do qui-quadrado de Pearson (HAIR et al., 2005). 

Na avaliação da existência de fatores relacionados à não realização do exame 

colpocitológico, também foram utilizados o teste do qui-quadrado de Pearson e o OR. 

Para todos os testes estatísticos, um valor de p <0,05 foi considerado 

estatisticamente significante. 

 

5.7 Aspectos éticos 

 

Assegurou-se o cumprimento das normas para pesquisa com seres humanos 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 C). Em seguida, o projeto foi encaminhado à Plataforma Brasil 

para apreciação ética e aprovado mediante parecer de nº 700.006 (Anexo A). 
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Todas as participantes foram informadas sobre os objetivos do estudo e, quando 

de acordo, foi solicitado seu consentimento verbal (BOWEN; POWERS, 2010; 

MASCARENHAS et al., 2010). No momento em que a participante comparecia à consulta 

agendada, era solicitada a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, sendo-lhe 

garantido o anonimato na divulgação das informações e a liberdade de participar ou não do 

estudo (Apêndices D e E). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Perfil sociodemográfico e conhecimento, atitude e prática das participantes do 

estudo 

 

Durante a pesquisa foram realizadas tentativas de contato telefônico para 1.018 

mulheres cadastradas no CEDEFAM, que estavam com a periodicidade do exame atrasada 

para obter a amostra do estudo, de 524 mulheres distribuídas igualitariamente no grupo 

educativo e no grupo comportamental, cada um com 262 mulheres. Os motivos que 

dificultaram a obtenção da amostra foram: número de telefone incorreto, a mulher não estava 

disponível no momento da ligação, o telefonema não foi atendido e/ou a já havia realizado o 

exame em outro serviço de saúde. 

As intervenções realizadas por telefone são relevantes, pois representam 

estratégias que permitem o acompanhamento de diversas condições de saúde e proporcionam 

maior acesso e comodidade aos pacientes. Entretanto, a limitação imposta por cadastros 

telefônicos desatualizados dificulta a realização de uma intervenção que abranja maior 

número de pessoas. Estudo realizado em Ribeirão Preto, São Paulo, com pacientes em 

tratamento com insulina para diabetes melito apresentou a desatualização do cadastro como 

limitação para a intervenção (telefones desprogramados ou que não completavam a ligação 

após diversas tentativas) – causando perda de 22,5% do universo da pesquisa (BECKER, 

2010). 

A característica sociodemográfica das mulheres que participaram da pesquisa 

pode ser observada na Tabela 6. 
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Tabela 6. Distribuição das participantes do estudo segundo os dados de identificação e 
avaliação do conhecimento e atitude sobre o exame colpocitológico. Fortaleza-CE, jan-ago, 
2014. 

Variável Md (±DP) IC (95%) 

Idade (anos) 38,4 (±10,8) 37,4 – 39,3 

Escolaridade (anos) 9,4 (±3,3) 9,1 – 9,7 

IVS* (anos) 17,3 (±3,7) 17,0 – 17,6 

Último exame realizado (meses) 31,7 (±17,5) 30,2 – 33,3 

Estado conjugal 

   Com companheiro 

   Sem companheiro 

N 

280 

244 

% 

53,4 

46,6 

Trabalha fora 

   Sim 

   Não 

 

247 

277 

 

47,1 

52,9 

Mora próximo 

   Sim 

   Não 

 

465 

59 

 

88,7 

11,3 

Conhecimento 

   Adequado 

   Inadequado 

 

164 

360 

 

31,3 

68,7 

Atitude 

   Adequada 

   Inadequada 

 

204 

320 

 

38,9 

61,1 

 

 

Observou-se que a média da idade foi de 38,4 anos, considerando as idades 

mínima e máxima preconizadas pelo MS (25 a 64 anos). 

Este achado corrobora pesquisa realizada com 772 mulheres acima de 18 anos em 

Rio Branco, Acre, com a média de 36,6 anos de idade, tendo maior prevalência na realização 

do exame colpocitológico mulheres na faixa etária entre 25 e 35 anos (86,4%). Segundo os 

autores desta pesquisa, o final da idade fértil influencia na redução da marcação de consultas 

ginecológicas ou procura pelos serviços de saúde, levando ao afastamento das práticas de 
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prevenção no período etário em que a incidência e a gravidade das neoplasias são mais 

elevadas (BORGES et al., 2012). 

Segundo Silveira, Rodrigues e Parreira (2011) a idade avançada está relacionada à 

prática inadequada do exame, visto que a procura pelo exame preventivo decresce com a 

idade, fazendo com que essa clientela se torne um grupo de risco de CCU. Este fato foi 

constatado em estudo realizado pelos autores, em que era quase inexistente a presença de 

mulheres entre 40 e 60 anos aguardando a realização do exame. 

As mulheres apresentaram apresentavam a média de 9,4 anos de estudo, 

prevalecendo o ensino médio completo (32,6%). Grande parte (29,4%) eram analfabetas e/ou 

tinham ensino fundamental incompleto. A escolaridade é um dos fatores relacionados ao não 

comparecimento na periodicidade adequada do exame colpocitológico. Mulheres com menor 

tempo de estudo apresentam maior proporção de exame em atraso, informação constatada por 

Gasperin, Boing e Kupek (2011) em estudo de base populacional realizado com 1.010 

mulheres na região Sul do Brasil. 

Segundo Bim et al. (2010), a baixa renda e baixa escolaridade da população 

podem influenciar na prática de cuidados com a saúde, particularmente no diagnóstico 

precoce e na prevenção de neoplasias. 

Ao comparar tal informação com as da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio (PNAD) de 2012, em que se analisou o nível de instrução de brasileiros com 25 ou 

mais anos de idade – havia o predomínio do ensino fundamental incompleto em 33,5%, 

seguido pela escolaridade média, com 25,2%, dados que representam grande parcela da 

população com baixa escolaridade, o que pode afetar na busca pela prevenção do CCU 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2013). 

Com relação ao início da vida sexual (IVS), a média de idade foi 17,3 anos, sendo 

11 anos a idade mínima e a máxima, 32 anos. A maioria das participantes declarou ter um 

companheiro (53,4%), não trabalhar fora de casa (52,9%) e residir próximo ao local de 

realização do exame (88,7%). 

Estudo realizado com 104 gestantes que realizaram exame de prevenção do CCU 

em Fortaleza-CE constatou que a média da idade de IVS era 16 anos. Havia elevado número 

de gestantes adolescentes (menores de 19 anos), revelando a necessidade de estratégias para a 

promoção do empoderamento dessas adolescentes, contribuindo para uma tomada de decisão 

consciente e informada a respeito de quando iniciar as relações sexuais. Este fator pode 

reduzir a incidência de gravidez indesejada e de infecções sexualmente transmissíveis (IST) 

(LIMA et al., 2013). 
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A não adesão à periodicidade adequada do exame colpocitológico está relacionada 

à alguns fatores sociais como pertencer a faixa etária mais jovem, solteira, de baixa 

escolaridade ou baixo nível socioeconômico (GONÇALVES et al., 2011) – diferindo do 

presente estudo em relação ao estado civil, pois aqui foi identificado maior número de 

mulheres com companheiro. Quando indagadas sobre a data do último exame colpocitológico 

realizado, observou-se a média de 31,7 meses, variando entre 13 e 122 meses. A realização 

periódica do exame é imprescindível, pois o diagnóstico tardio do CCU poderá causar não 

somente danos físicos, mas também problemas emocionais e psicossociais, envolvendo a 

mulher e os que lhe são mais próximos (PIMENTEL et al., 2011). 

Mulheres que realizam o exame com periodicidade superior a três anos também 

apresentam maior proporção de não retorno para receber o último resultado, e não mostram o 

resultado para algum profissional, caracterizando descontinuidade desse cuidado com a saúde 

(VASCONCELOS et al., 2011b) 

Ao avaliar o conhecimento sobre o exame colpocitológico e a atitude em relação à 

sua realização antes das intervenções, constatou-se que a maioria das mulheres tinha 

conhecimento (68,7%) e atitude inadequados (61,1%). Ressalte-se que todas as mulheres 

foram classificadas como "prática inadequada do exame". 

Estudo realizado com 30 mulheres que aguardavam a realização do exame em 

Minas Gerais constatou que apenas 40% tinham conhecimento adequado sobre o exame e 

83,3% não sabiam o que era HPV ou informaram – erroneamente – ser a "mesma coisa" que 

AIDS, um câncer, uma bactéria e por aí afora (SILVEIRA; RODRIGUES; PEREIRA, 2011). 

Segundo estudo realizado por Vasconcelos et al. (2011b), a atitude diante do 

exame está muitas vezes relacionada ao fato de a mulher estar apresentando alguma queixa, 

como dor pélvica, leucorreia e prurido vulvar, e não à prevenção do CCU. 

Estudo realizado com 20 afetadas pelo CCU constatou que 50% das mulheres só 

procuravam o serviço de saúde para o exame colpocitológico quando apresentavam alguma 

alteração porque, para elas, ir à uma unidade de saúde era sinônimo de estar doente. Somadas 

à faixa das mulheres que não sabiam informar e não se consultavam, o estudo concluiu que 

70% das mulheres não davam importância a atitudes preventivas no cuidado com a saúde e na 

melhoria da qualidade de vida (SOARES et al., 2010). 

Esta situação poderia ser tomada como indicadora do desconhecimento de ações 

preventivas por essas mulheres, por relacionarem a necessidade do exame à existência de 

queixas. Por isso, as atividades educativas elaboradas pela equipe de saúde devem contemplar 
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conteúdos ampliados de informação sobre os benefícios do exame colpocitológico e as 

estratégias adotadas. (SILVA e SILVA, 2012) 

Para avaliação do conhecimento sobre o exame, perguntou-se qual a finalidade do 

mesmo. A maioria das mulheres (98,1%) informou já ter ouvido falar sobre o exame, 

entretanto, apenas 55,3% tinham informação correta sobre a prevenção do CCU como 

finalidade para realização do exame e 35,2% destacaram outros motivos, como a 

detecção/prevenção de DST/HIV, a detecção/prevenção de doenças em geral, interesse em 

saber como está sua saúde, dentre outros (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Distribuição das participantes do estudo de acordo com a finalidade citada para 
realização do exame colpocitológico. Fortaleza-CE, jan-ago, 2014. 

