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RESUMO 

 

O câncer de colo do útero configura-se como importante problema de saúde pública. Apesar 

de essa neoplasia apresentar grande potencial de prevenção e cura quando diagnosticada 

precocemente, vem sendo apontada como uma das mais importantes preocupações em nível 

mundial. São primordiais a elaboração e a implementação de políticas públicas na atenção 

primária que garantam o controle dessa neoplasia, como a adesão ao exame Papanicolaou. 

Nesta pesquisa optou-se por uma intervenção social envolvendo adolescentes de uma escola 

pública do Estado do Ceará. O estudo objetivou avaliar os efeitos de uma intervenção social 

envolvendo adolescentes, na adesão de mulheres ao exame colpocitológico. Trata-se de um 

estudo experimental randomizado. O local do estudo foi a escola Deputado Manoel Rodrigues 

Monteiro, situada no bairro Vicente Pinzon, na periferia da cidade de Fortaleza/CE. Outro 

local que fez parte deste estudo foi a Unidade de Atenção Primária em Saúde Aída Santos e 

Silva, próxima à escola na qual foi desenvolvida a pesquisa. A população do estudo foi 

composta por adolescentes do sexo feminino que estudavam na referida escola, com faixa 

etária compreendida entre 13 e 19 anos. A coleta de dados se realizou no período de setembro 

a novembro de 2015. Aconteceu em três etapas para o grupo controle (inquérito CAP, 

sensibilização das mulheres na comunidade e procura do exame pelas mulheres) e em cinco 

etapas para o grupo intervenção (inquérito CAP, intervenção educativa, inquérito CAP, 

sensibilização das mulheres na comunidade e procura do exame pelas mulheres). Os dados 

foram compilados e analisados através do programa estatístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versão 20.0. Para todas as análises, um valor de p <0,05 foi 

considerado estatisticamente significativo. Durante a pesquisa realizaram-se 200 inquéritos 

CAP (100 do grupo controle e 100 do grupo intervenção). Quanto ao conhecimento e atitude 

das adolescentes sobre o exame colpocitológico do colo do útero, 99,5% e 82,0% 

respectivamente, tiveram altos percentuais de inadequabilidade nos dois grupos. Ao avaliar o 

grupo intervenção após a atividade educativa, houve aumento significativo no conhecimento e 

na atitude desse grupo, passando respectivamente, de 0% para 96% e de 15% para 99%. 

Referente ao desfecho do estudo, 70 mulheres sensibilizadas pelas adolescentes 

compareceram à unidade de saúde (31 do grupo controle e 39 do grupo intervenção).  Embora 

não tenha havido uma diferença estatística significante (p=0,236) entre os dois grupos quanto 

ao número de mulheres que buscaram o exame, percebe-se a importância de envolver as 

adolescentes nos processos de promoção da saúde, visto que as mulheres que foram 

sensibilizadas através das adolescentes do grupo intervenção foram significativamente 

superiores quanto ao conhecimento relacionado à finalidade do exame (p<0,003) e aos 

cuidados (p<0,001) em comparação às do grupo controle. O resultado demonstrou que a 

intervenção utilizada neste estudo foi efetiva e revelou que as adolescentes foram proativas ao 

desenvolver o protagonismo juvenil no meio social ao sensibilizar mulheres para a adesão ao 

exame Papanicolaou, mostrando que são capazes de se envolver com estratégias de promoção 

da saúde. 

 

Palavras-chave: Adolescente; Participação social; Promoção da saúde; Neoplasias do colo do 

útero; Enfermagem. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Cervical cancer is an important public health problem. Although that type of neoplasm 

presents great potential for prevention and healing, when it is diagnosed earlier, it has been 

identified as one of the most significant concerns in the world. The elaboration and 

implementation of public policies in the primary health care to ensure the control of this 

neoplasm as to the accession to the Pap test are of paramount importance. In this research we 

have chosen a social intervention involving teenagers from a public school in the State of 

Ceará. The study aimed to analyze the effects of social intervention, involving adolescents in 

search of women to the Pap smear test. This is a randomized experimental study. The place of 

the study was the school Deputado Manoel Rodrigues Monteiro located in Vicente Pinzon 

among the outskirts in Fortaleza. Another location that took part in this study was the Primary 

Health Care Unit (UAPS) Aida Santos e Silva, next to the school where the survey was 

developed. The study population was composed of female teenagers who were about 13 to 19 

years old that had been studying in that school. The data were collected in the period from 

September to November of 2015. The data collection was carried out in three stages to the 

control group (KAP survey,  sensitization of women in the community and the searching for 

the exam by women) and 5 stages for the intervention group (KAP survey, educational 

intervention, KAP survey, sensitization of women in the community and the searching for the 

exam by women). The data were compiled and analyzed through the statistical program 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 20.0. For all the analyses, a p value 

<0.05 was considered statistically significant. During the research were conducted 200 KAP 

surveys (100 for the control group and 100 more for the intervention group). As far as the 

teenager’s knowledge and attitude on the cervical screening test, 99.5% and 82.0%, 

respectively, had high numbers of inadequacy inside the two groups. When the intervention 

group was evaluated after the educational activity, there was significant increase in 

knowledge and attitude of this group by going from 0% to 96% and 15% to 99% respectively. 

When it refers to the outcome of the study, 70 women who were sensitized by teenagers 

attended to a health unit (31 from the control group and 39 from the intervention group). 

Although it has not had any statistically significant difference (p = 0.236) between the two 

groups related to the number of women who sought the examination, we can realize the 

importance of involving teenage girls in the process of health promotion, since women who 

have been sensitized by the adolescents from the intervention group were significantly 

superior related to their knowledge about the purpose of the examination (p<0.003) and care 

(p<0.000) than the women from control group. The result showed that the intervention used in 

this study was effective and revealed that the teenagers have been proactive in developing 

youth engagement in the social environment to sensitize women to their acceptance to the Pap 

test, showing that they are capable to get involved with health promotion strategies. 

Keywords: Adolescent; Social participation; Health promotion; Uterine cervical Neoplasms; Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O câncer de colo do útero (CCU) inicia-se a partir de lesão precursora 

considerada curável na quase totalidade dos casos. Trata-se de anormalidades epiteliais 

conhecidas como neoplasias intraepiteliais cervicais (BRASIL, 2011). Na maioria dos 

casos evolui de forma lenta, passando por fases pré-clínicas detectáveis. Estima-se que o 

tempo entre a lesão inicial e a fase clínica seja em torno de 10 a 15 anos, permitindo um 

alto potencial de prevenção e cura (BAIOCCHI NETO, 2010). 

O CCU está associado à infecção pelo HPV (papilomavírus humano), 

especialmente, os subtipos 16 e 18, contudo, vários fatores de risco podem estar 

associados a esta neoplasia, influenciando na regressão ou persistência desse vírus, 

como: iniciação sexual precoce, multiplicidade de parceiros sexuais, multiparidade, uso 

de contraceptivos orais, tabagismo, imunossupressão, higiene íntima inadequada e baixa 

condição socioeconômica (INTERNATIONAL, 2009).  

 Configura-se atualmente como importante problema de saúde pública. Apesar 

de essa neoplasia apresentar grande potencial de prevenção e cura quando diagnosticada 

precocemente, vem sendo apontada como uma das mais importantes preocupações em 

nível mundial e é responsável por 265 mil óbitos por ano (BRASIL, 2016a). 

No âmbito brasileiro, é considerado o terceiro câncer mais frequente entre a 

população feminina e a terceira causa de morte de mulheres por câncer no país. De 

acordo com a análise por região no Brasil, o CCU se destaca como a neoplasia mais 

incidente na Região Norte, com 23,97 casos por 100 mil mulheres. Nas Regiões Centro-

Oeste e Nordeste ele ocupa a segunda posição, com taxas de 20,72 casos por 100 mil e 

19,49 casos por 100 mil, respectivamente. Na Região Sudeste é o terceiro mais 

incidente, com 11,3 casos por 100 mil, e na Região Sul aparece como o quarto, com 

15,17 casos por 100 mil (BRASIL, 2016a). 

Com base nos dados registrados no Sistema de Informações do Câncer do Colo 

do Útero (SISCOLO), o Município de Fortaleza também apresenta dados alarmantes. 

No período compreendido entre os anos de 2013 e 2015, o consolidado de exames 

alterados revelou que 988 mulheres apresentaram lesão de alto grau (FORTALEZA, 

2016). 

Diante da incidência e mortalidade por câncer do colo do útero e da mama no 

Brasil, se justifica a implantação de estratégias efetivas de controle dessas neoplasias 

que contemplem ações de promoção à saúde, prevenção, detecção precoce, tratamento e 
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cuidados paliativos.  São primordiais a elaboração e a implementação de políticas 

públicas na atenção básica que enfatizem a atenção integral à saúde da mulher, que 

garantam ações relacionadas a esse controle, como o acesso à rede de serviços, e que 

possam suprir essas necessidades em todas as regiões do País (BRASIL, 2013a). 

A principal estratégia para detecção precoce do CCU é a realização do exame 

citopatológico. O intervalo entre os exames deve ser de três anos, após dois exames 

negativos com intervalo anual, sendo recomendado para mulheres a partir de 25 anos até 

64 anos (que já tiveram atividade sexual) (BRASIL, 2013a). Entretanto, muitas 

mulheres que estão na faixa etária de risco não procuram realizar o exame. Dentre 

alguns motivos que influenciam a não procura podem ser citados: falta de conhecimento 

sobre o CCU e sobre o exame, medo, sentimentos de vergonha e dificuldade de acesso à 

unidade de saúde (FERREIRA, 2009). 

Além da dificuldade de adesão, são apontadas pelas mulheres motivações 

equivocadas relacionadas à busca do exame. Estudo que teve como um dos objetivos 

investigar o conhecimento e a motivação que as levaram a se submeterem ao exame 

Papanicolau revelou que a principal motivação foi a presença de sinais e sintomas, 

como dor pélvica, leucorreia e prurido (MOURA et al., 2010). 

Pesquisa realizada com 250 mulheres também revelou dados preocupantes, onde 

38% das mulheres entrevistadas afirmaram outras finalidades referentes ao exame. 

Dentre essas finalidades, a que sobressaiu foi detectar ou prevenir aids (42,1%), seguida 

por detectar ferida no útero/inflamação/raladura/leucorreia (27,4%) e detectar ou 

prevenir doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) (15,8%) (VASCONCELOS et al., 

2011a). 

Vários fatores podem estar influenciando no conhecimento, na atitude e na 

prática de mulheres em relação ao exame, tornando fundamental a busca de estratégias 

que possam direcionar práticas de educação em saúde com a finalidade de aumentar a 

adesão dessas mulheres ao exame, assim como à consulta de retorno (VASCONCELOS 

et al., 2011a). 

Intervenções bem delineadas são sugeridas como a melhor forma de superar 

essas barreiras. Uma pesquisa que teve como objetivo avaliar as evidências disponíveis 

na literatura sobre as intervenções de enfermagem eficazes na detecção precoce do CCU 

mostrou que a melhor intervenção a ser escolhida deve considerar as características da 

população alvo, assim como o ambiente em que será aplicada. O estudo apontou ainda 

que as intervenções comportamentais, cognitivas e sociais mostraram efeitos positivos 
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na detecção precoce dessa neoplasia e sugere que a combinação dessas intervenções, 

quando adequado, possa ser uma opção para resultados mais eficazes 

(VASCONCELOS et al., 2011b).  

Um espaço de especial importância para a realização dessas ações é a escola. 

Através dela, o aproveitamento de recursos humanos é fundamental para a realização de 

intervenções na comunidade. Os alunos devem ser encorajados a responsabilizar-se pela 

sua própria saúde e serem estimulados para que, ao sair da escola e incorporar-se na 

comunidade, possam adotar um estilo de vida mais saudável e serem também capazes 

de promover a saúde de outras pessoas (GOMES, 2009). 

Nessa perspectiva, o protagonismo juvenil vem sendo considerado uma 

necessidade de ação para estratégias que dizem respeito a esse segmento e à sociedade 

na qual os jovens estão inseridos, e conclama para ser foco de políticas específicas que 

tenham como base a participação ativa dessa população (INSTITUTO CIDADANIA, 

2004).  

A noção de protagonismo juvenil emerge num contexto de renovação da ideia de 

participação e passa a tornar-se o pilar das iniciativas da reforma curricular do ensino 

médio (FERRETTI et al., 2004). Caracteriza-se como um processo que pressupõe a 

criação de espaços para a escuta e participação de jovens na escola, na comunidade e na 

vida social, tendo como alvo tanto a transformação social, como sua formação integral 

(COSTA, 2006).   

 Dessa forma, o jovem protagonista é considerado ator central no cenário das 

políticas públicas, e vem atuando no Brasil juntamente as ONGs na prestação de ações 

voltadas à coletividade como trabalho voluntário em prol da valorização da cidadania, 

da educação e da solidariedade. Assim, iniciativas particulares podem ser consideradas 

bem-sucedidas na solução de problemas sociais, desmistificando a imagem dos jovens 

como apáticos e alienados (SOUZA, 2006).   