Finalidade do exame n % 

Prevenção do câncer de colo uterino 290 55,3 

Não sabe 50 9,5 

Outras finalidades 184 35,2 

Detectar ou prevenir DST/HIV 153 83,2 

Detectar/prevenir doenças 19 10,3 

Saber como está a saúde 7 3,9 

Receber orientação profissional 2 1,1 

Prevenir o câncer de mama 1 0,5 

Não engravidar 1 0,5 

"Saber se o útero está limpo" 1 0,5 

TOTAL 524 100,0 

 
Esses dados corroboram pesquisa realizada em Fortaleza-CE, com 250 mulheres 

sobre Conhecimento, Atitude e Prática do exame colpocitológico. Nesta pesquisa, apenas 

40,4% das mulheres foram classificadas como "conhecimento adequado", embora a maioria 

afirme ter ouvido falar do exame (98,4%). Foram citadas outras finalidades para o exame, 

como detectar ou prevenir a aids (42,1%), detectar ferida/inflamação no útero (27,4%), 

detectar ou prevenir doenças sexualmente transmissíveis (15,8%), entre outras 

(VASCONCELOS et al., 2011b). 

Outro estudo realizado em São Paulo com 134 mulheres constatou que apenas 

50% sabiam relatar o motivo correto para realização do exame e apenas 19,4% citaram o HPV 
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como principal agente oncogênico, comprovando a deficiência das equipes de saúde na 

promoção de atividades educativas em saúde nos serviços de saúde ou no momento do exame 

e a carência na utilização de técnicas com abordagens adequadas para cada faixa etária 

(CIRINO; NICHIATA; BORGES, 2010). 

Estudo realizado em algumas unidades básicas do sul do Brasil também detectou 

que, além do pouco conhecimento anatômico do próprio corpo, diversas mulheres buscam 

outros diagnósticos por meio do exame, por acreditarem que o citopatológico de colo uterino 

pode comprovar a existência de DST e infecções (WUNSCH et al., 2011). 

Ao serem questionadas a respeito das fontes de informação sobre o exame 

colpocitológico, as mais citadas foram os profissionais de saúde (238; 36,7%), a televisão 

(131; 20,2%), família (117; 18%) e amigas (113; 17,4%) (GRÁFICO 1). 

 

Gráfico 1. Distribuição das fontes de informação sobre o exame colpocitológico. Fortaleza-
CE, jan-ago, 2014. 

 

 

Em Manaus, pesquisa exploratória com 281 mulheres que haviam realizado o 

exame colpocitológico nos últimos cinco anos constatou que a maioria (96,8%) recebeu 

informação sobre o exame, sendo a Unidade Básica de Saúde (UBS) mencionada como 

principal fonte de informação sobre o exame, seguida por outros meios de comunicação 

(rádio, televisão, escola, revista, jornal, amigos, parentes, igreja). Observou-se uma 

associação estatisticamente significativa entre a realização do exame nos últimos três anos e a 
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fonte de informação sobre o exame. As mulheres que receberam informação dos profissionais 

de saúde tiveram proporção maior de realização do exame nos últimos três anos quando 

comparadas àquelas que foram informadas por outras fontes (χ2=6,96; p<0,01; OR=0,39; IC 

95%=0,19 – 0,80). A partir desse dado, pode-se inferir que a procedência da informação sobre 

o exame é um forte indicador da mudança de comportamento das mulheres e, 

consequentemente, interfere na busca por sua realização (CORRÊA; VILLELA; ALMEIDA, 

2012). 

Outro dado que se destacou nesta análise foi terem sido os profissionais de saúde 

a fonte de informação mais citada; no entanto, a maioria das mulheres (68,7%) apresentava 

conhecimento inadequado sobre o exame. Como principal fonte de informação, os 

profissionais de saúde devem estar sempre atualizados e dispostos a orientar, para que as 

mulheres recebam informações corretas, condizentes com as necessidades de cada uma. É 

imprescindível o desenvolvimento de novas estratégias educativas para que a população 

assuma o controle de sua própria vida. 

A participação dos profissionais de saúde na atividade de informar e educar a 

comunidade para a saúde mostra-se extremamente importante, pois saber sobre o câncer, o 

que é, como se desenvolve, a prevenção, e ainda discutir e refletir sobre essas informações, 

são ações que instrumentalizam a mulher para tomar decisões sobre sua vida e sua saúde. 

Somente assim a prevenção é possível, como ato voluntário e consciente (OLIVEIRA et al., 

2012). 

Estudo realizado com 98 agentes comunitários de saúde de Picos, no Piauí, 

indicou um déficit de conhecimento sobre o exame colpocitológico e o CCU. Constatou ainda 

que 77 agentes (77,6%) nunca haviam recebido treinamento relativo ao exame para 

desempenhar suas atividades com eficiência em suas microáreas. Sabe-se que, na prática, 

esses profissionais desempenham um papel de destaque no tocante à prevenção do CCU, o 

que torna premente uma intervenção para que esses profissionais e todos que trabalhem em 

unidades básicas de saúde sejam capacitados para atuarem como promotores da prevenção do 

CCU junto à comunidade (SILVA et al., 2013). 

A televisão destacou-se como a segunda principal fonte de informação. Thum et 

al. (2008) perceberam que as informações que as mulheres detinham sobre prevenção 

provinham de fontes impessoais como a televisão. Este meio de comunicação de massa vem 

sendo utilizado para realizar campanhas de combate e prevenção de doenças devido ao seu 

poder de disseminar informações (ARAÚJO et al., 2010). 
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Os motivos que levavam as mulheres a não realizarem o exame colpocitológico 

no período correto também foram questionados. Grande parte das participantes do estudo 

citou a dificuldade de marcação do exame em unidade de saúde como grande empecilho para 

o comparecimento na periodicidade recomendada (40,8%). Destaca-se, contudo, a presença 

de fatores pessoais como descuido (23,7%), esquecimento do período de realização do exame 

(12,0%), falta de tempo (10,5%) e até mesmo a falta de interesse (5,3%) (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Distribuição das participantes do estudo quanto ao motivo para não realização 
periódica do exame colpocitológico. Fortaleza-CE, jan-ago, 2014. 

Motivo para a não realização do exame  N % 

Dificuldade de marcação 214 40,8 

Descuido 124 23,7 

Esquecimento   63 12,0 

Falta de tempo   55 10,5 

Motivo pessoal   40   7,6 

Falta de interesse   28   5,3 

TOTAL  524 100,0 

 

De acordo Silva e Silva (2012), ainda existem mulheres com práticas 

inadequadas, procurando a unidade de saúde somente quando surgem queixas ginecológicas e 

outras, que desconhecem as razões corretas da realização do exame, e por isso contrariam a 

premissa básica de que o exame colpocitológico deve ser realizado periodicamente. 

Estudo realizado com 140 mulheres no Rio Grande do Sul verificou que 32% 

estavam com a periodicidade inadequada, alegando a ausência de sintomas para a não 

realização do exame (CASARIN; PICCOLI, 2011). 

Sabendo que a melhor forma de combater o CCU é a prevenção, a dificuldade de 

marcação de consultas ginecológicas nos serviços de saúde inviabiliza a avaliação periódica 

das mulheres. Segundo Silva e Silva (2012), a facilitação do acesso das mulheres ao exame é 

essencial para a continuidade do cuidado. Além disso, é necessário proporcionar o 

conhecimento sobre seus benefícios, a necessidade de enfrentamento dos resultados obtidos, 

não permitindo que sentimentos como o medo, a ansiedade e o estresse impeçam a atenção 

que devem ter com o próprio corpo. 
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Destaca-se que o serviço de saúde o qual a pesquisa foi realizada não funciona 

como uma UBS e por isso não possui famílias cadastradas para atendimento, dessa forma 

qualquer mulher que tenha interesse em realizado o exame colpocitológico no CEDEFAM 

necessita apenas do cartão do SUS para agendamento. Esse sistema dificulta a marcação do 

exame devido à elevada demanda de mulheres que procuram o serviço.  

Estudo realizado com 12 mulheres diagnosticadas com CCU constatou que 

existem problemas relacionados à mulher, aos serviços de saúde e aos profissionais da saúde 

que dificultam a realização do exame conforme o preconizado pelo MS, o que deixa as 

mulheres vulneráveis. Ao analisar a fala das mulheres, o estudo verificou que fatores como 

vergonha, descuido, medo de ir ao médico, ausência de sintomas e falta de tempo são 

componentes individuais que interferem na prática do exame. Os autores acrescentam ainda 

que por afetarem a procura dos serviços de saúde para realização do exame, esses motivos 

denotam ausência de conhecimento sobre a importância e a necessidade da realização 

periódica do exame e sobre o risco de contraírem uma doença como o CCU, ou por 

desconhecerem as consequências dessa doença (PIMENTEL et al., 2011). 

Dados semelhantes foram observados em estudo realizado com 267 mulheres no 

Nordeste do Brasil, quando 85% das entrevistadas afirmaram ter realizado o exame alguma 

vez ao longo da vida e 15% nunca haviam realizado. Os motivos para a não realização ou a 

periodicidade inadequada eram: descuido (22,1%), não solicitação do médico (7,4%), sentir 

vergonha (6,3%), achar o exame incômodo (3,2%) e falta de tempo (2,1%) (FERNANDES et 

al., 2009). 

Corroborando este achado, Cirino, Nichiata e Borges (2010), citam como alguns 

dos motivos que levam as mulheres à não realizarem o exame: desconforto no momento do 

exame, vergonha, medo e embaraço, que podem ser encaixados como “motivo pessoal” na 

interferência relativa à periodicidade correta. Entretanto, segundo Borges (2012), a não 

realização do exame preventivo pode apontar, muitas vezes, para a falta de equidade social no 

acesso ao exame, representado pela dificuldade de marcação do mesmo. 

Ressalte-se que mais de um quarto das mulheres, 136 (26,0%), declarou que o 

exame deveria ser feito pelo menos a cada 6 meses, 22 (4,2%) não sabiam qual período 

adequado e as demais 366 (69,8%) afirmaram ser correto fazer anualmente. Nenhuma disse 

que após dois exames negativos a periodicidade deveria ocorrer a cada três anos. 