 Como resposta à intensa mobilização da sociedade para a garantia dos direitos 

das crianças e adolescentes, foi articulado, através da Convenção das Nações Unidas 

(Convention on the Rigths of Children − CRC), em 1989, o dispositivo da proteção 

integral, priorizando a participação, definida como um “direito essencial de todas as 

pessoas jovens”. Por meio dessa convenção, as crianças e os adolescentes deixam de ser 

vistos somente como vulneráveis e passivos e passam a ser considerados como 
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portadores de direitos, que podem atuar de forma ativa em elaborar e opinar nos 

programas que lhes dizem respeito (HARRIS, 2006). 

 Para alcançar a mudança social é fundamental que os jovens assumam o papel de 

protagonistas pelo menos em três áreas: políticas públicas, práticas sociais e 

direito/legislação, e incorporem valores que subsidiarão a mudança de comportamento. 

Dessa forma, os jovens podem ultrapassar os limites de seu contexto pessoal e familiar, 

impactando na vida comunitária e social, podendo ser uma estratégia para mudanças 

importantes na realidade social, ambiental, cultural e política, através do planejamento e 

execução de ações ao desenvolver seu potencial criativo e sua força transformadora 

(MEIRELLES; RUZANY, 2008).  

 Diante desse contexto, o protagonismo juvenil deve ser visualizado de forma 

ampla. Para o desenvolvimento pessoal e social do adolescente, ele pode ser visto como 

um direito, em que, sem a conquista desse espaço para a inovação de experiências 

sociais, a transição para o mundo adulto será certamente mais limitada de práticas que 

são consideradas fundamentais para a vida. Por outro lado, pode ser visto também como 

um dever diante da família, da escola e da comunidade. O envolvimento em questões 

centrais da vida escolar, comunitária e social é, antes de mais nada, necessidade para o 

desenvolvimento de consciência ética e apelo para o compromisso cidadão do 

adolescente com a comunidade onde sua vida se desenvolve (COSTA; VIEIRA, 2006). 

 Diante do exposto, a estratégia de envolver adolescentes do espaço escolar para 

atuarem como protagonistas no controle do CCU se faz essencial. Dessa forma, 

promover educação em saúde sobre os riscos de contaminação pelo HPV, assim como 

sobre a importância da realização do exame Papanicolaou, não só poderá beneficiar as 

mulheres da comunidade com a oferta do exame (prevenção secundária), como também 

as próprias estudantes, uma vez que o início da relação sexual se estabelece cada vez 

mais cedo e esse público pode estar mais vulnerável ao HPV.  

Assim, o processo educativo pode corroborar também para a prática de 

prevenção primária entre as adolescentes, ao deixar claro sobre a importância do uso de 

preservativos durante as relações sexuais e sobre a vacinação contra o HPV. 

 O Ministério da Saúde, compreendendo o perfil da população adolescente e com 

o objetivo de reforçar as atuais ações de controle do CCU, incorporou ao SUS mais uma 

estratégia de prevenção dessa neoplasia. Introduziu ao calendário nacional de 

imunização a vacina contra o HPV para meninas na faixa etária entre 11 e 13 anos no 

ano de 2014 e em 2015 ampliou para a faixa etária de 9 a 13 anos (BRASIL, 2015). A 



14 
 

escolha do público alvo levou em consideração evidências científicas sobre o 

comportamento sexual e a avaliação de especialistas (BRASIL, 2013b). 

Considerando que a saúde do adolescente é uma das prioridades do governo, o 

Ministério da Saúde define as diretrizes nacionais para a atenção integral a essa 

população, visando à promoção, proteção e recuperação da saúde, apontando para a 

importância da construção de estratégias que contribuam para a modificação do quadro 

de vulnerabilidade de adolescentes, influindo no desenvolvimento saudável desse grupo 

(BRASIL, 2010). 

 Um dos temas estruturantes para a atenção integral à saúde dos adolescentes é a 

participação juvenil, que é considerada estratégia eficaz de promoção da saúde. Isso 

porque contribui para a autoestima do adolescente e do jovem, a sua assertividade e a 

formulação de um projeto de vida, constituindo-se elemento-chave de qualquer 

estratégia de prevenção à violência, abuso de drogas e na prevenção às DST/aids 

(BRASIL, 2010).  

 A educação em saúde é considerada fundamental na construção desse projeto de 

vida, porque favorece a autonomia, a liberdade e a dignidade humanas, estimulando a 

reflexão e o posicionamento frente a relações sociais que dificultarão ou facilitarão 

comportamentos saudáveis (BRASIL, 2010).  

Freire (1983) defende um modelo educativo onde as pessoas são estimuladas a 

desenvolver uma consciência crítica, pelo processo de análise coletiva de problemas na 

busca de soluções e estratégias conjuntas para a mudança da realidade, favorecendo a 

formação do indivíduo mais crítico e questionador. 

 Para o controle do CCU, a melhora do acesso à informação e aos serviços de 

saúde são questões centrais. Entretanto, são necessárias mudanças nos serviços de 

saúde, como a ampliação desse acesso e alterações nos processos de trabalho que 

venham promover a articulação com outros setores públicos e sociedade civil 

organizada. O amplo acesso da população a informações claras, consistentes e 

culturalmente apropriadas a cada região deve ser uma iniciativa dos serviços de saúde. 

Aqui, ressalta-se a importância das atribuições dos profissionais da atenção primária, 

dentre eles o enfermeiro, no impacto sobre as estratégias de controle do CCU, 

priorizando, dentre outras ações, as atividades educativas, individuais ou coletivas 

(BRASIL, 2013b). 

 Ao considerar a importância da intervenção social como uma das estratégias no 

controle do CCU e por compreender que as ações de promoção da saúde devem ser 
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contempladas de forma intersetorial, este estudo se torna relevante na medida em que 

são abordados aspectos referentes ao tema no espaço escolar e são dadas oportunidades 

a adolescentes para atuarem como protagonistas no cenário social na busca e 

sensibilização de mulheres para a realização do exame Papanicolaou. Torna-se 

importante também pelo fato de que a prestação de cuidados dispensada pelo 

profissional da saúde, destacando aqui o enfermeiro, se faz primordial e tem espaço 

privilegiado para as ações de promoção da saúde tanto almejadas para o controle dessa 

neoplasia.     

 Assim, aponta-se a questão norteadora dessa investigação: Quais os efeitos do 

protagonismo juvenil na adesão de mulheres ao exame Papanicolaou? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL: 

 

Avaliar os efeitos de uma intervenção social, envolvendo adolescentes, na 

adesão de mulheres ao exame colpocitológico.  

 

2.2 ESPECÍFICOS:  

 

▪ Avaliar o conhecimento e a atitude das adolescentes sobre a prevenção do 

câncer de colo do útero. 

▪ Comparar o conhecimento e a atitude das adolescentes entre os grupos controle 

e intervenção. 

▪ Comparar o conhecimento e a atitude das adolescentes do grupo intervenção 

antes e depois da intervenção educativa. 

▪ Comparar os efeitos do protagonismo juvenil na adesão de mulheres ao exame 

colpocitológico. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Promoção da saúde e participação social 

 

Para o desenvolvimento de estratégias que venham promover a saúde, é 

primordial que se tenha como base todo enfoque dado aos conceitos e práticas sobre 

promoção da saúde. Nessa perspectiva, é fundamental explorar e valorizar os aspectos 

abordados e discutidos nas Conferências Internacionais sobre Promoção da Saúde, 

assim como seus resultados relatados em suas respectivas declarações. 

Essas conferências, ao discutirem temas relacionados à promoção da saúde, 

deram ênfase a mudanças de paradigmas da saúde, considerando que os cuidados em 

saúde vão além de um enfoque centrado num modelo biomédico. A declaração de 

Alma- Ata (1978), que teve como proposta Saúde Para Todos no Ano 2000, deixou 

claro que, para se alcançar o maior nível de saúde, é essencial a intervenção de muitos 

outros setores, além do setor de saúde, como os sociais e econômicos. Enfatiza ainda 

sobre o direito e o dever que a população tem em participar na planificação e aplicação 

das ações de saúde (BRASIL, 2002a).  

Em resposta às crescentes expectativas por uma nova saúde pública, surge como 

marco a primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde (1986), realizada 

em Ottawa, Canadá. Essa conferência defende que a saúde é o maior recurso para o 

desenvolvimento social, econômico e pessoal, considerando-a como uma importante 

dimensão para qualidade de vida. Destaca e amplia também o conceito de promoção da 

saúde, ao fomentar a atuação da comunidade em atuar no processo de busca do seu bem 

estar. Nesse sentido, a saúde é vislumbrada como um conceito positivo e para seu 

alcance é essencial valorizar os recursos pessoais e sociais (BRASIL, 2002a). 

Para tanto, é essencial colocar como centro dessas aspirações o incremento do 

poder da comunidade para o controle de seus próprios esforços, ao se almejar um nível 

de saúde melhor. Assim, é fundamental assegurar oportunidades para capacitar todas as 

pessoas a realizar completamente seu potencial de saúde. A promoção da saúde encoraja 

o desenvolvimento pessoal e social por meio da divulgação da informação, educação 

para a saúde e intensificação das habilidades vitais. Nesse contexto, é imprescindível 

capacitar as pessoas para aprender durante toda a vida, desenvolvendo habilidades que 

as tornem importantes no enfretamento e controle das doenças. Dessa forma, extrapolar 

os espaços restritos do setor de saúde se faz essencial para atingir o público alvo, 
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devendo essa capacitação ser realizada nas escolas, lares, locais de trabalho e em outros 

espaços comunitários (BRASIL, 2002a). 

Pensando nessa idealização e reafirmando as linhas de cuidado da Carta de 

Ottawa, a Conferência de Adelaide (1988) destacou as políticas públicas saudáveis 

como estratégia fundamental para a promoção da saúde, afirmando que a saúde é um 

sólido investimento social e que a garantia de se investir nessas políticas é essencial 

para melhorar a qualidade de vida da população. Declarou ainda que, para superar as 

desigualdades entre as pessoas em desvantagem social e educacional, essas políticas 

devem buscar o incremento do acesso a bens e serviços promotores de saúde para 

aqueles que necessitam (BRASIL, 2002a).  

Nessa conferência, foram identificadas áreas prioritárias para promoção de ações 

imediatas, dentre elas, o apoio à saúde da mulher, propondo que sejam desenvolvidos 

planos nacionais para a promoção de políticas públicas voltadas para esse segmento, em 

que já se priorizavam as seguintes propostas: igualdade de direitos na divisão de 

trabalho; práticas de parto baseadas nas preferências e necessidades das mulheres; e 

apoio à mulher trabalhadora, como: apoio a mulheres com crianças, licença-maternidade 

e licença para acompanhamento dos filhos doentes (BRASIL, 2002a). 

Outra conferência importante na elaboração de estratégias para a ação em saúde 

pública foi a Conferência de Sundsvall (1991). Esta enfatiza que um ambiente favorável 

tem suprema significância para a promoção da saúde, ressaltando que todos têm um 

papel indispensável na criação desse ambiente. Dentre essas estratégias estão: reforçar 

as ações comunitárias, especialmente, por grupos de mulheres, e capacitar os indivíduos 

e comunidade, através da educação, para que possam ter controle sobre sua saúde e 

maior poder nos processos de tomada de decisão (BRASIL, 2002a). 

Em momento subsequente, a quarta Conferência Internacional sobre Promoção 

da Saúde (1997), em Jacarta, pontua que as localidades oferecem oportunidades para 

implementação de estratégias abrangentes e que aprender sobre saúde fomenta a 

participação, estabelecendo dentre outras prioridades a promoção da responsabilidade 

social para com a saúde e recomendando o aprendizado compartilhado (BRASIL, 

2002a). 

Nesse contexto, não poderia deixar de ser mencionada a declaração do México, 

que foi proveniente da quinta Conferência sobre Promoção da Saúde (2000). Essa 

declaração reconhece que a promoção da saúde é de responsabilidade central dos 

governos, devendo ser compartilhada com todos os setores da sociedade, e constata que, 
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apesar dos esforços já mencionados, ainda persistem muitos problemas de saúde que 

comprometem o desenvolvimento social e econômico (BRASIL, 2002a). 

A partir do reconhecimento de um conjunto de necessidades sociais de saúde e 

pela influência mundial dessas conferências, especialmente no Brasil, foi criado o SUS 

(1988), que em momento posterior (1994) implantou a Estratégia Saúde da Família 

(ESF), que teve como principal filosofia idealizadora os preceitos da promoção da saúde 

(BRASIL, 2002b).  