Dados semelhantes foram encontrados em pesquisa realizada com 206 mulheres 

no Rio de janeiro. Quando indagadas sobre o intervalo de tempo em que deveriam realizar o 

exame colpocitológico, a maioria informou que deveria ser realizado anualmente (72,2%) e 
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um percentual significativo demonstrou conhecimento inadequado, com excessiva 

preocupação, informando a realização do exame em menor intervalo de tempo (23,3%) 

(SILVA; SILVA, 2012). 

Ainda na avaliação do conhecimento sobre o exame, indagou-se a respeito dos 

cuidados que a mulher deve ter antes de realizar o exame. Esperava-se que fossem 

mencionados no mínimo dois cuidados. Entretanto, 116 (22,1%) mulheres não souberam 

indicar nenhum cuidado a ter antes do exame e 163 (31,1%) informaram apenas um cuidado, 

totalizando 279 mulheres ou mais da metade (53,2%) da amostra do estudo. A distribuição de 

todos os cuidados apresentados no gráfico 2 mostrou que os cuidados mais citados foram a 

abstinência sexual e a realização da higiene íntima, citados por 301 (43,5%) e 251 (36,2% ) 

mulheres, respectivamente. 

Gráfico 2. Distribuição dos cuidados necessários antes do exame colpocitológico. Fortaleza-
CE, jan-ago, 2014. 

 

Embora bastante recomendada pelos profissionais, a abstinência sexual antes do 

exame só é justificada quando são utilizados preservativos com lubrificantes e espermicidas. 

A presença de espermatozoides não compromete a avaliação microscópica; entretanto, a 

utilização de lubrificantes, espermicidas ou medicamentos vaginais deve ser evitada 48 horas 

antes da coleta, pois essas substâncias recobrem elementos celulares, prejudicando a 

qualidade da amostra para o exame citopatológico (BRASIL, 2013). 

Pesquisa realizada com 21 enfermeiras que trabalham na atenção básica e 

realizam o exame colpocitológico nas mulheres constatou que nenhuma das enfermeiras havia 
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abordado as usuárias com indagações e orientações acerca dos cuidados pré-exame, embora 

esses cuidados sejam aspectos importantes para a qualidade da lâmina (OLIVEIRA; 

MOURA; DIÓGENES, 2010). 

Os enfermeiros devem estar sempre atentos à mudanças nas diretrizes 

preconizadas pelo MS para que isto não influencie a adesão ao exame colpocitológico ou a 

realização inadequada do mesmo, resultando em perda da lâmina e/ou resultado com amostra 

insatisfatória. Além disso, essas informações devem ser incorporadas à rotina das unidades de 

saúde, para serem repassadas às mulheres por meio de educação em saúde dias antes da 

realização do exame. 

Observou-se que apenas 109 (15,7%) mulheres afirmaram não poder estar 

menstruada no período de realização do exame. No entanto, sabe-se que a presença de sangue 

pode prejudicar o diagnóstico citopatológico. É indispensável aguardar o quinto dia após o 

término da menstruação para que o resultado não seja comprometido (BRASIL, 2013). 

Recomenda-se, entretanto, que o sangramento fora do período menstrual seja 

pesquisado, mesmo com a possibilidade de não se obter a melhor coleta, pois este sintoma 

exige investigação imediata por guardar forte relação com o CCU e o câncer do endométrio 

(OLIVEIRA; MOURA; DIÓGENES, 2010). 

 

6.2 Avaliação do conhecimento, atitude e prática antes e após as intervenções 
comportamental e educativa 

 

 
Os dois grupos foram contrastados quanto às variáveis sociodemográficas a fim 

de avaliar possíveis diferenças que excedam as esperadas pelo acaso e possam influenciar o 

desfecho, ou seja, a adesão ao exame colpocitológico (Tabela 9). 

A comparação das variáveis acima expostas demonstra que os grupos são 

estatisticamente iguais, com exceção das variáveis referentes à escolaridade, multiplicidade de 

parceiros e atividade laboral. Apesar das diferenças encontradas, a taxa de adesão ao exame 

colpocitológico não sofreu influência desses fatores, como será apresentado mais adiante na 

Tabela 15, confirmando a eficácia da randomização. 
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Tabela 9. Comparação dos grupos de acordo com as variáveis basais. Fortaleza-CE, jan-ago, 
2014. 

Variável 

Grupo 

Comportamental 

Md (±DP) / IC(95%) 

Grupo 

Educativo 

Md (±DP) / IC(95%) 

Teste 
P¹ 

Idade (anos) 38,39 (11,03)  37,0-39,7 38,40 (10,70)  37,1-39,7 0,987 

Escolaridade (anos)   9,05 (3,30)    8,65-9,45 9,82 (3,25)    9,4-10,2 0,007 

IVS (anos) 17,47 (3,83)   17,0-17,9 17,24 (3,65)    16,8-17,6 0,485 

           N           %           N            % p² 

Estado conjugal 
Com companheiro 
Sem companheiro 

 
        139        49,6 
        123        50,4 

 
        141         50,4 
        121         49,6 

 
0,861 

Multiplicidade de 
parceiros 

Sim 
Não 

 
 

           92       42,4 
         170       55,4 

 
 

        125         57,6 
        137         44,6 

 
 

0,03 

Trabalha fora 
Sim 
Não 

 
        104        42,1 
        158        57,0 

 
        143         57,9 
        119         43,0 

 

0,001 

Mora próximo 
Sim 
Não 

 
        229        49,2 
          33        55,9 

 
        236         50,8 
          26         44,1 

 
0,333 

CA na família 
Sim  
Não  

 
        109        53,7 
        153        47,7 

 
           94        46,3 
         168        52,3 

 
0,179 

Doença crônica 
Sim  
Não  

 
          66        47,8 
        196        50,8 

 
            72       52,2 
          190       49,2 

 
0,552 

Objetivo do exame 
(PCCU) 

Sim  
Não  

 
 

         141       48,6 
         121       51,7 

 
 

          149      51,4 
          113      48,3 

 
 

0,482 

P¹= Teste t de Student; p²= Teste qui-quadrado 

 

Para avaliar a interferência das intervenções em conhecimento, atitude e prática na 

adesão ao exame foram realizadas avaliações antes e após cada intervenção, destacadas nas 

tabelas que seguem. Destaque-se que, do total de 524 mulheres, 198 (37,7%) não 

compareceram para realizar o exame colpocitológico. 
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A Tabela 10 apresenta uma avaliação do conhecimento sobre o exame 

colpocitológico entre os grupos comportamental e educativo avaliado pelo inquérito CAP. 

Tabela 10. Avaliação do conhecimento antes e após aplicação das intervenções. Fortaleza, 
jan-ago, 2014. 

Intervenção 

Grupos 

P(1) Comportamental Educativo 

n          % n          % 

Antes   0,451 

Inadequado        176      67,2%         184         70,2%  

Adequado          86      32,8%           78         29,8%  

Depois   0,497 

Inadequado        113      64,6%           92         60,9%  

Adequado          62      35,4%           59         39,1%  

p(2) 0,056 0,0283  

P(1)=Teste de qui-quadrado; p(2)=Teste de McNemar 

 

Nos dois grupos houve a prevalência de conhecimento inadequado antes e após as 

intervenções, sendo superior a 60,9%. Entretanto, observa-se que houve uma mudança 

estatisticamente significativa (p² = 0,0283) do aumento do conhecimento no grupo educativo 

quando comparado antes (29,8%) e depois (39,1%), pois quase 10% das mulheres passaram a 

ter um conhecimento adequado sobre o exame. Em relação ao grupo comportamental, 

percebeu-se uma mudança pequena de adequação do conhecimento no grupo antes (32,8%) e 

depois (35,4%) da intervenção. Apesar disso, a mudança nos leva a crer que ao agendar o 

exame por meio de uma intervenção lembrete, as mulheres tiveram interesse em saber mais a 

respeito do exame, adquirindo conhecimento por meios próprios. 

Segundo Corrêa, Villela e Almeida (2012) é necessário investir na informação e 

sensibilização das mulheres sobre a prevenção contra o câncer cervical, e educar a população 

a fim de que a demanda pelo exame colpocitológico vá ao encontro da proposta do 

rastreamento, alcançando as mulheres mais excluídas. Em pesquisa desenvolvida por estes 

autores constatou-se que o conhecimento das mulheres a respeito da finalidade do exame 

esteve associado significativamente à procura espontânea pelo exame (p=0,0003), 

corroborando a ideia de que informação aumenta a busca por cuidados preventivos. A origem 

desta informação é um importante fator, verificando-se no estudo supracitado que o 
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recebimento de informação na Unidade de Saúde esteve associado a maior proporção de 

realização do exame nos últimos três anos (p=0,008). 

Pesquisa realizada com 306 mulheres em Portugal, face ao conhecimento 

inadequado, questionou às participantes do estudo quais as principais dúvidas existentes 

acerca do exame colpocitológico e do CCU e identificou que a maioria gostaria de ser 

esclarecida sobre os principais sinais e sintomas da doença (54,2%), seguido do 

esclarecimento acerca das formas de prevenção do câncer (43,1%), as causas que podem levar 

ao aparecimento de lesões precursoras (41,8%) e sobre os possíveis exames diagnósticos 

(AREIAS, 2011). 

A Tabela 11 demonstra a avaliação da atitude das mulheres frente à realização do 

exame antes e após as intervenções.  

Tabela 11. Avaliação da atitude antes e após aplicação das intervenções. Fortaleza-CE, jan-
ago, 2014. 

Intervenção 

Grupos 

P(1) Comportamental Educativo 

n          % n          % 

Antes   0,857 

Inadequado 159       60,7%  161       61,5%  

Adequado 103       39,3%  101       38,5%  

Depois   0,720 

Inadequado 110       62,9%    92       60,9%  

Adequado   65       37,1%    59       39,1%  

P(2) 0,056 0,0283  

P(1)=Teste de qui-quadrado; p(2)=Teste de McNemar 

 

Houve uma prevalência superior a 60,9% em atitude inadequada antes e após as 

intervenções nos dois grupos, não sendo essa associação estatisticamente significativa no 

grupo comportamental (p=0,631) e no educativo (p=0,681). No grupo educativo houve uma 

discreta redução da inadequação da atitude antes (61,5%) e depois (60,9%) da intervenção. Já 

no grupo comportamental, observou-se um pequeno aumento nas atitudes inadequadas 

quando comparadas antes (60,7%) e depois (62,9%) da intervenção. 