Como estratégia de reformulação do modelo de atenção à saúde, essa estratégia 

busca redimensionar o modelo sanitário brasileiro, ao ampliar sua visão médico 

curativista para uma abordagem coletiva multiprofissional centrada na família e 

comunidade. Dessa forma, fomenta a participação da população e valoriza a relação 

entre profissionais e usuários, como construtores de uma vida mais saudável 

(FREITAS; NUNES, 2010). Assim, é considerada uma estratégia facilitadora e 

estimuladora do processo de mobilização social pela abertura de novas possibilidades 

interativas com a comunidade, ao sinalizar uma nova abordagem de intervenção social 

(BACKES; BACKES; ERDMANN, 2014).  

Dentre as ações de promoção da saúde contempladas nos programas dessa 

estratégia, está destacada a atenção direcionada ao controle do câncer de colo do útero, 

uma vez que a rede de atenção básica está mais próxima do cotidiano das mulheres e 

pode, de sobremaneira, acompanhar esse segmento de forma longitudinal. Assim, 

abordagens educativas devem estar presentes no processo de trabalho das equipes, seja 

em momentos individuais de consultas, seja em momentos coletivos, como em grupos 

de atividades desenvolvidas nas escolas, sendo imprescindível a disseminação da 

necessidade de realização do exame para rastreamento dessa neoplasia (BRASIL, 

2013a).  

Um dos pontos importantes nesse controle pelos profissionais de saúde da 

família é identificar parceiros e recursos na comunidade para que possam potencializar 

as ações intersetoriais da equipe, mobilizando a participação da comunidade nos 

processos de educação em saúde. Nessa perspectiva, a Política Nacional de 

Humanização da Atenção e Gestão do SUS compreende que a humanização está 

relacionada com a valorização de diferentes sujeitos envolvidos no processo de 

produção de saúde e tem a autonomia e o protagonismo como aspectos fundamentais de 

responsabilidade e de vínculo solidário (BRASIL, 2013a). 
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 Nesse contexto, é de especial importância que hajam estratégias de alcance 

extensivo. Mulheres que nunca realizaram o exame Papanicolaou podem ter 

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

(YABROFF; MANGAN; MANDELBLATT, 2003).  

 Um estudo, que teve como objetivo compreender como os serviços de saúde do 

SUS estão organizados para contemplar a integralidade na atenção à mulher com câncer 

de colo uterino, concluiu que é fundamental o investimento na promoção do diálogo 

entre os atores sociais, como estratégia de despertar uma consciência sanitária que 

almeje o compromisso ético em direção ao cuidado qualificado (SOARES et al., 2011).  

 Como foco central, as estratégias de educação em saúde são consideradas 

primordiais na promoção desse diálogo. Segundo Freire (2007), essas estratégias, 

quando são desenvolvidas de forma dialogada, horizontalizada e crítica, permitem ao 

homem discutir sua problemática, encorajando-o e advertindo-o dos perigos de seu 

tempo, para que através de uma consciência crítica possa lutar, ao invés de ser 

influenciado por prescrições alheias. 

 Nessa perspectiva, compreende-se que a conscientização é um pilar fundamental 

para o processo de construção do conhecimento e que o ser humano não pode ser 

percebido fora do seu contexto de vida. A reflexão sobre sua realidade, assim como de 

seu lugar no mundo, se faz necessária e o torna sujeito de sua própria formação 

(FREIRE, 2010). 

 Diante desta evolução histórica sobre a promoção da saúde e sua estreita relação 

com intervenções sociais, percebe-se a importância dessa interação como benéfica e 

eficaz ao valorizar as pessoas como sujeitos capazes de gerar mudanças no seu estilo de 

viver. Assim, compreendendo que para a promoção da saúde é essencial o 

desenvolvimento de estratégias que venham incentivar as pessoas como protagonistas, 

optou-se pelo protagonismo juvenil para suporte deste estudo.  
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3.2 Protagonismo juvenil 

 

 Para compreensão do tema Protagonismo Juvenil, é interessante desvelar a 

origem da palavra ¨protagonismo¨. Esse termo é derivado de duas raízes gregas: proto, 

que significa o primeiro ou o principal, e agon, que significa luta. Já a palavra Agonistes 

significa lutador. O termo ¨protagonista¨, então, por sua vez, quer dizer lutador 

principal, personagem principal ou ator principal (COSTA, 2007a). Na área da 

educação, o termo ¨protagonismo juvenil¨ diz respeito à atuação dos jovens como 

personagens centrais de uma iniciativa, atividade ou projeto direcionado para a solução 

de problemas reais, sendo, portanto, a participação desse segmento considerada ativa e 

construtiva na vida da escola, comunidade e sociedade (COSTA, 2007b).  

A participação juvenil articula-se com os conceitos de empowerment, cuidado e 

cidadania, ao considerar a aprendizagem de competências e o projeto de vida como 

enfoques impulsionadores do desenvolvimento humano. Assim, as experiências e os 

conhecimentos assimilados configuram-se em recursos fundamentais para o 

desenvolvimento da autonomia e o despertar do ator social (GUIMARÃES; LIMA, 

2011). 

O conceito de participação abrange várias dimensões. No sentido mais simples, 

está relacionado ao fato de estar envolvido, tomar parte ou influenciar nos processos de 

decisão (NIRENBERG, 2006). No sentido mais específico, refere-se ao envolvimento 

com os temas a saber: acesso às esferas social, política e econômica; poder de decisão 

no contexto das organizações que influenciam a vida das pessoas; e planejamento e 

envolvimento em ações públicas (O’DONOGHUE; KIRSHNER; MCLAUGHLIN, 

2003). 

Compreendendo esse conceito e valorizando a participação dos jovens, é de 

especial importância a elaboração de políticas específicas, articuladas e transversais, que 

tenham como foco o envolvimento ativo desse público, considerando-o como 

protagonista das ações que se referem a ele e à sociedade em que está inserido 

(INSTITUTO CIDADANIA, 2004). Nessa perspectiva, essa participação configura-se 

como base de análise para as políticas públicas da juventude no Brasil. Atualmente, a 

estratégia de envolvimento desse segmento nas ações e políticas representa o grande 

desafio para o cenário público, sendo reconhecida como a tendência contemporânea dos 

estudos relacionados aos jovens (O’DONOGHUE; KIRSHNER; MCLAUGHLIN, 

2003). 



22 
 

 Nesse enfoque, o Protagonismo Juvenil se revela como contraditório às 

tendências de paternalismo, assistencialismo ou de manipulação e destaca a importância 

da criação de espaços para a participação dos jovens em situações que envolvem a 

realidade na escola, na comunidade e na vida social, tendo como foco tanto o 

desenvolvimento individual como a transformação social, sendo considerado também 

um canal para o desempenho da cidadania (COSTA, 2006). Segundo o relatório do 

UNICEF (2002), a cidadania dos adolescentes é considerada mais que uma definição, 

trata-se de uma prática social de relevante impacto na democracia do país e na 

promoção da qualidade de vida das pessoas. 

O Protagonismo Juvenil tanto é significativo para o desenvolvimento do público 

jovem como para a sociedade. Para o jovem, a participação autêntica reflete o ganho da 

autonomia, autoconfiança e determinação em meio a uma fase em que é caracterizada 

pela busca de experiência e construção da identidade.  Para a sociedade, o ganho está 

relacionado ao potencial criativo dos jovens, à energia, à força empreendedora e à 

generosidade que esse segmento pode oferecer, com o uso da democracia em prol dos 

problemas que a desafiam (COSTA, 2007b).     

Um trabalho que envolveu adolescentes em práticas de promoção da saúde 

realizado através da Estratégia Saúde da Família destacou a atuação e envolvimento 

desse público no planejamento e implementação de atividades que foram exitosas na 

adesão de familiares à consulta de pré-natal e de gestantes à consulta odontológica. 

Nesse envolvimento, os jovens puderam participar como roteiristas, cenógrafos e atores, 

compreendendo a importância da relação entre participação comunitária e promoção da 

saúde (JUNIOR et al., 2013). 

Reconhecendo a importância do Protagonismo Juvenil, é fundamental valorizá-

lo como uma prática também vinculada a projetos de extensão universitária. Segundo 

Duvernoy e Régnier (2012), esses projetos não podem ser vislumbrados fora do 

contexto social, em que se estabelecem as relações de comunicação. Um projeto de 

extensão denominado Coque vive: educação, comunicação e cultura, relatado por eles, 

que tem como parceria a atuação de jovens de uma comunidade, promove atividades 

que visam a formação crítica das pessoas e tem como foco torná-las conscientes, 

autônomas e responsáveis pelo que consomem e produzem, buscando a verdadeira 

participação social. 

Dessa forma, o protagonismo juvenil não pode ser percebido como algo abstrato 

ou limitado, ele deve transcender às práticas e ações de toda e qualquer organização e 
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projeto social que tem o intuito de envolver adolescentes, valorizando a participação 

desse segmento no planejamento, na implementação e na avaliação do trabalho 

desenvolvido (MUÑOZ, 2010). Considerando esses aspectos, é primordial qualificar as 

ações desenvolvidas por conselheiros de saúde, como atores sociais, a fim de que 

possam se envolver na formulação e no acompanhamento das políticas de saúde, 

incentivando o protagonismo juvenil em prol das ações defendidas pelo SUS 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2012). 

 Assim, é primordial que a classe detentora de poder da sociedade possa 

valorizar e reconhecer os temas abordados pelos jovens e que essa população possa 

participar da tomada de decisão em assuntos que se referem a sua vida e ao seu futuro. É 

necessário incentivar os vários mecanismos de participação elaborados por eles de 

formas criativas e mobilizadoras (BOGHOSSIAN; MINAYO, 2009).       

Diante desse contexto, a ideia de envolver adolescentes em estratégias sociais é 

fundamental. Este estudo, de forma especial, se propôs a envolver adolescentes em uma 

intervenção social com o intuito de sensibilizar mulheres para a busca do exame 

Papanicolaou, compreendendo que o protagonismo juvenil é caracterizado pelo 

empoderamento e criatividade, assim como pelo espírito empreendedor.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de Estudo 

 

Estudo experimental, do tipo randomizado controlado. Optou-se por esse método 

pelo fato de, em estudos experimentais, o investigador manipula intervenções 

denominadas variáveis independentes para observar seus efeitos sobre outras variáveis 

(dependentes) em uma situação de controle (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). 

O delineamento experimental apresenta características próprias, tendo como 

critérios as seguintes propriedades: manipulação (quando o pesquisador utiliza de 

alguma intervenção); controle (quando o pesquisador introduz controles ao estudo, 

comumente um grupo de controle que não recebe intervenção) e randomização (quando 

o pesquisador define os grupos de forma aleatória) (POLIT; BECK, 2011). 

Neste estudo, foi aplicada uma intervenção social para serem observados seus 

efeitos sobre a adesão de mulheres ao exame colpocitológico. 

 

4.2 Descrição do local da pesquisa 

 

O local selecionado para realização do estudo foi a escola Deputado Manoel 

Rodrigues Monteiro, pública estadual, situada no bairro Vicente Pinzon, em uma área 

da periferia da cidade de Fortaleza/CE, pertencente à Secretaria Executiva Regional II. 

A escolha do local se deu por ser uma escola que disponibiliza vagas para alunos 

do ensino fundamental II e ensino médio, acolhendo uma quantidade representativa de 

adolescentes em três turnos de atendimento. Outro fato importante é que esta instituição 

não é coberta pelo PSE (Programa Saúde na Escola), não tendo um vínculo intersetorial 

que contemple ações de promoção da saúde, ficando as atividades de educação em 

saúde restritas a projetos desenvolvidos pela escola.  

Outro local utilizado no estudo foi a Unidade de Atenção Primária à Saúde 

(UAPS) Aída Santos e Silva, próxima à escola na qual foi desenvolvida a pesquisa. Esta 

unidade foi escolhida por fazer parte da Estratégia Saúde da Família e por oferecer o 

exame Papanicolaou às mulheres que estão na faixa etária de risco para o CCU que 

buscam fazê-lo.  
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4.3 População e amostra 

 

A população do estudo foi composta por 398 adolescentes do sexo feminino que 

estudavam na referida escola, com faixa etária compreendida entre 13 e 19 anos, 

matriculadas nos turnos manhã e tarde. A seleção da amostra obedeceu ao seguinte 

critério de inclusão: estar regularmente matriculada na escola na qual foi desenvolvida a 

pesquisa. Como critério de exclusão, obedeceu-se à definição: ter alguma deficiência 

que comprometesse as respostas das adolescentes durante a pesquisa e no envolvimento 

da atividade educativa, assim como na participação na intervenção social. 

As adolescentes que compuseram a amostra foram alocadas randomicamente em 

dois grupos: 

Grupo 1 – Controle: foi oferecido um cartão de aprazamento (Apêndice A) 

para cada adolescente poder sensibilizar e agendar mulheres da comunidade para 

realizar o exame o Papanicolaou na unidade de atenção primária à saúde.  

 

Grupo 2 – Intervenção educativa: participou de uma atividade educativa sobre 

a prevenção do CCU, embasada no conteúdo de um álbum educativo (Anexos A, B, C e 

D) elaborado no estudo de Vasconcelos (2008). Na oportunidade, foi entregue uma 

réplica deste álbum a cada adolescente para que tivesse a possibilidade de exercer o 

protagonismo juvenil ao sentir-se estimulada, e assim promovesse educação em saúde, 

sensibilizando mulheres que fizessem parte do seu convívio social. Foi oferecido 

também um cartão de aprazamento (Apêndice A) para que a adolescente pudesse 

agendar o exame das mulheres para ser realizado na unidade de atenção primária à 

saúde. 

 

4.4 Cálculo da amostra 

 

O cálculo da amostra foi feito 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 
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Onde:  

-N= Tamanho da amostra  

- Zα= Coeficiente de confiança  

- Zβ= Poder do teste  

- p= Proporção de ocorrência do desfecho 

- d= diferença clinicamente importante 

 

Tendo como variável de desfecho deste estudo a taxa de realização do exame 

colpocitológico, adotaram-se os seguintes valores: Zα = 95% (Z5%=1,96), Zβ= 80% 

(Z20%= 0,84), p= 50%, d= 20%. Assim, ao substituir os valores na fórmula, encontrou-

se que seriam necessárias 98 adolescentes por grupo, ou seja, um total de 196 

adolescentes.  Ao final do estudo totalizou-se 100 adolescentes em cada grupo. 

 

4.5 Radomização da Amostra 

 

O critério de um experimento para a seleção da amostra deve ser aleatório, 

através do processo de seleção randômica, em que todos os participantes da população 

em estudo têm chances iguais de serem selecionados (POLIT; BECK; 2011). 

A seleção da amostra foi feita através de um sorteio envolvendo as alunas que 

estudavam nos turnos da manhã e da tarde. No total participaram do sorteio 398 

adolescentes para a seleção da amostra.  Esse sorteio foi feito com o auxilio da lista de 

chamada da escola, em que foram enumeradas todas as alunas de 1 a 398 e em seguida 

os números foram enrolados e misturados para que se iniciasse o sorteio.  

Foi feito de tal forma que as primeiras alunas sorteadas (metade da população) 

compuseram o grupo controle e o restante, o grupo intervenção. Como a amostra 

mínima necessária foi de 98 adolescentes por grupo, decidiu-se trabalhar com o valor 

numérico de 100 (por grupo) para que ficasse um número mais preciso. Então, a 

pesquisa iniciou-se com as primeiras 100 alunas sorteadas. Como houve perdas durante 

o estudo, foram chamadas as próximas alunas da lista que já tinham sido sorteadas para 

contemplar a amostra ideal para a pesquisa. 

Para a garantia de que não houvesse troca de informações entre os grupos 

referidos sobre o que foi discutido durante a intervenção educativa, optou-se iniciar a 

pesquisa pelo grupo controle. 
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4.6 Descrição da Intervenção 

 

 Reconhecendo que a prática de educação em saúde é primordial para o 

desenvolvimento de ações que venham promover a saúde, o presente estudo, 

inicialmente, foi desenvolvido na escola como estratégia de envolver o público 

adolescente em um processo educativo que tivesse a possibilidade de torná-lo proativo 

na busca de mulheres para a realização do exame Papanicolaou. Dessa forma, esse 

grupo teve a oportunidade de exercer uma intervenção social em momento 

subsequente, atuando como protagonista no controle do câncer de colo uterino.  

 A intervenção educativa desenvolvida teve como recursos o álbum elaborado no 

estudo de Vasconcelos (2008) (Anexos A, B, C e D) e materiais tecnológicos diversos 

(prótese pélvica e instrumentos de coleta do exame Papanicoloau). O primeiro, por ser 

um recurso tecnológico com caráter educativo, que traz informações relevantes sobre o 

exame Papanicolaou; e os demais, por facilitarem a compreensão das adolescentes 

quanto à realidade do exame. Segundo Gubert (2009), o uso de tecnologias é primordial 

no desenvolvimento de processos educativos, visto que supera modelos tradicionais de 

ensino e favorece a co-produção de saber e autonomia. 

 O álbum consta de situações-problema com cinco representações gráficas 

abordando temas geradores de discussão, conforme está descrito abaixo: 

 

Situação-problema 1- Quais mulheres devem fazer o exame Papanicoloau 

Figura 1-Prevenção e promoção da saúde 

 

Situação-problema 2- Preparação prévia da mulher para realizar o exame Papanicolaou 

Figuras 2 e 3- Cuidados necessários antes da realização do exame Papanicolaou  

 

Situação-problema 3- O exame Papanicolaou 

Figura 4- Exame Papanicolaou 

 

Situação-problema 4- A importância da consulta de retorno 

Figura 5- Importância da consulta de retorno e do resultado de exame 
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Para a realização dessa intervenção, o grupo da intervenção educativa foi 

organizado e dividido de tal forma que ficassem em torno de 10 adolescentes por cada 

exibição, para que se pudesse criar um ambiente favorável à execução da atividade na 

escola durante o período de aulas. Com esse planejamento, a pesquisadora se propôs a 

realizar duas sessões educativas por semana. O tempo dispensado em cada sessão durou 

em torno de duas horas, respeitando duas fases: uma abordando os aspectos 

relacionados ao CCU e exame (álbum) e a outra de demonstração do exame (material do 

exame e prótese pélvica).  

 Em momento subsequente, as adolescentes puderam desenvolver a intervenção 

social. Esta foi realizada na mesma semana da intervenção educativa em que 

participaram na escola, para que não houvesse um distanciamento da data do processo 

educativo (cognitivo) do período da estratégia educativa que foi desenvolvida por elas 

(protagonismo juvenil). Segundo Braungart; Braungart (2010), uma das principais 

barreiras à aprendizagem é a dificuldade em recuperar a informação a longo prazo. Isso 

pode acontecer porque a informação pode deteriorar-se por falta de uso ou porque 

outras informações podem interferir na recuperação do processo educativo. 

Cada adolescente (grupo intervenção) recebeu um álbum educativo semelhante 

ao usado pela pesquisadora na escola e um cartão de aprazamento de consulta para que 

pudesse realizar a intervenção social (sensibilização de uma mulher para a realização 

do exame citopatológico por meio do álbum e oferta do cartão com data agendada, para 

a garantia do acesso ao exame na unidade de saúde). Essa intervenção foi direcionada a 

mulheres da comunidade na qual as adolescentes moravam, prioritariamente as que 

estivessem na faixa etária de risco para o CCU, e que já estivessem na época adequada 

para realizar o exame (periodicidade do exame). 

O agendamento foi feito de acordo com data pré-definida pela pesquisadora, 

sendo escolhidos dois dias (quinta e sexta) da mesma semana da intervenção social para 

que as mulheres fossem acolhidas pela pesquisadora na unidade de saúde (turno da 

manhã). Se, por algum motivo, a mulher não pudesse comparecer à unidade na data 

agendada, poderia remarcar o exame, comparecendo à unidade ou entrando em contato 

por telefone com a pesquisadora até a finalização da pesquisa (novembro de 2015).  

Com essa oportunidade, as adolescentes puderam atuar como protagonistas, 

sensibilizando mulheres para a realização do exame colpocitológico. 
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4.7 Coleta de dados 

 

 A coleta de dados foi realizada no período de setembro a novembro de 2015. 

 

4.7.1 Operacionalização da coleta de dados 

 

 Os dados foram coletados conforme o fluxograma: 
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4.7.1.1 Inquérito CAP 

 

 Optou-se pelo inquérito CAP, por ser um instrumento que possibilita avaliar o 

que a população em estudo sabe, pensa e como atua frente a um determinado problema 

(KALIYAPERUMA, 2004). 

 O inquérito CAP (Apêndice B) utilizado foi adaptado ao modelo usado no 

estudo de Vasconcelos (2008). Entretanto, para este estudo foram utilizadas somente as 

partes do inquérito relacionadas ao conhecimento e à atitude. A parte prática do 

inquérito não foi utilizada neste estudo, pois a adolescente não se encontra na faixa 

etária de alvo preconizada pelo Ministério para a realização do exame. O inquérito foi 

adaptado segundo os critérios estabelecidos: 

 

Conhecimento:  

- Adequado: quando a adolescente referiu já ter ouvido falar sobre o exame, sabia que 

era para detectar câncer em geral, ou especificamente de colo uterino, sabia citar, pelo 

menos, dois cuidados necessários que a mulher deveria ter antes de realizar o exame e 

sabia dizer qual a periodicidade adequada do exame. 

 

-Inadequado: quando a adolescente referiu nunca ter ouvido falar do exame ou já ter 

ouvido, mas não sabia que era para detectar câncer; quando não sabia citar, pelo menos, 

dois cuidados necessários que deveria ter antes de realizar o exame e não sabia dizer 

qual a periodicidade do exame. 

 

Atitude: 

- Adequada: quando a adolescente referiu como motivo para a mulher realizar o exame 

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

rotina ou o desejo que a mulher tem de saber se está tudo bem com ela, somente era 

considerada uma atitude adequada quando, concomitantemente, ela tinha conhecimento 

adequado sobre o exame. 

 - Inadequada: quando a adolescente apresentou outras motivações para realização do 

exame que não a prevenção do CCU.  
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O inquérito foi aplicado para os dois grupos: no primeiro momento somente para 

o grupo controle e num momento posterior para o grupo intervenção, antes e depois da 

atividade educativa. O inquérito pré e pós-teste foi composto por: dados de 

identificação, conhecimento sobre a citologia oncótica e atitude frente ao exame de 

citologia oncótica. As variáveis investigadas foram: identificação (idade, escolaridade, 

estado civil, mora próximo à unidade de saúde, trabalha fora, Início da Vida Sexual 

(IVS), vida sexual ativa, filhos, e gestante); conhecimento: conhecimento sobre a 

finalidade do exame, cuidados pré-exame e periodicidade da citologia oncótica; e 

atitude: opinião da adolescente sobre a necessidade de realização do exame da citologia 

oncótica. 

 

4.7.1.2 Consulta para realização do exame colpocitológico 

 

 A última fase da coleta de dados foi durante a consulta na Unidade de Atenção 

Primária à Saúde (UAPS) para realização da citologia oncótica. Com o intuito de 

assegurar essa consulta para as mulheres sensibilizadas pelas adolescentes, estas 

mulheres foram acolhidas conforme o agendamento prévio descrito. Durante a consulta 

foram coletados dados, por meio de um questionário (Apêndice C), referentes à adesão 

da mulher ao exame (idade, tempo em que realizou o último exame, vínculo com a 

adolescente que a convidou, opinião sobre a estratégia utilizada pela adolescente, 

conhecimento sobre a finalidade do exame e cuidados pré-exame).  

 

4.8 Análise dos dados 

 

Os dados foram compilados e analisados através do programa estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0. As diferenças entre as 

médias de idade, escolaridade e início da atividade sexual entre os grupos estudados 

foram avaliadas através do teste U de Mann Whitney e, para as variáveis categóricas, a 

comparação entre os dois grupos foi realizada pelo teste do Qui-Quadrado de Pearson. 

Para todas as análises, um valor de p <0,05 foi considerado estatisticamente 

significante.  

As variáveis preditoras foram: idade, escolaridade, início da atividade sexual, 

estado conjugal, moradia próximo à unidade de saúde, trabalha fora de casa, vida sexual 

ativa, filhos, gestante, conhecimento e atitude em relação ao exame Papanicolaou. A 
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variável de desfecho foi a busca da mulher pelo exame na unidade de saúde após ter 

sido sensibilizada pela adolescente. Conforme o item anterior, as variáveis analisadas 

relacionadas à mulher foram: idade, tempo em que realizou o último exame, vínculo 

com a adolescente que a convidou, opinião sobre a estratégia utilizada pela adolescente, 

conhecimento sobre a finalidade do exame e cuidados pré-exame. Foram utilizados 

códigos para identificação das falas das mulheres por meio das letras iniciais MC 

(mulher do grupo controle) e MI (mulher do grupo intervenção), associadas a um 

número (1,2, 3...). 

Para uma organização melhor da análise, os dados foram avaliados por 

categorias relacionadas aos objetivos da pesquisa, a saber: conhecimento e atitude das 

adolescentes sobre o exame colpocitológico, conhecimento e atitude das adolescentes 

do grupo intervenção antes e depois da atividade educativa e efeitos do protagonismo 

juvenil na adesão de mulheres ao exame colpocitológico. 

 

4.9 Aspectos éticos da pesquisa 

 

 Para a realização deste estudo assegurou-se o cumprimento das normas para 

pesquisa com seres humanos presentes na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde do Brasil (BRASIL, 2012). O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Ceará, sendo aprovado com o número de 

parecer 1.064.287 (Anexo E). A pesquisa também foi autorizada pela Secretaria da 

Educação do Estado do Ceará (SEDUC) e pela Coordenadoria de Gestão do Trabalho e 

Educação na Saúde (COGETES). 