Observou-se que nenhuma das intervenções propostas modificou de forma 

positiva a atitude das mulheres. Isso pode estar relacionado à cultura de procurar o serviço de 

saúde para realização do exame quando apresenta alguma sintomatologia ou mesmo para 
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saber como está a saúde, não associando à prevenção do CCU como principal motivo para 

realização do exame.   

O desenvolvimento de habilidades e atitudes pessoais favoráveis à saúde em todas 

as etapas encontra-se entre importantes campos de atuação da promoção da saúde, visto que 

estes proporcionam oportunidades de desenvolvimento do potencial de saúde. Para que tanto, 

é imprescindível a divulgação de informações sobre a educação em saúde, que deve ocorrer 

em todos os espaços coletivos. Ambientes favoráveis, acesso à informação, habilidades para 

viver melhor, bem como oportunidades para fazer escolhas mais saudáveis, estão entre os 

principais elementos de capacitação (CASARIN; PICCOLI, 2011). 

Segundo Silva e Silva (2012) o aumento do conhecimento e o aprimoramento da 

atitude ajudam a melhorar a prática do exame. Dessa forma, intervenções que favoreçam a 

modificação da atitude das mulheres devem ser exploradas para reduzir o número de mulheres 

que deixam de realizar o exame colpocitológico e ficam vulneráveis ao CCU. 

A atitude da mulher face à realização do rastreio do CCU é determinante para que 

haja uma redução desta neoplasia, já que o padrão epidemiológico da doença é caracterizado 

por um longo período entre a detecção das primeiras lesões e a instalação da doença 

(AREIAS, 2011). 

Tabela 12. Avaliação da adesão antes e após aplicação das intervenções. Fortaleza-CE, jan-
ago, 2014. 

Intervenção 

Grupos 

P(1) Comportamental Educativo 

n           % n         % 

Antes   1,000 

Inadequada        262       100,0%        262       100,0%  

Adequada           -            -           -             -  

Depois   0,031 

Inadequada          87          33,2%        111          42,3%  

Adequada        175           66,8%        151          57,7%  

P(2) < 0,0001 < 0,0001  

P(1)=Teste de qui-quadrado; p(2)=Teste de McNemar 

 

A Tabela 12 apresenta a avaliação da prática relacionada à adesão ao exame 

colpocitológico nos grupos. Todas as mulheres do estudo foram inseridas no grupo de prática 

inadequada antes das intervenções e ao comparar os grupos após as intervenções constatou-se 

uma relação estatisticamente significativa (p<0,0001) para os dois grupos, mostrando que as 
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intervenções foram eficazes em elevar o comparecimento ao serviço de saúde para a 

realização do exame. 

Observou-se, também, que houve uma porcentagem maior na adesão de mulheres 

do grupo comportamental (66,8%) em relação ao grupo educativo (57,7%), evidenciando que 

grande parte das mulheres que participaram da intervenção educativa não compareceu para 

realização do exame (42,3%), mesmo depois de obtido maior conhecimento sobre a 

importância da realização do mesmo. 

Entretanto, segundo Vasconcelos et al. (2011a), as intervenções comportamentais 

parecem ter efeito mais fugaz quando comparadas às cognitivas, remetendo à necessidade de 

utilizar a combinação das intervenções para alcançar melhor eficácia. Assim, as mulheres 

deste estudo apresentaram maior aumento do conhecimento e menor taxa de adesão no grupo 

educativo, para tanto se indica a realização de um estudo posterior que avalie após um ano a 

eficácia da adesão ao longo do tempo nos dois grupos, permitindo constatar a modificação 

permanente de prática do exame colpocitológico. 

Vista de forma isolada e enquanto medida preventiva do CCU, a oferta do exame 

colpocitológico não é suficiente para garantir a redução do índice de mortalidade entre 

mulheres por essa patologia. O efeito benéfico esperado do exame depende dos graus de 

conscientização e adesão à prática deste procedimento, com a periodicidade recomendada 

pelo MS (ALBUQUERQUE et al., 2014). 

Desta forma, a realização de intervenções por telefone é um recurso associado à 

prática da enfermagem, que pode produzir mudanças significativas na saúde da população, 

destacando a importância do conhecimento técnico e clínico das intervenções provenientes do 

profissional. Acrescente-se que a utilização de tecnologias no desenvolvimento do cuidado 

requer profissionais mais preparados para promover a convergência entre o desenvolvimento 

humano e o tecnológico visando as metas desejadas (BECKER, 2010). 

Investir em práticas de prevenção e conscientização da população é menos 

oneroso do que o tratamento curativo dos diversos tipos de patologias, principalmente na rede 

pública de saúde, reduzindo os custos de internações, cirurgias e tratamentos (CASARIN; 

PICCOLI, 2011). 

Os resultados aqui expostos comprovam a tese do presente trabalho, de que a 

aplicação de intervenções comportamentais ou educativas por telefone pela enfermeira 

aumentam a adesão das mulheres ao exame colpocitológico. 

Intervenções diferenciadas que busquem a interação enfermeiro-clientes devem 

ser incentivadas, principalmente nos serviços de Atenção Primária à Saúde, onde os 
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profissionais estão próximos das famílias adstritas e podem conhecer sua real necessidade. 

Torna-se importante, também, a utilização de estratégias inovadoras que fujam de atividades 

de educação em saúde monótonas e corriqueiras. Neste sentido, as intervenções realizadas por 

telefone permitem uma nova forma de interação dinâmica, rápida e de baixo custo, com maior 

probabilidade de atingir especialmente as mulheres em grande risco, ou seja, as que não 

frequentam as unidades de saúde. 

Durante muito tempo o cuidado foi associado à execução de algum procedimento 

de enfermagem, dando ênfase apenas a uma técnica bem realizada – mas, com o passar do 

tempo, a prática da técnica deixou de ser primordial e passou-se a valorizar também as 

intervenções de ordem social e psicológica. A enfermagem vem se destacando nos cuidados 

preventivos, buscando estratégias que motivem e mobilizem os profissionais envolvidos para 

a realização desses cuidados, procurando fazer com que o processo ocorra de forma interativa, 

promovendo o autoconhecimento (SILVA et al., 2010). 

Um estudo que buscou avaliar os efeitos da intervenção cognitivo-

comportamental em grupo – na adesão ao tratamento antirretroviral com indivíduos 

soropositivos – destacou como satisfatória a aplicação de intervenções para o aumento da 

adesão e acrescentou que a disponibilidade de uma atenção qualificada, de informações 

acessíveis e pertinentes leva as pessoas a buscarem estratégias para resolver suas dificuldades 

de modo autônomo, conseguindo manter níveis satisfatórios de adesão ao tratamento e ao 

autocuidado, e na busca pela qualidade de vida (FAUSTINO, 2006). 

Estudo de caso realizado com um dependente químico utilizando a EM por 

telefone permitiu que a codependência fosse reduzida e modificasse os comportamentos 

permissivos observados. Além disso, os autores perceberam a ampliação de sua 

autopercepção diante das necessidades pessoais e limites quanto a seu papel em relação à 

dependência química. Assim, destaque-se que uma intervenção focada nos estágios 

motivacionais e na EM oferece importante espaço de ajuda, de forma acessível e abrangente 

(BORTOLON et al., 2013). 

A intervenção educativa embasada pela EM proposta nesta tese foi capaz de 

despertar nas participantes o interesse para alterar a desmotivação quanto ao autocuidado e 

provocou mudanças que favoreceram a prevenção de doenças, no caso, a realização do exame 

colpocitológico. Segundo Rollnick, Miller e Butler (2009) nenhuma pessoa é completamente 

desmotivada e a motivação para mudar é bastante maleável e formada especialmente no 

contexto dos relacionamentos. Os resultados são melhores quando os pacientes têm interesse e 
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um papel ativo, tornando a intervenção eficaz e com uma influência duradoura sobre a saúde 

do paciente. 

A revisão integrativa que buscava avaliar intervenções de enfermagem utilizadas 

para detecção precoce do CCU constatou que as intervenções comportamentais realizadas por 

meio de telefones e cartas são eficazes, tanto no aumento da adesão ao exame, quanto 

elevando o número de retorno de mulheres com exames alterados. A utilização de telefone 

para realização de intervenções educativas também mostrou-se eficaz nesta revisão, 

mostrando-se importante na adesão ao exame colpocitológico e na redução de barreiras 

(VASCONCELOS et.al., 2011a). 

Tabela 13. Avaliação da prática antes e após aplicação das intervenções. Fortaleza-CE, jan-
ago, 2014. 

Intervenção 

Grupos 

P(1) Comportamental Educativo 

n          % n          % 

Antes   1,000 

Inadequado        262       100,0%         262       100,0%  

Adequado           -             -            -            -  

Depois   0,097 

Inadequado        117          44,7%        126          48,1%  

Adequado        145          55,3%        136          51,9%  

P(2) < 0,0001 < 0,0001  

P(1)=Teste de qui-quadrado; p(2)=Teste de McNemar 

Ainda sobre a mesma análise, a Tabela 13 demonstra a avaliação da prática do 

exame antes e após as intervenções. Ressalte-se que a prática envolve desde a realização do 

exame de prevenção até o retorno para a busca do resultado do exame. 

Assim como na avaliação da adesão ao exame, observou-se maior porcentagem de 

prática adequada no grupo comportamental (55,3%), em comparação com o grupo educativo 

(51,9%). Constatou-se uma associação significativa nos dois grupos (p< 0,0001), 

evidenciando que as intervenções também foram eficazes no retorno das mulheres ao serviço 

de saúde. 

Cabe destacar que as mulheres que aderiram ao exame no grupo educativo 

(57,7%) tiveram uma porcentagem maior de retorno (51,9%), com perda de apenas 5,8% das 

mulheres, quando comparadas à adesão do grupo comportamental (66,8%) e o retorno 
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(55,3%), com perda de 11,5% das mulheres, o que destaca a importância de intervenções 

cognitivas para a continuidade do rastreamento do CCU. 