Todas as participantes, bem como seus responsáveis, foram informados dos 

objetivos do estudo, métodos e benefícios previstos e de que a participação da 

adolescente seria de livre e espontânea vontade. Foi explicitado também que os dados 

coletados seriam usados apenas para fins de estudo, sendo garantidos o anonimato e a 

liberdade de continuar ou não na pesquisa. 

 Para autorização da participação da adolescente na pesquisa, foram utilizados 

dois termos: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndices D e E) para 

autorização dos responsáveis pela adolescente e Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndices F e G) para autorização da adolescente. 

 

 



33 
 

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

5.1 Conhecimento e atitude das adolescentes sobre o exame Colpocitológico 

 

 A pesquisa envolveu 200 adolescentes, 100 de grupo controle e 100 do grupo 

intervenção, conforme descrito na metodologia. Dentre as participantes do estudo, a 

idade variou entre 13 e 19 anos, com uma idade média de 15,8 anos. Elas possuíam, em 

média, 9,9 anos de estudo e iniciaram a vida sexual (36%) por volta dos 14,9 anos de 

idade, estando 0,5% grávida. Referente aos outros dados analisados, destacam-se: 

93,5% não tinham companheiro, 83,5% não trabalhavam e 66% residiam próximo à 

unidade de saúde.  

Quanto ao conhecimento e atitude sobre o exame colpocitológico do colo do 

útero deste estudo, 99,5% e 82,0%, respectivamente, tiveram altos percentuais de 

inadequabilidade, nos dois grupos (Tabela 1). 

Ao se comparar os grupos controle e intervenção referente às variáveis basais 

(Tabela 1), não houve diferença estatística entre eles, revelando que os grupos eram 

estatisticamente semelhantes e, consequentemente, comparáveis.   

Em estudo que envolvia adolescentes de 14 a 19 anos sobre o exame 

Papanicolau e infecção pelo HPV, foi identificado que 99,6% das meninas eram 

solteiras e tinham a média para o início da atividade sexual de 15,9 anos (ARRUDA et 

al., 2013). Já, nesta pesquisa, a média encontrada foi de 14,9 anos. Essa tendência 

também foi percebida em outro estudo, quando revelou que a idade média da sexarca 

entre as adolescentes foi de 14,85 anos (ANDRADE; RIBEIRO; VARGAS, 2015). 

Esses dados deixam claro que as adolescentes estão iniciando a vida sexual cada vez 

mais cedo e se expondo mais precocemente às DSTs, inclusive ao HPV. 

Pesquisa realizada com 351 adolescentes na Espanha, que teve como objetivo 

analisar as práticas sexuais e o uso do preservativo segundo a idade do início da vida 

sexual, revelou que o grupo de adolescentes que tinha iniciado a relação sexual antes 

dos 15 anos, entre os três grupos que estavam sendo avaliados, usava consideravelmente 

menos o preservativo e tinha mais parceiros sexuais (ESPADA; MORALES; 

ORGILÉS, 2014). 
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Tabela 1- Comparação dos grupos quanto às variáveis sociodemográficas. Fortaleza, Ceará, 

2016. 

Variáveis Grupo 

Controle 

(n=100) 

Md (P25-P75) 

Grupo 

 Intervenção 

(n=100) 

Md (P25-P75) 

p* Total 

Amostra 

(n=200) 

M (Min-Max) 

Idade (ano) 17 (15-17) 

 
16 (15-17) 0,924 15,8(13-19) 

Escolaridade (ano) 10 (09-11) 10 (09-11) 0,407 9,9(8-12) 

IVS* 15 (14-16) 15(14,5-15,5) 0,924 14,9(11-18) 

 N           % N            % p**    N            % 

Estado Conjugal 

Com companheiro 

Sem companheiro 

 

08     8,0 

  92     92,0 

 

         05     5,0 

        95     95,0 

0,390  

13      6,5 

187     93,5 

Mora próximo** 

Sim 

Não 

 

  63     63,0 

  37     37,0 

 

69     69,0 

           31     31,0 

0,370  

132     66,0 

   68     34,0 

Trabalha fora 

Sim 

Não 

 

 14     14,0 

  86     86,0 

 

19     19,0 

81     81,0 

0,361  

  33     16,5 

167     83,5 

Vida sexual ativa 

Sim 

Não 

 

 26     26,0 

 74     74,0 

 

22     22,0 

78     78,0 

0,508 

 

 

 48     24,0 

152     76,0 

Filhos 

Sim 

Não 

 

02     2,0 

  98     98,0 

 

         03     3,0 

          97     97,0 

0,651  

  05     2,5 

195     97,5 

Gestante 

Sim 

Não 

 

01     1,0 

  99     99,0 

 

          00     0,0 

100     100 

0,238  

    01     0,5 

199     99,5 

Conhecimento 

Adequado 

Inadequado 

 

01     1,0 

  99     99,0 

 

   00     0,0 

   100     100 

0,316  

    01     0,5 

199     99,5 

Atitude 

Adequado 

Inadequado 

 

 21     21,0 

  79     79,0 

 

     15     15,0 

       85     85,0 

0,269  

 36     18,0 

164     82,0 

* U de Mann Whitney     **Qui-quadrado de Pearson 
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Ao avaliar o conhecimento das adolescentes quanto à finalidade do exame, não 

houve diferença estatística entre os grupos (p=0,875). De acordo com as finalidades 

apontadas, dados equivocados foram revelados. Apesar de uma boa parcela entre os dois 

grupos (17,5%) afirmar que a finalidade do exame era para prevenir o câncer de colo do 

útero, 6% citaram, dentre outras finalidades, detecção ou prevenção da aids, 5% 

mencionaram a detecção ou prevenção de DST e 1,5% afirmaram que era para detectar 

gravidez. 

Referente aos cuidados que as mulheres têm que ter antes da realização do 

exame, o estudo também mostrou que não houve diferença entre os grupos (p=0,508); 

94% do total de adolescentes, entre os dois grupos, não sabiam mencionar nenhum 

cuidado. Das que sabiam, os mais citados foram: abstinência sexual (3%) e não estar 

menstruada (2,5%). 

Ainda com relação ao conhecimento, e não menos importante, foi perguntado às 

adolescentes sobre a periodicidade do exame. Comparando os dois grupos, percebeu-se 

que não houve diferença estatística entre eles (p= 0,321), pois ambos os grupos tiveram 

altos percentuais de conhecimento inadequado referente ao período ideal para realizar o 

exame, atingindo 73% do grupo controle e 79% do grupo educativo (pré-intervenção). 

Entre as periodicidades equivocadamente referidas, a mais citada foi a de seis em seis 

meses. 

De posse dos dados revelados, percebeu-se o quanto a população adolescente, 

em especial, a feminina, é carente de informação, principalmente, quando não 

compreende a forma correta de prevenção das DSTs/aids ao afirmar que uma das 

finalidades do exame Papanicolaou é prevenir ou detectar essas doenças, o que nos faz 

refletir sobre a vulnerabilidade desse público a esses tipos de agravos.  

Uma pesquisa relativa ao CCU, que envolveu 134 adolescentes de uma escola 

pública da região sul do Município de São Paulo, revelou que 87,5% do grupo que tinha 

alguma DST (17,9%) não sabia que o câncer de colo uterino tinha como principal 

agente oncogênico o HPV, 70,8% não sabiam da frequência do Papanicolau e 54,2% 

não sabiam que o preventivo tem como objetivo o diagnóstico do câncer de colo do 

útero (CIRINO; NICHIATA; BORGES, 2010). 

Outro estudo, realizado numa escola pública de Pernambuco com 223 

adolescentes, que tinha como um dos objetivos identificar o conhecimento de 

adolescentes relacionado ao exame preventivo do câncer cervical, ressaltou que 44,8% 

dessa amostra não tinham conhecimento sobre o exame preventivo, como também 
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46,2% não demonstraram conhecimentos relacionados ao vírus HPV (ARRUDA et al., 

2013). 

Uma pesquisa relacionada também ao CCU, com 775 mulheres, que tinha como 

objetivo verificar a associação entre o conhecimento, a atitude e a prática de mulheres 

em relação ao exame colpocitológico e a faixa etária, revelou que, embora o 

conhecimento inadequado tenha tido altas taxas entre todas as faixas etárias, foi 

significativamente superior entre as adolescentes. Referente à atitude inadequada, o 

estudo mostrou que os percentuais eram altos durante a adolescência e decaiam com o 

avançar da idade. Quanto à prática, não houve diferença estatística significante entre os 

grupos (SILVEIRA et al., 2016).  

Embora o exame colpocitológico seja, segundo o Ministério da Saúde, indicado 

para mulheres que estejam na faixa etária de risco para o CCU (BRASIL, 2013a), é 

fundamental que as adolescentes tenham um conhecimento e atitude adequados 

referente ao exame, não somente como subsídios para a prática adequada como 

mulheres que, no momento indicado, precisam fazê-lo, mas também como requisitos 

necessários para a prevenção do vírus HPV. 

 Compreendendo que adolescentes têm como fator de risco para as doenças 

ginecológicas o início da relação sexual precoce, que, segundo Brasil (2013a), constitui 

risco para a aquisição do HPV, estudos que envolvam esse tema com essa população se 

fazem necessários uma vez que contribuem para o aumento do conhecimento desse 

público ao abordar assuntos relacionados ao CCU e à vulnerabilidade ao vírus.   

Assim, ações que venham promover a saúde dessa população se fazem 

essenciais para a prevenção das DSTs/aids, principalmente no que se refere ao 

comportamento sexual (BANISTER; BEGORAY, 2011). 

    Referente à atitude das adolescentes em relação ao exame (Tabela 1), também 

não houve diferença estatística entre os grupos controle e intervenção (p=0,269). De 

acordo com os dados obtidos entre os dois grupos, motivos equivocados foram citados 

por elas, dentre eles, prevenir/detectar aids (6%), prevenir/detectar DST (14,1%), 

detectar infecção (2,5%) e detectar inflamação (1%). 

 Diante desse contexto, é notória a necessidade que as adolescentes têm de 

participarem de atividades educativas que contemplem assuntos relacionados às 

DSTs/aids, em especial ao HPV, visto que esse público demonstra claramente, através 

desses estudos, que não tem o conhecimento e a atitude suficientes e adequados sobre os 

aspectos relacionados à prevenção do CCU. 
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5.2 Conhecimento e Atitude das adolescentes do grupo intervenção antes e depois 

da atividade educativa 

 

 

Ao avaliar o grupo intervenção antes e depois da atividade educativa, percebeu-

se o quanto é relevante a prática de educação em saúde, não somente como mera 

transmissão de conhecimento, mas como troca de saberes. Ao envolver essas 

adolescentes numa roda de conversa, explorando o álbum educativo e materiais 

relacionados ao exame colpocitológico, foi possível gerar, por meio dessa atividade, um 

despertar entre as participantes do estudo para o risco do CCU, como também levar a 

uma reflexão sobre a importância do exame, uma vez que tiveram a oportunidade de 

usufruir do conhecimento compartilhado, assim como de desmistificar mitos e tabus ao 

terem um espaço para esclarecimento de dúvidas e exposição do material da prevenção.    

É fundamental que as práticas de educação em saúde voltadas para as 

adolescentes sejam baseadas numa metodologia participativa e reflexiva, com o intuito 

de empoderar esse público para mudanças de comportamentos que influenciarão 

diretamente em seu futuro e projeto de vida (CRUZ; JARDIM, 2013).  

De acordo com os dados apontados (Gráfico 1), este estudo mostra o poder da 

atividade educativa, pois, ao comparar o grupo intervenção antes e depois dessa 

atividade, observa-se uma diferença estatística significante no conhecimento adequado 

(p<0,001) e na atitude adequada (p<0,001) das adolescentes, passando, respectivamente, 

de 0% para 96% e de 15% para 99%. 

Processos educativos que proporcionem a interação, troca de experiências e de 

informações a partir de uma metodologia motivadora são primordiais para o alcance da 

qualidade de vida (LUNA et al.,2012). 

Um estudo de intervenção, que teve como objetivo validar um jogo educativo, 

no auxílio da prevenção de adolescentes às DSTs/aids, em escolas públicas de 

Fortaleza/CE e comparar a aquisição do conhecimento dos adolescentes em relação à 

prevenção de DSTs/aids usando o jogo educativo, uma palestra expositiva e uma aula 

ministrada tradicionalmente, revelou que houve diferença estatística significante no 

conhecimento das adolescentes entre o grupo que participou da intervenção educativa 

através do jogo e o grupo que não recebeu uma intervenção específica (SCOPACASA, 

2013). 
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Gráfico 1. Avaliação do conhecimento e da atitude do grupo intervenção antes e depois 

da atividade educativa. Fortaleza, Ceará, 2016. 

 

 
 

 

Dentre as finalidades do exame (Tabela 2), a prevenção do CCU se sobressaiu, 

aumentando de 18,0% para 98,0%, diminuindo automaticamente o percentual das 

adolescentes que não sabiam de 48% para 1%; e de outras finalidades de 34% para 1%. 

 Ressalta-se o aumento do conhecimento entre as adolescentes não somente 

relacionado propriamente ao exame em si, mas aos agravos como as DSTs/aids e 

gravidez, que antes (pré-intervenção) tinham sidos citados como outras finalidades para 

a realização do colpocitológico. Na oportunidade da atividade educativa, puderam 

perguntar e compreender sobre os aspectos relacionados a esses temas, que são tão 

importantes para serem discutidos como forma de promover a saúde dessa população. 

Desse modo, a estratégia utilizada nesta pesquisa tanto foi importante para aumentar o 

conhecimento das alunas sobre a real finalidade do exame, como para esclarecer 

dúvidas relacionadas a outros tipos de finalidades citadas equivocadamente por elas.   
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Tabela 2. Finalidades do exame colpocitológico citadas pelas adolescentes do grupo 

intervenção antes e depois da atividade educativa. Fortaleza, Ceará, 2016. 

 

Finalidades Grupo pré- 

Intervenção 

(n= 100) 

N       % 

Grupo pós- 

Intervenção 

(n= 100) 

N       % 

Prevenir o câncer 18     18,0 98     98,0 

Não sabe 48     48,0 01     1,0 

Outras finalidades 34     34,0 01     1,0 

Se estar bem 04      11,8 00     0,0 

Detectar/ Prevenir doenças 14     41,3      00     0,0 

Detectar/prevenir AIDS 06     17,6       00     0,0 

Detectar/prevenir DST 03     8,8       01     100 

Detectar inflamação/ 

leucorréia 

02     5,9      00     0,0 

Detectar gravidez 01     2,9       00     0,0 

Detectar cisto/ mioma 03      8,8 00     0,0 

Limpar o útero 01      2,9 00     0,0 

TOTAL 100     100 100     100 

____________________________________________________________________ 

 

 

De acordo com a avaliação dos cuidados necessários para realização do exame 

colpocitológico (Gráfico 2), antes da intervenção, 2% apenas foram classificadas como 

de conhecimento adequado, quando souberam citar, no mínimo, dois cuidados, 

conforme está descrito na metodologia deste estudo. E 3% citaram um cuidado e 95% 

não souberam citar nenhum cuidado, sendo classificadas como de conhecimento 

inadequado. 

Após a intervenção educativa houve uma diferença estatisticamente significante 

(p<0,001) relacionada a esses achados, quando 97% das adolescentes souberam citar, no 

mínimo, dois cuidados, sendo classificadas como de conhecimento adequado, 2% 

citaram um cuidado e apenas 1% não soube citar nenhum cuidado. Dentre esses 

achados, os cuidados mais citados foram: abstinência sexual e não estar menstruada. 
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Esse resultado é importante para o conhecimento não somente das alunas, que 

como mulheres precisam tê-lo, mas para as mulheres em geral, que, ao buscarem o 

exame, devem fazê-lo de forma adequada para que o resultado seja satisfatório e efetivo 

para o controle do CCU. Dessa forma, ao submeterem-se ao colpocitológico, o fazem 

com mais segurança, realizando os cuidados adequados para a coleta de qualidade.  

 

Gráfico 2. Número de cuidados necessários para a realização do exame citados pelas          

adolescentes do grupo intervenção antes e depois da atividade educativa. Fortaleza, 

Ceará,2016.
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Os cuidados relacionados ao exame, como evitar o uso de cremes vaginais 48 

horas antes da coleta, abstinência sexual e não estar menstruada, são primordiais para 

um exame eficaz visto que a negligência desses cuidados pode comprometer a qualidade 

da amostra necessária (BRASIL, 2013a).  

Referente à periodicidade do exame, também houve uma diferença estatística 

significante (p<0,001), aumentando o conhecimento adequado de 21% para 98% 

(Gráfico 3). 

De acordo com as recomendações para o rastreamento do CCU, a mulher deve 

realizar o exame a cada 3 anos após dois exames negativos com intervalo anual 

(BRASIL, 2013a). 
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Gráfico 3. Periodicidade do exame citada pelas adolescentes do grupo intervenção antes 

e depois da atividade educativa. Fortaleza, Ceará, 2016. 

 

Os dados relacionados à mudança de conhecimento e atitude após a atividade 

educativa foram significantes, fato que nos permite afirmar a relevância do processo 

educativo junto às adolescentes na escola. As práticas de educação em saúde levam as 

pessoas a um processo de mudança importante, deixando claro que tanto o 

conhecimento adequado como a atitude podem ser alcançados de forma peculiar e 

inovadora. Segundo Lemos et al. (2015), essas práticas buscam, através do uso de 

ferramentas, uma forma efetiva de construção e difusão do saber para a transformação 

do indivíduo.  

 Através do potencial que a educação em saúde promove, é fundamental investir 

em práticas voltadas para o espaço escolar, uma vez que esse espaço pode torna-se 

dinâmico e difusor de saberes como um canal para a sociedade. É preciso expandir essa 

atitude para o contexto escolar, uma vez que agrega, em um grande espaço e tempo, 

crianças e adolescentes, favorecendo um ambiente adequado para gerar transformações 

em nossa sociedade (GUBERT et al., 2009). 
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5.3 Efeitos do protagonismo juvenil na adesão de mulheres ao exame 

colpocitológico  

 

  

A fim de garantir que as diferenças entre os grupos não excedessem o que 

poderia ser esperado pelo acaso, foi realizada uma comparação das variáveis basais 

(Tabela 1) que poderiam influenciar no desfecho do estudo. A comparação dessas 

variáveis evidenciou que os grupos eram estatisticamente semelhantes e, portanto, 

comparáveis. Dessa forma, a taxa de busca das mulheres pelo exame não sofreu 

influência de nenhum desses fatores, confirmando a eficácia da randomização. 

Durante o estudo foi garantido a todas as mulheres que foram sensibilizadas 

pelas adolescentes o exame Papanicolaou a ser realizado na unidade de saúde. 

Estabeleceram-se dia e horário para atendê-las, entretanto, se elas não pudessem 

comparecer no dia previsto, havia a possibilidade de terem uma nova oportunidade até a 

finalização da pesquisa (novembro de 2015), por meio do agendamento por telefone ou 

mesmo pela procura direta à unidade de saúde. 

Durante a coleta de dados na unidade de saúde, foram acolhidas 70 mulheres 

sensibilizadas pelas adolescentes que participaram do estudo. Destas, 31 eram do grupo 

controle e 39 eram do grupo intervenção. 

 

Tabela 3. Comparação entre os grupos referente à busca pelo exame por mulheres 

sensibilizadas pelas adolescentes. Fortaleza, Ceará, 2016 

 

Variáveis Grupo Controle 

(n=100) 

N     % 

Grupo Intervenção 

(n=100) 

N     % 

P 

Compareceu 31     31,0 

 

39     39,0 0,236 

Não compareceu 69     69,0 

 

61     61,0  

 

Embora não tenha havido uma diferença estatística significante (p=0,236) entre 

os dois grupos relacionada ao número de mulheres que procuraram o exame (Tabela 3), 

percebe-se a importância de envolver as adolescentes nos processos de promoção da 

saúde, visto que as mulheres que foram sensibilizadas pela atividade educativa foram 

significativamente superiores quanto ao conhecimento relacionado à finalidade do 

exame (p<0,003) e aos cuidados (p<0,001) do que as do grupo controle (Tabela 4).   

Ao avaliar essas mulheres, tanto do grupo controle quanto do grupo intervenção, 

foram mulheres que correspondiam, na sua maioria (94,2%), à faixa etária de risco para 
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o CCU não havendo uma diferença estatística significante (p=0,344) entre os grupos 

(Tabela4). A idade relacionada a todas as mulheres que compareceram à unidade variou 

de 17 a 68 anos. 

Conforme o que está preconizado pelo Ministério da Saúde, a população alvo a 

ser atingida no rastreamento para a realização do Papanicolaou deve estar compreendida 

na faixa etária de 25 a 64 anos (BRASIL, 2013a). 

Referente à periodicidade do exame (Tabela 4), as mulheres sensibilizadas pelas 

adolescentes dos dois grupos foram mulheres que já estavam no tempo adequado para 

realizá-lo ou passando do período (p=0,077). Vale ressaltar que as mulheres que 

estavam ultrapassando o período ideal para a realização do colpocitológico relacionadas 

aos dois grupos correspondiam a 24,2% do total das que procuraram a unidade de 

saúde, tendo uma variação desse período inadequada de 6 a 15anos. 

No que diz respeito à opinião das mulheres quanto à estratégia social utilizada 

neste estudo, todas, sem exceção (Tabela 4), afirmaram de forma positiva que era uma 

estratégia essencial para atingir o público alvo. Dentre as respostas mais impactantes, 

foram registradas estas:  

 

                                                       ¨Gostei muito porque ficou muito organizado.¨ (MC2) 

                                                       ¨Achei ótimo porque ajudou a gente a se cuidar.¨ 

(MC6) 

                                                        ¨Achei uma maravilha, pois não tenho muito tempo.¨ 

(MC30) 

                                                        ¨Achei muito legal! Minha filha falou do álbum pra 

mim.¨ (MI4) 

                                                        ¨Nem acreditei que ganhei esse cartão! Me senti 

valorizada.¨ (MC1) 

                                                        ¨Essa ideia foi muito importante, pois facilitou a 

gente conseguir o exame.¨ (MI26)                                                                                                     

                                                        ¨Fiquei muito feliz em ter recebido esse cartão! 

Minha filha se preocupou comigo.¨ (MI28) 

 

 É importante desenvolver estratégias que visem à melhoria da qualidade da 

assistência nas unidades de atenção primária à saúde, tanto no que se refere a aspectos 
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institucionais, como, por exemplo, acesso e organização do serviço, quanto a aspectos 

pessoais, como tempo, medo, vergonha, entre outros. 

Tabela.4 Comparação entre as mulheres que buscaram o exame do grupo controle e 

intervenção. Fortaleza, Ceará, 2016 

 

Variáveis Grupo                   

Controle 

(n=31) 

Md (P25-P75) 

Grupo                   

Intervenção 

(n=39) 

Md (P25-P75) 

p* Total de 

mulheres 

(n=70) 

 

Idade da mulher (anos) 39,0 (34,0 – 46,0) 37,0 (31,0 – 44,0) 0,344 70 

 

Quanto tempo não realiza o 

exame (anos) 

02 (02 - 04) 02 (01 - 03) 0,077 70 

 

 N     % N     % p**  

Opinião sobre a estratégia 

Positivo 

Negativo 

 

31     100 

00     0,0 

 

39     100 

00     0,0 

- 70 

Vínculo com a adolescente 

Familiar                                         

Não familiar 

 

24     77,4      

07     22,6 

 

30     76,9 

09     23,1 

0,961 70 

 

Barreiras 

Institucionais 

Pessoais 

 

20     64,5 

11     35,5 

 

22     56,4 

17     43,6 

0,492 70 

Avaliação sobre a finalidade 

Adequada 

Inadequada 

 

15     53,6 

13     46,4 

 

32     86,5 

05     13,5 

0,003 65*** 

 

 

Avaliação sobre os cuidados 

Adequada 

Inadequada  

 

 

10     35,7 

18     64,3 

 

30     81,1 

07     18,9 

0,000 65*** 

* U de Mann Whitney   **Qui-quadrado de Pearson  

*** 3 mulheres do grupo controle e 2 mulheres do grupo intervenção não responderam  
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Pelos depoimentos das mulheres, fica claro que a estratégia utilizada nesta 

pesquisa (intervenção social pelas adolescentes) tanto facilitou a busca do exame por 

elas, como as estimulou para o autocuidado. 

 Para o controle de doenças e agravos e melhoria da saúde, é fundamental que 

sejam desenvolvidas ações que venham atuar nos processos de saúde e doenças e 

promover a saúde da população, cabendo aos serviços de saúde ampliar o acesso da 

população a informações adequadas em todos os níveis de atendimento. O acesso a 

essas informações é fundamental e deve ser garantido por ações intersetoriais que 

venham qualificar o SUS (BRASIL, 2016b).   

 Outro aspecto percebido neste estudo, nos relatos durante as consultas, foi a 

importância da valorização da mulher com a estratégia utilizada. Em uma das falas, foi 

revelado o sentimento de satisfação e respeito quanto à sensibilização para a busca do 

exame e garantia para realizá-lo. Entre as mulheres da intervenção educativa, pôde-se 

perceber também a relevância dessa valorização ao trazerem o álbum educativo para a 

unidade de saúde, enfatizando o cuidado prestado pelas adolescentes por meio dessa 

ferramenta, quando as motivaram a procurar o exame. 