Estudo realizado com 320 mulheres turcas utilizando o telefone como instrumento 

de intervenção educativa abordou os conhecimentos, crenças e barreiras relativos ao rastreio 

do CCU e constatou a eficácia desse tipo de estratégia, pois 52,3% das mulheres realizaram 

espontaneamente o exame após a intervenção e retornaram para a busca do resultado 

(GUVENC; AKYUZ; YENEN, 2013). 

Outra pesquisa desenvolvida com 30 mulheres americanas com intuito de reforçar 

o conhecimento acerca da prevenção do câncer uterino utilizou o telefone móvel para enviar 

mensagens educativas por um período de sete dias. Os resultados revelaram um aumento 

significativo no conhecimento sobre o câncer cervical (p<0,001) e sobre as diretrizes para o 

rastreio do CCU (p=0,006). Um total de 23% das mulheres realizou o exame colpocitológico 

após a intervenção, 83% manifestaram satisfação com esse tipo de estratégia e 97% 

afirmaram que recomendariam o programa para suas amigas, o que indica a ótima 

aceitabilidade e viabilidade da intervenção, o que permite inferir que a tecnologia móvel é 

uma ferramenta promissora para aumentar o conhecimento e a realização do exame de 

prevenção (LEE et al., 2014). 

A busca por esse resultado é de extrema importância e deve ser enfatizada nas 

estratégias educativas. Segundo Silva e Silva (2012) a maioria das mulheres só procura o 

serviço de saúde para realizar o exame colpocitológico quando há alguma queixa, e as que 

estão isentas de problemas de saúde têm prática inadequada, inclusive o não retorno para 

busca do resultado. Os autores enfatizam ainda que, enquanto educador em saúde, o 

enfermeiro é um dos responsáveis pelo despertar da consciência para os cuidados com a 

saúde, e os gestores de saúde devem propiciar condições para que esses profissionais 

desenvolvam suas atividades de modo efetivo, contribuindo para a mudança do perfil da 

mortalidade pelo CCU na população feminina. 

Portanto, diante da ampla utilização de telefones celulares entre a população e 

diante da comprovada eficácia das intervenções utilizando esses aparelhos, é imprescindível a 

disseminação dessas estratégias nos serviços de saúde, pois são de baixo custo e eficazes em 

populações com baixo índice de realização do exame, superando as restrições da educação 

sobre a saúde realizada presencialmente nas unidades de saúde. 
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6.3 Fatores relacionados a conhecimento, atitude e prática inadequados após as 

interveções 

Tabela 14. Fatores relacionados ao conhecimento, atitude e prática inadequados sobre o 
exame colpocitológico após as intervenções. Fortaleza-CE, jan-ago, 2014; 

VARIÁVEL 

CONHECIMENTO ATITUDE PRÁTICA 
INADEQUADO INADEQUADA INADEQUADA 

  n (%)     p (X²)*    OR N (%)   p(X²)*    OR N (%)   p(X²)*   OR 
(IC95%)                   (IC95%) (IC95%) 

Idade (anos) 

≤ 35 anos (n= 239) 

> 35 anos (n= 285) 

 

173 (72,4)   0,096   1,3 

187 (65,6)        (0,9-1,9) 

 

 153 (64,0)  0,205   1,2 

167 (58,6)        (0,8-1,7) 

 

128 (53,6)  0,027   1,5 

125 (43,9)        (1,0-2,0) 

Escolaridade (anos) 

≤ 9 anos (n= 258) 

> 9 anos (n=266) 

 

173 (67,1)  0,423   0,8 

187 (70,3)        (0,5-1,2) 

 

161 (62,4)  0,537   1,1 

159 (59,8)       (0,7-1,5) 

 

145 (56,2)  0,043  0,7 

126 (47,4)       (0,4-0,9) 

IVS (anos) 

≤ 19 anos (n=411) 

> 19 anos (n=113) 

 

286 (69,6)   0,405  1,2 

 74 (65,5)        (0,6-1,8) 

 

265 (62,0)  0,383  1,2 

 65 (57,5)       (0,7-1,8) 

 

197 (47,9)  0,759  0,9 

 56(49,6)       (0,6-1,4) 

Multiplicidade de parceiros 

Sim (n= 217) 

Não (n= 307) 

 

155 (71,4)   0,258  1,2 

205 (66,8)        (0,8-1,8) 

 

137 (63,1)  0,415   1,2 

183 (59,6)       (0,8-1,6) 

 

111 (51,2) 0,269 1,2 

142 (46,3)       (0,8-1,7) 

Estado conjugal 

Com companheiro(n=280) 

Sem companheiro (n=244) 

 

186 (66,4)  0,229   0,7 

174 (71,3)        (0,5-1,1) 

 

164 (58,6)  0,209   0,7 

 156 (63,9)        (0,5-1,1) 

 

124 (44,3)  0,04   0,7 

129 (52,9)       (0,5-1,0) 

Trabalha fora 

Sim (n= 247) 

Não (n= 277) 

 

164 (66,4)  0,282   0,8 

196 (70,8)        (0,5-1,1) 

 

145 (58,7)  0,295   0,8 

175 (63,2)       (0,5-1,1) 

 

 123 (49,8)  0,512  1,1 

 130 (46,9)      (0,7-1,5) 

Mora próximo 

Sim (n= 465) 

Não (n= 59) 

 

317 (68,2)  0,462   0,7 

 43 (72,9)        (0,4-1,4) 

 

 284 (61,1) 0,993  1,0 

  36 (61,0)       (0,5-1,7) 

 

219 (47,1)  0,127  0,6 

 34 (57,6)       (0,3-1,1) 

Atividade Educativa 

Sim (n= 256) 

Não (n= 268) 

 

159 (62,1)  0,001   0,5 

201 (75,0)       (0,3-0,7) 

 

136 (53,1)  0,000  0,5 

184 (68,7)      (0,3-0,7) 

 

116 (45,3)  0,184  0,7 

137 (51,1)       (0,5-1,1) 

CA na família 

Sim (n= 203) 

Não (n= 321) 

 

122 (60,1)  0,001   0,5 

238 (74,1)       (0,3-0,7) 

 

114 (56,2)  0,067  0,7 

206 (64,2)       (0,4-1,0) 

 

 81 (39,9)  0,002  0,5 

172 (53,6)       (0,4-0,8) 

Doença crônica 

Sim (n= 138) 

Não (n= 386) 

 

 93 (67,4)   0,699   0,9 

267 (69,2)        (0,6-1,3) 

 

  85 (61,6)  0,883  1,0 

235 (60,9)      (0,6-1,5) 

 

 85 (61,6)  0,000  2,0 

168 (43,5)       (1,3-3,0) 

Objetivo do exame (PCCU) 

Sim (n=290) 

Não (n= 234) 

 

132 (45,5)   0,000   0,02 

228 (97,4)       (0,00-0,05) 

 

 102 (35,2)  0,000  0,0 

218 (93,2)       (0,02-0,07)   

 

124 (42,8)  0,005  0,6 

129 (55,1)       (0,4-0,8) 

χ2*= Qui-quadrado 



77 

 

O conhecimento e atitude sobre o exame se associaram estatisticamente (p<0,05) 

ao fato de ter a mulher vivenciado alguma experiência educativa sobre PCCU. Ressalta-se que 

a atividade educativa investigada não se refere à desenvolvida durante a realização do estudo 

e sim à participação pregressa em outras ocasiões da vida da mulher.  

Dessa forma, a associação mostrou que entre as mulheres que nunca 

experienciaram práticas educativas, 75% apresentaram inadequabilidade do conhecimento e 

68,7% da atitude.  

Acrescido a isso, saber que a prevenção do CCU é o principal objetivo para a 

realização do exame foi estatisticamente associado ao conhecimento (p=0,000), atitude 

(p=0,000) e prática (p=0,000) do exame. Além disso, respectivamente 97,4; 93,2% e 55,1% 

das mulheres que desconheciam o objetivo do exame apresentaram conhecimento, atitude e 

prática inadequadas. 

A participação em atividade educativa e, consequentemente, o conhecimento do 

objetivo correto do exame preventivo interfere na prática do mesmo, pois, segundo Silva e 

Silva (2012), a prática adequada do exame colpocitológico depende de ter a mulher ouvido 

falar a respeito do exame. 

Ressalte-se a importância da educação em saúde como meio de alcançar resultado 

satisfatório e eficiente na redução da incidência do CCU. Neste sentido, o enfermeiro é o 

profissional que tem assumido a realização do exame nas unidades básicas de saúde; 

entretanto, o componente educativo não tem sido priorizado para aquisição de conhecimento 

pela comunidade e, portanto, para o combate ao CCU (VASCONCELOS, 2012). 

O fato de haver histórico de câncer de qualquer tipo na família teve associação ao 

conhecimento (p=0,001) e a prática do exame (p=0,002). Com relação apenas à prática, 

observou-se que idade (p=0,027), escolaridade (p=0,043), estado conjugal (p=0,04) e 

presença de doença crônica (p=0,000) eram fatores que apresentavam associação 

significativa. 

Observou-se que 56,2% das mulheres de baixa escolaridade e 52,9% das mulheres 

sem companheiro fixo apresentaram prática inadequada do exame colpocitológico. Além 

disso, ao observar antecedentes pessoais e familiares percebeu-se que 53,6% das mulheres 

sem histórico de câncer na família e 61,6% das mulheres com doença crônica também 

apresentaram prática inadequada – destaque-se, ainda: as mulheres que tinham algum tipo de 

doença crônica, apresentaram 2,0 (IC95%: 1,3-3,0) vezes mais chances de prática inadequada 

do exame. Diante disso, podemos inferir que a experiência familiar de câncer desperta o 

interesse pela prevenção, enquanto a presença de doenças crônicas – como, por exemplo, 
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diabetes ou hipertensão – podem atrair maior atenção das mulheres, afastando-as da 

realização de atividades que previnam doenças sem sinais e sintomas aparentes, embora estas 

estejam em constante avaliação devido ao tratamento de doenças já instaladas. 