 É fundamental que as mulheres se sintam acolhidas em um serviço que 

demonstre respeito e garantia da resolução de suas necessidades. Segundo Brasil 

(2013c), acolher significa reconhecer a real necessidade de saúde do outro a partir da 

construção da relação de confiança, compromisso e vínculo entre os trabalhadores, 

serviços e usuários de forma socioafetiva, garantindo uma escuta qualificada e acesso a 

tecnologias adequadas que venham ampliar e suprir as necessidades dos usuários de 

maneira efetiva. 

Referente ao vínculo que as mulheres tinham com as adolescentes, não houve 

diferença significativa (P=0,961) entre os dois grupos (Tabela 4). Tanto as mulheres do 

grupo controle (77,4%) quanto as do grupo intervenção (76,9%) foram na sua maioria 

sensibilizadas por adolescentes com algum vínculo familiar, sendo os mais citados nos 

dois grupos: filha (45,7%), sobrinha (11,4%) e irmã (8,6%).  

Esses dados refletem o quanto foi importante a atuação das alunas, uma vez que 

tiveram no espaço familiar a oportunidade para atuarem como protagonistas da 

estratégia, revelando o cuidado dispensado por elas a mulheres que faziam parte do seio 

familiar. 

 É fundamental o reconhecimento da família como fonte potencial de apoio, 

considerando-a necessária no contexto da saúde no que diz respeito a ações de 
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promoção e educação em saúde para a melhoria das condições de vida e bem-estar 

(SILVA; MONTEIRO, 2011a).  

Por outro lado, não se pode negar a importância da atuação das adolescentes na 

busca de mulheres que não faziam parte do seu contexto familiar, em que 22,6% e 

23,1% dos grupos controle e intervenção, respectivamente, foram alcançadas. Entre os 

dois grupos as mais apontadas foram: vizinha (11,4%) e amiga (10%).  

 Aqui, ressalta-se a importância do protagonismo juvenil revelado nessa ação, 

uma vez que as alunas extrapolaram o espaço familiar como estratégia de beneficiar 

alguma mulher com uma atitude tão simples e impactante para o controle do CCU. 

 O protagonismo juvenil reflete o envolvimento de adolescentes em ações que 

transcendem o espaço de seus interesses, sejam individuais ou familiares, podendo 

atuar, através de movimentos, campanhas ou outra forma de mobilização em espaços 

como a escola e a comunidade (COSTA, 2001). 

 No que diz respeito aos motivos que as mulheres citaram como barreira 

institucional e pessoal para realizarem o exame (Tabela 4), também não houve 

diferença estatística significante entre os grupos (p=0,492). Entretanto, a que mais 

sobressaiu foi a barreira classificada como institucional, tendo sido o acesso citado 

como a maior dificuldade para elas, atingindo um percentual de 64,5% no grupo 

controle e 56,4% no grupo intervenção. Quanto aos motivos pessoais, os que mais 

sobressaíram foram: tempo, descuido, medo, vergonha, falta de estímulo e ausência de 

sintomas. 

Uma pesquisa, que objetivou analisar os motivos que levam algumas mulheres à 

não realização do exame Papanicolaou de forma periódica, constatou os principais 

fatores, a saber: pouca escolaridade, ausência de companheiro, mulheres mais jovens e 

de idade mais avançada, indisponibilidade de horário, dificuldade de acesso ao serviço 

de saúde, medo de realizá-lo e constrangimento (SILVA et al., 2011b).  

 Percebeu-se, através desses estudos, que os motivos relatados pelas mulheres 

que influenciam na realização do exame refletem de forma clara a vulnerabilidade delas 

ao CCU, tanto no que diz respeito à vulnerabilidade individual, quanto à social e a 

programática. 

 Segundo Ayres et al. (2010),  a vulnerabilidade individual está relacionada ao 

grau  e qualidade de informação que as pessoas têm, incorporando-as às suas 

preocupações de forma a transformá-las em práticas efetivas de prevenção. A 

vulnerabilidade social está ligada ao acesso, conteúdo e qualidade da informação 
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relacionada aos aspectos materiais, culturais, políticos e morais que dizem respeito à 

vida em sociedade; já a vulnerabilidade programática está relacionada aos esforços 

institucionais para propiciar aos indivíduos recursos sociais que venham, de forma 

efetiva e democrática, diminuir a susceptibilidade das pessoas a danos à saúde.       

 Referente ao conhecimento, como já mencionado, percebe-se a relevância da 

estratégia educativa, uma vez que as mulheres que foram sensibilizadas através da 

intervenção pelas adolescentes mostraram-se mais empoderadas do que as do grupo 

controle (Tabela 4), revelando uma diferença estatística significante quanto ao 

conhecimento adequado relacionado à finalidade (p<0,003) e aos cuidados necessários 

do exame (p<0,001).   

 O empoderamento é essencial nas práticas de promoção da saúde voltadas para o 

controle do CCU, visto que a mulher precisa saber qual a real finalidade do exame, para 

que compreenda e valorize a sua importância, buscando-o de forma adequada. Para isso, 

é fundamental que as ações de educação em saúde permeiem o ambiente em que essas 

mulheres estão inseridas de forma a compartilhar saberes e envolver a participação 

comunitária. 

 De acordo com Carvalho (2005), a promoção da saúde fomenta a participação 

social e ressalta a educação em saúde como estratégia fundamental para o 

empoderamento das pessoas, enfatizando que a partir dele se estabelece o compartilhar 

de poder de decisão, construção de saberes e práticas, autonomia e maneiras de 

participação. 

 O termo ¨empoderamento¨ é compreendido como o processo de saúde 

relacionado à transformação da realidade, tendo como foco a efetiva e concreta 

participação social no que diz respeito à promoção da saúde e à produção de sujeitos 

saudáveis (WHO, 1986). 

 Dessa forma, intervenções que envolvam a participação de segmentos que 

venham promover a saúde da população se fazem essenciais, principalmente, os que 

estão inseridos na comunidade e podem influenciar as pessoas do seu convívio social.  

Aqui, ressalta-se a importância da intervenção social. Segundo Giarratano et al.  

(2005), uma das estratégias consideradas importantes para que se concretize essa 

intervenção é o envolvimento de conselheiros de saúde (pessoas leigas da comunidade 

treinadas), líderes comunitários ou pessoas que possam influenciar a comunidade 

quando realizarem alguma ação.  
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 No caso deste estudo, a intervenção social utilizada por meio de adolescentes 

mostrou a importância de envolver esse segmento no controle do CCU, visto que as 

alunas se mostraram proativas em participar da estratégia social e contribuíram de forma 

efetiva no processo de busca das mulheres, principalmente, as que participaram da 

atividade educativa, demonstrando que esse público pode e deve ser considerado 

protagonista dos processos de promoção da saúde. 

 Outro fato a ser destacado no presente estudo foi a importância de a promoção 

da saúde ser contemplada como uma estratégia intersetorial, mostrando também que as 

adolescentes foram consideradas elos importantes entre o setor de saúde, a escola e a 

comunidade.  

O envolvimento de adolescentes com estratégias intersetoriais, considerando 

toda a complexidade e desafios que podem estar presentes, pode contribuir de modo 

significante para a construção de identidades mais ativas, participativas e 

comprometidas com a promoção da cidadania e a transformação da realidade social 

(BRESSAN, 2011). 

Aqui, ressalta-se a importância da interação entre os setores da saúde e 

educação, que foi aspecto fundamental para este estudo. Segundo Bressan (2011), a 

escola é considerada espaço favorável para a promoção da saúde, uma vez que 

concentra uma parcela significativa de crianças, adolescentes e jovens da comunidade, 

tornando-se um importante equipamento social. É um ambiente que favorece as práticas 

de educação em saúde com vistas à formação da cidadania.  

Uma pesquisa que corrobora com o presente estudo foi realizada com 

adolescentes de duas escolas que trabalhavam com projetos e envolvimentos de jovens 

com o protagonismo juvenil. O estudo teve como objetivo analisar as concepções e 

significados atribuídos pelos adolescentes a respeito da sua ação como protagonista nos 

diferentes espaços da escola e da comunidade, e a relação do protagonismo dos(as) 

adolescentes com episódios de suas histórias de vida. Como resultado, a pesquisa 

revelou que o protagonismo juvenil reafirma-se como uma estratégia político-

pedagógica importante para o desenvolvimento humano e contribui para a formação de 

cidadãos críticos, solidários e atuantes na sociedade (SILVA, 2009). 

Um estudo do tipo pesquisa-ação que está relacionado também ao tema deste 

estudo, e que teve como objetivo analisar o protagonismo de adolescentes escolares na 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, constatou que os adolescentes 

participaram como protagonistas no planejamento de uma intervenção educativa para 
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uma ação de prevenção às DSTs, onde demonstraram domínio sobre o tema (COSTA et 

al., 2015). 

  Esses achados refletem a importância de envolver as adolescentes em atividades 

de intervenção educativas que possam atuar de forma ativa e efetiva, ultrapassando as 

formas passivas de educação em saúde voltadas para essa população. 

Corroborando com essa reflexão, alguns estudos conclamam para a inclusão dos 

adolescentes em processos de educação em saúde em que possam atuar como 

protagonistas de ações que venham promover a saúde (SILVA; MELLO; CARLOS; 

2010; BRESSAN, 2011; MELO; MOREIRA, 2016; NETO; DESLANDES, 2016). 

Pesquisa realizada com 866 adolescentes de duas escolas públicas de São Paulo, 

que teve como objetivo conhecer e analisar a participação de adolescentes escolares em 

atividades de educação em saúde na escola e a sua inserção como sujeitos protagonistas 

nas referidas atividades, revelou que 81% dos adolescentes já haviam participado de 

atividades educativas somente como ouvintes, 8,5%, como monitores ou 

multiplicadores e 7,2%, como organizadores das atividades (SILVA; MELLO; 

CARLOS, 2010). 

Assim, aponta-se para a necessidade de repensar como os adolescentes são 

percebidos frente ao seu papel social e reavaliar as posturas e relações adultocêntricas, 

visto que essa população deve ser valorizada e inserida como sujeito participante, 

compreendendo que, quando se tornam agentes do processo de transformação social, 

estão ao mesmo tempo tornando-se menos vulneráveis aos apelos da sociedade (SILVA; 

MELLO; CARLOS, 2010). 

Percebeu-se, então, diante do que foi contextualizado, que a intervenção social 

realizada nesta pesquisa, através do protagonismo juvenil, teve efeitos positivos 

relacionados à adesão de mulheres ao exame Papanicolaou. Dessa forma, compreende-

se que a promoção da saúde vai além dos cuidados voltados somente para os aspectos 

clínicos e/ou de caráter educativo que sejam realizados de forma a considerar somente o 

repasse de informações, sem que haja relações de interação.  

 As estratégias interativas, nas quais a mulher tem a oportunidade de se 

relacionar, com espaço para esclarecimentos e perguntas, ou para expor seus medos, 

permitem um aumento significativo da adesão ao exame Papanicolaou, quando 

comparadas somente à transmissão de informações de maneira estática, como a 

distribuição de panfletos e vídeos (VASCONCELOS, 2011b).  Assim, compreende-

se que a promoção da saúde está estreitamente relacionada a estratégias interativas e 
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mostra-se mais efetiva para o processo de mudança quando realizada de modo a 

favorecer um espaço para a troca de ideias e questionamentos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 A intervenção social, como estratégia utilizada nesta pesquisa, foi positiva, pois 

desenvolveu o potencial das adolescentes como protagonistas na adesão de mulheres ao 

exame Papanicolaou, quando lhes foi dada a oportunidade de participar como atores 

sociais na comunidade, exercendo o papel da cidadania. 

 O ambiente escolar foi primordial como espaço fecundo para a promoção desse 

protagonismo, uma vez que agrega em um grande espaço de tempo e lugar adolescentes 

que podem ser estimulados a desenvolver ações em prol da sua própria qualidade de 

vida e de outras pessoas. Outro fato importante foi a integração entre a Unidade 

Primária de Saúde e Escola, mostrando que a intersetorialidade se faz essencial nos 

processos de promoção da saúde voltados para a comunidade. 

 As adolescentes, tanto do grupo controle quanto do grupo intervenção, em sua 

maioria, não tinham o conhecimento e a atitude adequados sobre o exame 

colpocitológico, entretanto, as que participaram da ação educativa realizada na escola se 

mostraram, após essa atividade, com o conhecimento e atitude significativamente 

superiores. 

 A aplicação da ação educativa realizada na escola, utilizando o álbum educativo 

e materiais da citologia oncótica, através de uma roda de conversa, promoveu o 

conhecimento das alunas quanto à prevenção do CCU e despertou sobre a importância 

da realização do exame Papanicolaou, desmistificando tabus e esclarecendo dúvidas, 

inclusive sobre finalidades equivocadas como prevenir as DSTs/aids.  