Observou-se que fatores já conhecidos de risco para o CCU continuam 

prevalecentes na população estudada – como idade, baixa escolaridade, início precoce da vida 

sexual e multiplicidade de parceiros. No Brasil, fatores como as faixas etárias extremas 

(mulheres em idade mais avançada ou as mais jovens), cor da pele preta ou parda, baixa 

escolaridade, baixa renda familiar, grande número de filhos, ausência de plano de saúde e não 

ter consultado um médico nos últimos 12 meses vêm sendo associados à não submissão ao 

exame colpocitológico, revelando desigualdades no acesso e na cobertura das estratégias para 

detecção precoce do CCU (MARTÍNEZ-MESA et al., 2013). 

Outros fatores, como trabalhar fora de casa e ter doença crônica, mostraram-se 

inerentes à vida dessas mulheres, podendo afastá-las dos cuidados preventivos e 

representando barreira para a prática do exame. Segundo Gasparin, Boing e Kupek (2011), a 

probabilidade de receber cuidados preventivos em saúde é maior para as portadoras de 

doenças crônicas ou para as que receberam alguma intervenção, como consulta médica ou 

internação hospitalar, sugerindo que o rastreamento do CCU ocorre de forma oportunista. 

Entretanto, no presente estudo a existência de doença crônica foi um fator associado à prática 

inadequada do exame. 

Achados semelhantes aos descritos acima foram encontrados em pesquisa 

realizada com 267 mulheres no Rio Grande do Norte, a qual revelou que o trabalho fora de 

casa influenciou na prática do exame. Outros fatores, como o grau de escolaridade e vida 

sexual ativa, foram associados a conhecimento, atitude e prática em relação ao exame. Além 

disso, o local de moradia e a situação conjugal influenciaram no conhecimento e na atitude. 

De modo geral, ao analisar os comportamentos estudados em função do estrato social, os 

autores abaixo encontraram uma proporção significativamente maior de mulheres dotadas de 

conhecimento e atitude adequados no estrato da classe média (ALBUQUERQUE et al., 

2014). 

Pesquisa realizada com 206 mulheres no Rio de Janeiro mostrou que mulheres 

que se consultavam na estratégia de saúde da família, na faixa etária mais jovem e com 

antecedentes familiares de câncer apresentavam atitudes mais adequadas diante ao exame. Em 

relação à prática do exame, mulheres mais jovens, com maior escolaridade e antecedentes 

familiares de câncer apresentavam prática mais adequada, devido à valorização da prevenção 

e maior facilidade de acesso às informações sobre o exame, por já terem tido alguma 
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experiência com a doença de familiar. O estudo enfatiza ainda que mulheres que trabalham no 

lar e as que têm maior número de parceiros sexuais tiveram consultas ginecológicas mais 

irregulares (SILVA; SILVA, 2012). 

Em estudo desenvolvido na Tanzânia com 354 mulheres, menos de um quarto das 

mulheres (22,6%) haviam realizado o exame e, como fatores relacionados à prática 

inadequada do exame, vinha em primeiro lugar a necessidade de aprovação do marido para 

realização do rastreamento, depois o nível de educação das mulheres, o conhecimento sobre o 

CCU e sua prevenção, preocupações relativas ao constrangimento do exame e a questão da 

distância entre o domicílio e o serviço de saúde. Os autores concluíram que é imprescindível a 

utilização de estratégias que aumentem o conhecimento das mulheres por meio de uma 

educação pública de qualidade, visto que fatores relacionados ao conhecimento influenciaram 

sobremaneira da prática adequada do exame (SCHOENBERG et al., 2013). 

Do total de 524 mulheres, 198 (37,7%) não compareceram para realizar o exame 

colpocitológico. Assim, é importante avaliar possíveis fatores ligados ao perfil das 

participantes do estudo que possam estar associados ao comparecimento para a realização do 

exame colpocitológico, a fim de intensificar o uso da estratégia testada junto ao público 

específico que apresentou menor comparecimento (Tabela 15). 

 

Tabela 15. Identificação dos fatores relacionados ao não comparecimento para realização do 
exame colpocitológico. Fortaleza-CE, jan-ago, 2014. 

VARIÁVEIS REALIZOU O EXAME REALIZOU O EXAME 

   (n=524) COMPORTAMENTAL  
(n=175)  

n                     p              OR 
                                (IC 95%) 

EDUCATIVO  
(n=151)  

n               p            OR 
                                    (IC 95%) 

Idade (anos) 

≤ 35 anos (n=239 ) 

> 35 anos (n=285) 

 

74 (42,3)        0,27        0,75 

101 (57,7)                  (0,4-1,2) 

 

68(45,0)           0,56           0,8 

83(55,0)                         (0,5-1,4) 

Escolaridade (anos) 

≤ 9 anos (n=258) 

> 9 anos (n=266) 

 

102 (58,3)      0,08        1,6 

 73  (41,7)                  (0,9-2,6) 

 

69(45,7)           0,49           1,1 

82(54,3)                         (0,7-1,9) 

IVS* (anos) 

≤ 19 anos (n=411) 

> 19 anos (n=113) 

 

137(78,3)       0,39        1,2 

 38 (21,7)                  (0,7-2,3) 

 

124(82,1)         0,35           1,3 

27(17,9)                          (0,7-2,4) 

Estado conjugal 

Com companheiro(n=280) 

Sem companheiro (n=244) 

 

 99 (56,6)       0,10       1,5 

 76 (43,4)                  (0,9-2,5) 

 

81(53,6)           0,94           0,9 

70(46,4)                          (0,6-1,6) 

Multiplicidade de parceiros 

Sim (n= 217) 

 

 54 (30,9)       0,40       0,5 

 

79(52,3)           0,08           1,5 



80 

 

Não (n= 307) 121(69,1)                  (0,3-0,9) 72(47,7)                          (0,9-2,5) 

Trabalha fora 

Sim (n=247) 

Não (n=277) 

 

 68(38,9)        0,69       0,9 

107(61,1)                  (0,5-1,5) 

 

81(53,6)          0,72          0,9 

70(46,4)                        (0,5-1,4) 

Mora próximo 

Sim (n=465) 

Não (n=59) 

 

155(88,6)      0,64        1,3 

 20(11,4)                  (0,6-2,8) 

 

138(91,4)       0,40           1,4 

13(8,6)                          (0,6-3,1) 

Atividade Educativa 

Sim (n=256) 

Não (n=268) 

 

 89(50,9)       0,96       1,0 

 86(49,1)                  (0,6-1,6)  

 

74(49,0)         0,43           1,2 

77(51,0)                        (0,7-1,9) 

Objetivo do exame (PCCU) 

Sim (n=290) 

Não (n=234) 

 

99(56,6)        0,20        1,3 

76(43,4)                  (0,8-2,3) 

 

94(62,3)         0,04           1,6 

57(37,7)                       (1,1-2,7) 

CA na família 

Sim (n=203) 

Não (n=321) 

 

84 (48,0)      0,003       2,2 

91(52,0)                    (1,3-3,9) 

 

54(35,8)         0,96           0,9 

97(64,2)                       (0,5-1,6) 

Doença crônica 

Sim (n= 138) 

Não (n= 386) 

 

37(21,1)       0,03         0,5 

138(78,9)                 (0,3-0,9) 

 

27(17,9)         0,000        0,3 

124(82,1)                     (0,1-0,5) 

Conhecimento 

Adequado (n=360) 

Inadequado (n=164) 

 

64(36,6)      0,067       0,5 

111(63,4)                 (0,3-1,0) 

 

50(33,1)        0,168         0,6 

101(66,9)                    (0,3-1,1) 

Atitude 

Adequado (n=320) 

Inadequado (n=204) 

 

77(44,0)      0,028       0,5     

98(56,0)                    (0,3-0,9) 

 

 

62(41,1)        0,330         0,7 

89(58,9)                       (0,4-1,2) 

 

 

No grupo comportamental foi encontrada associação estatística entre a história de 

algum tipo de neoplasia familiar (p=0,003), ter uma doença crônica (p=0,03) e possuir uma 

atitude favorável (p=0,028) e o comparecimento para realização do exame.  

No grupo educativo mulheres que não possuíam doença crônica (p=0,000) e que 

possuíam o conhecimento adequado sobre o objetivo do exame (p=0,04) relacionaram-se de 

forma estatística significativa ao comparecimento para realização do exame.  Esses achados 

demonstram que o envolvimento com um familiar que tenha vivenciado o diagnóstico de 

câncer pode favorecer a procura por cuidados de saúde que previnam essa patologia. Além 

disso, o conhecimento prévio sobre o objetivo do exame tem se mostrado essencial para o 

comparecimento ao serviço de saúde, o que confirma a importância da realização de 

atividades educativas que possam favorecer o aumento do conhecimento das mulheres, visto 
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que aquelas que sabiam o objetivo do exame tiveram chance aumentada em 1,6 vezes em 

comparecer ao serviço de saúde.  

Variáveis do perfil das mulheres que haviam apresentado diferenças na 

comparação entre os grupos não se mostraram relevantes na avaliação estatística do não 

comparecimento ao exame, a saber: escolaridade, multiplicidade de parceiros e trabalhar fora 

de casa. 

Na prática, a realização do exame colpocitológico tem deparado com algumas 

barreiras existentes em diversos aspectos da vida da mulher, dificultando o alcance da 

cobertura desejada (ALBUQUERQUE et al., 2014). 

Estudo de base populacional realizado com 952 mulheres revelou que a não 

realização do exame esteve associada à fatores como faixa etária, com a maior proporção de 

exames em atraso nas de idade entre 20 e 29 anos (18,7%), com até quatro anos de 

escolaridade (30,3%), solteiras (22,6%) e as que se autorreferiam como de "cor preta" 

(28,3%). 

A não adesão à uma recomendação de saúde pode implicar em falha na 

comunicação entre profissional de saúde e usuário. É necessário criar uma relação de empatia 

com o paciente, capaz de motivá-lo a aderir a determinado tratamento ou mudança de 

comportamento (AREIAS, 2011). A educação em saúde deve ser valorizada para que as 

mulheres compreendam a importância da prevenção e do objetivo do exame, e deve estar 

centrada na mudança de comportamento ou de fatores interpessoais como as atitudes e 

crenças, levando a um aumento da adesão ao exame. 

Pesquisa realizada em Portugal constatou que as mulheres dotadas de 

conhecimento sobre o exame colpocitológico considerado bom ou razoável – respectivamente 

82,7% e 80,7% – apresentavam maior percentagem de adesão ao exame (AREIAS, 2011). 

No presente estudo foi constatada uma relação estatisticamente significativa entre 

as atitudes anteriores às intervenções e à realização do exame, demonstrando que intervenções 

que busquem empoderar a população nunca deve se ser interrompida, para que o 

conhecimento acumulado ao longo da vida possa interferir positivamente na prevenção de 

doenças crônicas como o CCU. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Os dados mostraram que a quase totalidade da amostra (98,1%) já havia ouvido 

falar sobre a prevenção do CCU; entretanto, 68,7% obtiveram classificação inadequada em 

relação ao conhecimento sobre o exame. Além disso, apenas 55,3% das mulheres disseram 

que a finalidade do exame era a prevenção do CCU, 69,8% declararam que o exame deveria 

ser feito anualmente e 53,2% souberam mencionar apenas uma ou nenhuma recomendação 

pré-exame. Como principal fonte de informação a respeito do exame foram citados os 

profissionais de saúde (36,7%). 

Observou-se que o tempo médio em relação ao último exame realizado era de 

31,7 meses e o principal motivo para a inadequação da periodicidade foi a dificuldade de 

marcação do exame (40,8%), denotando a interferência dos serviços de saúde na 

periodicidade adequada do exame. 

A atitude inadequada também se destacou na amostra do estudo. Nesta avaliação, 

61,1% das mulheres foram consideradas como "atitude inadequada" frente ao exame. 

Na comparação de conhecimento, atitude e prática antes e após as intervenções 

comportamental e educativa constatou-se mudança estatisticamente significativa (p=0,0283) 

no aumento do conhecimento das mulheres que participaram da intervenção educativa, não 

houve mudança comprovável na atitude das mulheres e houve mudança significativa no 

aumento da adesão ao exame colpocitológico nos dois grupos (p<0,0001), com uma maior 

porcentagem das que participaram do grupo comportamental (66,8%). Contatou-se, diante das 

mudanças observadas, que as diferentes intervenções foram eficazes na adesão das mulheres 

ao exame colpocitológico, comprovando-se a hipótese inicialmente apresentada. 

Observou-se, ainda, maior porcentagem de prática adequada no grupo 

comportamental (55,3%) em comparação com o grupo educativo (51,9%), foi constatada uma 

associação significativa nos dois grupos (p<0,0001), mostrando que as intervenções também 

foram eficazes no retorno das mulheres ao serviço de saúde. As mulheres do grupo educativo 

que aderiram ao exame também retornaram com frequência maior para buscar o resultado, em 

comparação com as do grupo comportamental. 

Por esta razão, considera-se relevante a educação permanente em saúde com 

atividades que venham a promover a atenção para a prevenção do CCU. Deve-se priorizar 

intervenções para o rastreamento tanto em mulheres assintomáticas como nas sintomáticas, 

além de garantir acesso aos métodos de diagnóstico e tratamento adequados. 
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A associação estatística entre as variáveis sociodemográficas e os componentes do 

CAP destacou maior chance de apresentar conhecimento e atitude inadequados entre mulheres 

que não haviam participado de atividade educativa. Mulheres que não possuíam histórico 

familiar de neoplasia tiveram relação estatística com conhecimento e prática inadequados.  

Mulheres jovens, de baixa escolaridade e que não possuíam companheiro fixo apresentaram 

prática inadequada. Apenas o desconhecimento sobre o objetivo correto para realização do 

exame aumentavam simultaneamente a inadequabilidade dos três componentes do CAP. 

Foram encontradas relações estatisticamente significativas entre a história de 

algum tipo de neoplasia familiar, a presença de uma doença crônica e possuir uma atitude 

favorável e o comparecimento para realização do exame. Para o grupo educativo, a presença 

de doença crônica e o conhecimento adequado relacionaram-se estatisticamente com o 

comparecimento das mulheres.  

A principal limitação do estudo foi a quantidade de números incorretos de 

telefone das mulheres ou de seus familiares encontrados nos prontuários, o que dificultava o 

acesso. Além disso, a falta de costume de receber ligações telefônicas de parte do serviço de 

saúde inicialmente fez com que as mulheres não aceitassem continuar a ligação e fornecer 

informações importantes para o estudo. Contudo, é importante ressaltar que, ao 

compreenderem o que tratava a ligação, as mulheres sentiam-se gratas e lisonjeadas por terem 

sido escolhidas para participar do estudo, receber as informações e agendar o exame 

colpocitológico. 

A enfermagem vem se destacando na tarefa do cuidado preventivo e dessa forma 

pode absorver as estratégias utilizadas neste estudo para a realização da prevenção do CCU, 

fazendo com que esse processo ocorra de forma interativa, promovendo o empoderamento e 

autocuidado da população. 

Recomenda-se o desenvolvimento de futuros estudos que avaliem a eficácia das 

intervenções educativas e comportamentais na adesão ao exame colpocitológico em longo 

prazo, com intuito de constatar, após um ano, se as mulheres permanecem buscando o serviço 

de saúde para realização do exame dentro da periodicidade recomendada. É também 

imprescindível que as unidades de saúde se tornem mais acessíveis para o agendamento do 

exame, tanto na quantidade de profissionais para realização do exame quanto de materiais 

disponíveis, para que as mulheres tenham a oportunidade de realizá-lo sem dificuldade e 

demora ao procurarem o serviço de saúde. 

Recomenda-se também a realização de outros estudos que utilizem diferentes 

tipos de intervenções comportamentais e educativas em relação ao CCU com intuito de 
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ampliar o leque de estratégias que venham ser utilizadas pelos profissionais de saúde, visando 

o esclarecimento da população acerca do CCU e da importância de preveni-lo, para efetiva 

redução da incidência desse câncer. 
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DA INTERVENÇÃO EDUCATIVA 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - Grupo educativo 

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

Data do último exame: _______________    Nº do prontuário: _______________ 

Nome: ____________________________________________ Idade: ____________ 

Telefone: ___________________________________ 

 

2. TENTATIVAS TELEFÔNICAS (* Uma a duas semanas antes da data do exame): 

 

� 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 FINAL DAS 

TENTATIVAS: 

 

1 (  ) telefone não atende  2 (  ) mudança de telefone 3 (  )paciente não disponível para atender 

a ligação 4 (  ) número de telefone errado. 

 

4. APROXIMAÇÃO COM PACIENTE/ SOLICITAÇÃO DA PERMISSÃO 

 

Profissional: Bom dia/Boa tarde, Dona ______________... Quem está falando é a enfermeira 

_____________ do CEDEFAM. (Apresentação) 

 

Paciente 

 

Profissional: Como a senhora está? (questão aberta) 

 

Paciente 
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Profissional: Observamos em seu prontuário que a senhora não realizou seu exame de 

prevenção, nos últimos anos. A senhora o realizou em outro serviço de saúde? (Pergunta 

fechada) 

 

Paciente: ____________ (Em caso de negação, continua). 

 

Profissional: Podemos conversar um pouco sobre o exame de prevenção do câncer de colo 

uterino e fazer algumas perguntas? (Pedindo permissão) 

 

Paciente 

 

PARTE I - Identificação 

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 número de anos do curso.) 

5. Trabalha fora: 1- Sim 2- Não                                                                                    5. _____ 

6. Idade do início da atividade sexual: __________                                                    6. _____ 

7. Número de parceiros: ________                                                                               7. _____  

8. Mora próximo ao posto de saúde: 1- Sim 2- Não                                                    8. _____ 

9. Início da vida sexual (idade): ______                                                                       9. _____ 

10. Doença crônica: ______________                                                                         10. _____ 

11. Antecedente familiar de câncer: 1- sim  2- não                                                     11._____ 

OBS: Gestante: (   ) SIM  (   ) NÃO    Histerectomia Total: (   ) SIM  (   ) NÃO 
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PARTE II - INQUÉRITO CAP – Conhecimento/Evocação sobre o exame de Papanicolau: 

12. Você já ouviu falar sobre o exame de prevenção do CCU? 1- Sim 2- Não        12._____                                 

13. Se SIM, onde ouviu? 1- TV 2- revista 3- amigas 4- profissionais de saúde  

 5- família 6- rádio 7- internet 8-folder 9- Outros: ________________                       13. _____ 

14. Você já participou de alguma atividade educativa sobre o exame de prevenção de 

CCU?   1-Sim   2- Não                                                                                                  14. _____ 

15. Para que serve este exame? 1- Prevenir o CCU 2- detectar DST/HIV                  

3-Outras finalidades. Qual?_____________4- Não sabe                                               15._____   

16. 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  

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         16. (___ e ___) 

17. Qual deve ser a periodicidade com que o exame deve ser realizado? 

1- De 6/6 meses 2- Anualmente 3- Outro: ___________ 4- Não sabe                          17. _____ 

18. AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO: 1-Adequado 2-Inadequado                18. _____ 

PARTE II - INQUÉRITO CAP - Atitude sobre o exame de Papanicolau: 

19. A senhora acha importante realizar o exame prevenção do CCU ?                19.______ 

1- sim    2- não 

20. Por qual motivo a senhora realiza o exame de prevenção?                              20.______ 

 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?____________ 

21. AVALIAÇÃO DA ATITUDE: 1-Adequada 2-Inadequada                                21. _____ 

 

3- INFORMAÇÃO 

Profissional: O conhecimento sobre esse exame é muito importante para sua saúde. 

(Fornecendo Informação) 

Paciente 

Profissional: As três habilidades de perguntar, escutar e informar serão aplicadas no 

desenvolvimento do diálogo sobre: 
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- Uma breve explicação sobre o CCU e seus riscos 

- A finalidade do exame colpocitológico 

- A importância da periodicidade do exame 

* Os temas serão abordados a partir das prioridades e anseios das usuárias sem 

necessariamente seguir uma sequência linear. 

Profissional: O exame de prevenção deve ser realizado com a periodicidade informada para a 

senhora. Gostaria de saber por que a senhora não tem realizado esse exame? (Pergunta aberta) 

Paciente (anotar resposta): ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4- EVOCAÇÃO 

Profissional: O que a senhora entende de todas essas informações? (Evocar / pergunta-chave) 

Paciente 

Profissional: A senhora acredita ser importante o exame no período correto? (Evocar/ 

Pergunta fechada). 

Paciente 

5- AGENDAMENTO DO EXAME DE PREVENÇÃO/CONCLUSÃO 

Profissional: Dona _____________, estamos disponibilizando o agendamento de um dia para 

a realização do exame. Qual seria o melhor dia para a senhora dentro dos dias ________? 

(pergunta fechada). 

Profissional: Obrigada pela atenção, Dona ________. Aguardamos a senhora no dia 

_________ às ________. Tenha um bom dia. 

Anotações importantes: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - GRUPO COMPORTAMENTAL 

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

Data do último exame: _______________   Nº do prontuário: _______________ 

Nome: ____________________________________________ Idade: ____________ 

Telefone: ___________________________________ 

 

2. TENTATIVAS TELEFÔNICAS (* Uma a duas semanas antes da data do exame): 

� 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 FINAL 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 obter as informações: 

 

PARTE I - Identificação 

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. Número de parceiros: ________                                                                             7. _____  
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8. Mora próximo ao posto de saúde: 1- Sim 2- Não                                                    8. _____ 

9. Início da vida sexual: ______                                                                                   9. _____ 

10. Doença crônica: _______                                                                                      10. _____ 

11. Antecedente familiar de câncer: 1- Sim  2- Não                                                  11._____ 

OBS: Gestante: (  ) SIM  (  ) NÃO    Histerectomia Total: (  ) SIM  (  ) NÃO 

PARTE II - INQUÉRITO CAP - Conhecimento sobre o exame de Papanicolau: 

12. Você já ouviu falar sobre o exame de prevenção do CCU? 1- sim  2- não        12._____ 

13. Se SIM, onde viu/ouviu? 1- televisão 2- revista 3- amigas 4- profissionais de saúde   

 5- família 6- rádio 7- internet 8-folder 9- Outros: ________________                       13. _____ 

14. Você já participou de alguma atividade educativa sobre o exame de prevenção de 

CCU?   1-Sim   2- Não                                                                                                  14. _____ 

15. Para que serve este exame? 1- Prevenir o CCU 2- detectar DST/HIV 

3-Outras finalidades. Qual?_____________4- Não sabe                                               15._____ 

16. Você poderia citar pelo menos dois cuidados necessários que a mulher deve ter para 

realizar este exame? 1- Não ter relação sexual 24 horas antes                            16. (___ 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                   

17. Qual deve ser a periodicidade com que o exame deve ser realizado? 

1-De 6/6 meses 2-Anualmente 3-Outro: ___________ 4-Não sabe                              17. _____ 

18. AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO: 1-Adequado 2-Inadequado               18. _____ 

PARTE II - INQUÉRITO CAP - Atitude sobre o exame de Papanicolau: 

19. A senhora acha importante realizar o exame prevenção do CCU ?                19.______ 

1- sim    2- não 

20. Por qual motivo a senhora realiza o exame de prevenção?                              20.______ 

 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?____________ 

21. AVALIAÇÃO DA ATITUDE: 1-Adequada 2-Inadequada                              21. _____       

 

Agendar com a mulher o melhor dia para realização do exame: 

 

 Data do exame colpocitológico (____/____/____) e o turno: ________________. 



105 

 

APÊNDICE C 
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APÊNDICE D 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Grupo de Intervenção Educativa 

Eu, THAIS MARQUES LIMA, 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. Neste sentido, solicito sua 
participação nesta pesquisa como voluntária do grupo 1 (Intervenção educativa por telefone). 
A descrição sobre os procedimentos deste grupo se encontra abaixo, no ponto 2. Leia 
cuidadosamente o que segue e me pergunte sobre qualquer dúvida que você tiver. Após ser 
esclarecida sobre as informações a seguir, caso aceite fazer parte do estudo, assine ao final 
deste documento, que tem duas vias. Uma via ficará com você e a outra comigo. Em caso de 
recusa, você não sofrerá nenhuma penalidade. 

   1. No Brasil, muitas mulheres não realizam o exame de prevenção do Câncer de Colo 
Uterino no período adequado, e assim não fazem o acompanhamento para diminuir a 
incidência desse câncer no País. Dessa forma, esta pesquisa tem por finalidade testar se 
um aviso por telefone sobre a data do exame de prevenção ou a orientação, também por 
telefone, de informações sobre o câncer do colo do útero conseguem aumentar a 
frequência das mulheres, no período correto, para o exame de prevenção. 

   2. Durante o estudo, as participantes serão divididas ao acaso em dois grupos diferentes, de 
modo que cada mulher participará de apenas um dos dois grupos. Assim, você foi 
convidada por telefone para participar da pesquisa, sendo alocada no grupo 1, chamado 
de intervenção educativa por telefone. A você foi oferecida uma ligação telefônica, de 
cerca de quinze minutos, feita pela pesquisadora uma a duas semanas antes do exame de 
prevenção. Durante a ligação, foram fornecidas informações sobre a prevenção do câncer 
do câncer do colo do útero e feitos alguns questionamentos para verificar sua intenção 
em aderir ao exame. 

   3. Ao aceitar participar da pesquisa você teve a garantia de realização do exame de 
prevenção e a marcação da consulta de retorno para a busca do resultado do exame de 
prevenção, pode adquirir os conhecimentos sobre a prevenção do câncer do colo do útero 
e o benefício indireto de estar contribuindo 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, ser acompanhadas adequadamente na prevenção do câncer. 

   4. 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 e a duração do telefonema (cerca de 15 minutos) sobre a prevenção do câncer 
do colo do útero fornecido pela pesquisadora. 

  5. Os procedimentos aos quais você será submetida não provocarão danos morais, físicos, 
financeiros ou religiosos. 
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   6. A sua privacidade será respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado ou elemento 
que possa de qualquer forma identificá-la será mantido em sigilo. Se desejar, poderá ser 
informada sobre os resultados dessa pesquisa. 

   7. Você não terá nenhuma despesa ao participar deste estudo. 

   8. 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. 

   9. 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. 

10. Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são Thais Marques Lima e Ana 
Karina Bezerra Pinheiro, pesquisadoras da Universidade Federal do Ceará (UFC), e com 
elas você poderá manter contato pelo telefone (085) 3366.8464. 

Eu, _______________________________________________________, tendo recebido e 
compreendido as informações acima, e ciente dos meus direitos acima relacionados, concordo 
em participar da pesquisa. 

Fortaleza, Ceará, ___/___/___  

_____________________________________________ 

Assinatura da participante do estudo 

Em ___/___/___ 

_____________________________________________ 

Thais Marques Lima 
Enfermeira pesquisadora 

Em ___/___/___ 

_____________________________________________ 

Ana Karina Bezerra Pinheiro 
Enfermeira pesquisadora 
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APÊNDICE E 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Grupo de Intervenção Comportamental 

Eu, THAIS MARQUES LIMA, 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. Neste sentido, solicito sua 
participação nesta pesquisa como voluntária do grupo 2 (Intervenção comportamental por 
telefone). A descrição sobre os procedimentos deste grupo se encontra abaixo, no ponto 2. 
Leia cuidadosamente o que segue e me pergunte sobre qualquer dúvida que você tiver. Após 
ser esclarecida sobre as informações a seguir, caso aceite fazer parte do estudo, assine ao final 
deste documento, que tem duas vias. Uma via ficará com você e a outra comigo. Em caso de 
recusa você não sofrerá nenhuma penalidade. 

   1. No Brasil, muitas mulheres não realizam o exame de prevenção do Câncer de Colo 
Uterino, no período adequado, e assim não fazem o acompanhamento para diminuir a 
incidência desse câncer no País. Dessa forma, esta pesquisa tem por finalidade testar se 
um aviso por telefone sobre a data do exame de prevenção ou a orientação, também por 
telefone, de informações sobre o câncer do colo do útero conseguem aumentar a 
frequência das mulheres, no período correto, para o exame de prevenção. 

   2. Durante o estudo, as participantes foram divididas ao acaso em dois grupos diferentes, de 
modo que cada mulher participará de apenas um dos dois grupos. Assim, você foi 
convidada por telefone para participar da pesquisa, sendo alocada no grupo 2, chamado 
de intervenção comportamental por telefone. A você foi oferecida uma ligação telefônica 
breve, feita pela pesquisadora, uma a duas semanas antes do exame de prevenção, e feitos 
alguns questionamentos para verificar sua intenção em aderir ao exame. 

   3. Ao aceitar participar da pesquisa você teve a garantia de realização do exame de 
prevenção e a marcação da consulta de retorno para a busca do resultado do exame de 
prevenção, pode adquirir os conhecimentos sobre a prevenção do câncer do colo do útero 
e o benefício indireto de estar contribuindo 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, ser acompanhadas adequadamente na prevenção do câncer. 

   4. 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 recebimento do telefonema-lembrete 
sobre a data do exame de prevenção e os questionamentos sobre a intenção em aderir ao 
exame. 

  5. Os procedimentos aos quais você será submetida não provocarão danos morais, físicos, 
financeiros ou religiosos. 

   6. A sua privacidade será respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado ou elemento 
que possa de qualquer forma identificá-la será mantido em sigilo. Se desejar, poderá ser 
informada sobre os resultados dessa pesquisa. 
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   7. Não terá nenhuma despesa ao participar deste estudo. 

   8. 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. 

   9. 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. 

10. Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são Thais Marques Lima e Ana 
Karina Bezerra Pinheiro, pesquisadoras da Universidade Federal do Ceará (UFC) e com 
elas você poderá manter contato pelo telefone (085) 3366.8464.  

Eu, _______________________________________________________, tendo recebido e 
compreendido as informações acima, e ciente dos meus direitos acima relacionados, concordo 
em participar da pesquisa. 

Fortaleza, Ceará, ___/___/___ 

_____________________________________________ 

Assinatura da participante do estudo 

Em ___/___/___ 

_____________________________________________ 

Thais Marques Lima 
Enfermeira pesquisadora 

Em ___/___/___ 

_____________________________________________ 

Ana Karina Bezerra Pinheiro 
Enfermeira pesquisadora 
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