Essa foi uma ação que teve estreita relação com os princípios da promoção da 

saúde, uma vez que foi dada às adolescentes a chance de participarem de uma atividade 

de forma interativa e motivadora para atuarem na comunidade como agentes em 

potencial para o controle do CCU. 

 A estratégia de envolver as adolescentes como protagonistas foi essencial e nos 

revelou que esse público foi capaz de se envolver em ações intersetoriais de forma 

proativa quando sensibilizaram mulheres do seu convívio social. E isso nos trouxe a 

reflexão de que as ações do setor de saúde podem ser potencializadas e articuladas com 

as escolas, assim como com outras instituições que desenvolvam projetos com a 

população juvenil. 

 As mulheres, então, sensibilizadas pelas adolescentes, que buscaram o exame, 

tanto do grupo controle quanto do grupo intervenção, afirmaram que essa estratégia foi 
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oportunamente bem elaborada e bem aceita, visto que foi uma forma criativa de 

alcançar mulheres da comunidade que, de alguma forma ou por alguns motivos, não 

tinham ainda procurado o exame no tempo adequado. 

 Revelou-se ainda, através dessa ação, que as mulheres que foram sensibilizadas 

pelo grupo de adolescentes que participou da atividade educativa na escola se 

mostraram superiores quanto ao conhecimento adequado relacionado ao exame do que 

as mulheres do grupo controle, mostrando que a atividade educativa foi realizada de 

forma efetiva, evidenciando a importância da multiplicação do saber. 

 Diante do estudo, percebeu-se que o público adolescente pode ser considerado 

um segmento importante para as ações de promoção da saúde, principalmente, quando 

são envolvidos em processos educativos que os tornam capacitados para intervenções 

sociais, e que os profissionais de enfermagem exercem um papel fundamental em 

estratégias que envolvam essa população, de forma a priorizar ações que visem a 

qualidade de vida das pessoas. Assim, por meio desta pesquisa, pôde-se constatar a 

importância da ação das adolescentes na promoção da saúde de mulheres relacionada à 

prevenção do CCU, indicando que podem ser envolvidas em intervenções na 

comunidade, não somente relacionadas a esse tema, mas a outros que beneficiem 

também outros segmentos da sociedade. 

 Referente às limitações do estudo para a realização da pesquisa na escola, é 

oportuno citar a aplicação dos termos de consentimento, uma vez que era preciso a 

autorização dos responsáveis pelas adolescentes para que elas pudessem participar da 

pesquisa.  

 Outra limitação estava relacionada à aplicação da intervenção educativa, uma 

vez que era preciso se articular com os horários de aula, tentando, da melhor maneira 

possível, ter uma relação harmoniosa com os professores, coordenadores e diretor da 

escola.   

 No que diz respeito às sugestões, seria interessante que outros tipos de 

intervenções fossem testadas, como, as do tipo comportamental uma vez que poderiam 

ser utilizadas estratégias que estimulassem as adolescentes com algum incentivo na 

escola. 
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APÊNDICE A 

 
POSTO DE SAÚDE AÍDA SANTOS          

           Exame de Prevenção  

 
Rua: Trajano de Medeiros 813 

 
 Nome da mulher: 
____________________________________________ 
 
 Data do exame: _________________ 
 
 Dia: ___________Horário: _________ 
 
 Profissional: _____________________ 
 
Nome do aluno:______________________ No______ 
 
Série: _____________ 
 

Telefone pesquisadora:_______________ 
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APÊNDICE B 

 

INQUÉRITO CAP 

 

                  

DATA: ____/____/____                                                                   N° _________  

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

 

1 GRUPO: 1- Controle     2- Educativo 

 

2 Idade: _________             3 Anos de estudo:___________ 

 

4 Estado civil: 1(  ) Solteira (  ) 2Casada (  ) 3União estável (  ) 4Viúva (  )  

 

5 Mora próximo à unidade de saúde: 1(  ) Sim  2(  ) Não 

 

6 Trabalha fora de casa: 1(  ) Sim  2(  ) Não 

 

7 Idade do início da atividade sexual: __________ 

 

8 Vida sexual ativa:__________ 

 

9 Filhos: __________ 

 

10 Gestante: 1(  ) Sim   2(  ) Não 

 

  

 

 

INQUÉRITO CAP 

CONHECIMENTO SOBRE A CITOLOGIA ONCÓTICA 

11. Você já ouviu falar sobre o exame de prevenção do CCU ?  1(  ) Sim 2(  ) Não 

 

12. Você sabe para que serve este exame?  1(  ) Sim 2(  ) Não 

 

Se SIM, para que? 

1(  )Prevenir o câncer/CCU  

2(  )Outras finalidades: Quais?______________________________   

 

13. Você poderia dizer os cuidados necessários que a mulher deve ter antes de realizar 

este exame:  

1(  )Não ter relação sexual 24 horas antes do exame 2( )Não estar menstruada  

3(  )Aparar os pêlos pubianos 4( )Não usar duchas/cremes vaginais 48h antes  

5(  ) Não sabe/não lembra  
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14. Você sabe qual a periodicidade de realização deste exame? 1(  ) Sim 2(  ) Não 

 

Se SIM, qual?  

   

1(  ) 6/6meses 2( )Anualmente 3( )2/2 anos  

4(  ) 3/3 anos 5( )> 3anos   

6(  ) 3/3 anos, caso tenha 2 exames normais com intervalo de 1 ano entre eles  

 

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO:  1(  ) ADEQUADO    2(  ) INADEQUADO 

 

 

 

PARTE 3 - ATITUDE FRENTE AO EXAME DA CITOLOGIA ONCÓTICA 

 

15. Você acha que a mulher precisa fazer este exame? 1(  ) Sim  2 (  )Não 

 

Se SIM, por que? Prevenir o CCU (  )   Outra causa  (  ) 

 

Qual? 

____________________________________________________________________     

 

AVALIAÇÃO DA ATITUDE:  

 

1(   )ADEQUADA      2(  )INADEQUADA 
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APÊNDICE C 

 

 

QUESTIONÁRIO  

 

MULHERES QUE COMPARECERAM PARA REALIZAR O EXAME 

 

                  

DATA: ____/____/____                                                                   N° _________  

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

 

1 GRUPO: 1- Controle     2- Educativo 

 

2 Idade: _________       

 

3 Último exame:  < 1ano (  )  1ano (  )  2 anos (  )  3 anos  (  )  outros  (   ) _________ 

 

 

4 Opinião sobre a estratégia utilizada pela adolescente: positiva (  )   negativa (  ) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

     

5 Vínculo com a adolescente:  familiar (   ) ________ não familiar (   )__________  

 

6 Porque você passou esse tempo para realizar o exame   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

    Barreira pessoal (   ) Barreira Institucional (   ) 

 

7 Você sabe para que serve o exame:  CCU (   )  Outras (   )   ___________ 
 

    Conhecimento adequado (   )    Conhecimento inadequado (   ) 

  

 8  Quais são os cuidados necessários para a realização do exame 

 

      Abstinência sexual (   )   Não estar menstruada (   )   Aparar os pêlos pubianos (   ) 

  

      Não usar duchas/cremes vaginais 48h antes (   )   (   ) Não sabe/ não lembra 

 

      Conhecimento adequado (   )    Conhecimento inadequado (   ) 
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APÊNDICE D 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (FOLHA 1/2) 

 

Grupo Controle 

 

A menor __________________________________________, sob sua 

responsabilidade, está sendo convidada como voluntária a participar de uma 

pesquisa. Ela não deve participar contra a vontade dela. Leia atentamente as 

informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os 

procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

Eu, Nara Sibério Pinho Silveira, enfermeira, aluna do curso de mestrado em 

Enfermagem da UFC, estou desenvolvendo uma pesquisa intitulada “EFEITOS DE 

UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA NO CONHECIMENTO, NA ATITUDE E 

NA PRÁTICA DE ADOLESCENTES EM RELAÇÃO À PREVENÇÃO DO 

CÂNCER DE COLO UTERINO”.  

O presente estudo tem como objetivo testar os efeitos de uma intervenção 

educativa no conhecimento, na atitude e na prática de adolescentes, como atores sociais, 

na busca de mulheres para a realização do exame de prevenção do câncer de colo 

uterino. 

Trata-se de um estudo com adolescentes que irão participar de uma pesquisa 

colaborando da seguinte forma: responder um questionário com perguntas sobre os 

dados pessoais e exame de prevenção do câncer de colo do útero e atuar como atores 

sociais na sensibilização e busca de mulheres da comunidade para a realização do 

exame de prevenção do câncer de colo uterino. 

Para participar desta pesquisa, a menor sob sua responsabilidade não terá 

nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Ela será esclarecida em 

qualquer aspecto que desejar. Você como responsável pela adolescente poderá retirar o 

consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. Será garantido o 

sigilo de todas as informações referidas, bem como, ficará assegurado o direito da 

adolescente de continuar ou desistir a qualquer momento que ela desejar, sem que isto 

venha a trazer qualquer prejuízo à sua saúde e ao seu cuidado. As informações serão 

utilizadas como única finalidade de colaborar com o presente estudo. Não divulgarei 

nenhuma informação que possa identificá-la. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  (FOLHA 2/2) 

 

Grupo Controle  

 

Este estudo será importante para a promoção da saúde de mulheres e 

adolescentes. Nesse sentido, solicito sua autorização para que a adolescente participe 

desta pesquisa. 

Endereço d(os, as) responsável (is) pela pesquisa: 

Nome:  Nara Sibério Pinho Silveira                Instituição: UFC 

Endereço: Rua: Alexandre Baraúna 1115           Telefones para contato: (85) 99893328 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na 

pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC – Rua Coronel 

Nunes de Melo, 1000  Rodolfo Teófilo fone: 3366-8344 O abaixo assinado 

_________________________,___anos, RG:________.declara que é de livre e 

espontânea vontade que está participando como voluntário da pesquisa. Eu declaro que 

li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua 

leitura tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre 

a pesquisa e recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E 

declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada deste termo. 

 

Fortaleza, ____/____/___ 

 

Nome do voluntário    Data    Assinatura 

 

Nome do pesquisador    Data    Assinatura 

 

Nome da testemunha     Data    Assinatura 

(se o voluntário não souber ler) 

 

Nome do profissional    Data    Assinatura 

que aplicou o TCLE 
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APÊNDICE E 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (FOLHA 1/2) 

Grupo de Intervenção Educativa 

 

A menor __________________________________________, sob sua 

responsabilidade, está sendo convidada como voluntária a participar de uma 

pesquisa. Ela não deve participar contra a vontade dela. Leia atentamente as 

informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os 

procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

Eu, Nara Sibério Pinho Silveira, enfermeira, aluna do curso de mestrado em 

Enfermagem da UFC, estou desenvolvendo uma pesquisa intitulada “EFEITOS DE 

UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA NO CONHECIMENTO, NA ATITUDE E 

NA PRÁTICA DE ADOLESCENTES EM RELAÇÃO À PREVENÇÃO DO 

CÂNCER DE COLO UTERINO”.  

O presente estudo tem como objetivo testar os efeitos de uma intervenção 

educativa no conhecimento, na atitude e na prática de adolescentes, como atores sociais, 

na busca de mulheres para a realização do exame de prevenção do câncer de colo 

uterino. 

Trata-se de um estudo com adolescentes que irão participar de uma pesquisa 

colaborando da seguinte forma: responder um questionário sobre os dados pessoais e o 

exame de prevenção do câncer de colo do útero; participar de uma atividade educativa 

sobre o câncer de colo do útero na escola e atuar como atores sociais na sensibilização e 

busca de mulheres da comunidade para a realização do exame de prevenção do câncer 

de colo do útero. 

Para participar desta pesquisa, a menor sob sua responsabilidade não terá 

nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Ela será esclarecida em 

qualquer aspecto que desejar. Você como responsável pela adolescente poderá retirar o 

consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. Será garantido o 

sigilo de todas as informações referidas, bem como, ficará assegurado o direito da 

adolescente de continuar ou desistir a qualquer momento que ela desejar, sem que isto 

venha a trazer qualquer prejuízo à sua saúde e ao seu cuidado. As informações serão 

utilizadas como única finalidade de colaborar com o presente estudo. Não divulgarei 

nenhuma informação que possa identificá-la. 
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(FOLHA 2/2) 

Grupo de Intervenção Educativa 

 

Este estudo será importante para a promoção da saúde de mulheres e 

adolescentes. Nesse sentido, solicito sua autorização para que a adolescente participe 

dessa pesquisa. 

Endereço d(os, as) responsável (is) pela pesquisa: 

Nome:  Nara Sibério Pinho Silveira                Instituição: UFC 

Endereço: Rua: Alexandre Baraúna 1115              Telefones para contato: (85) 

99893328 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na 

pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC – Rua Coronel 

Nunes de Melo, 1000 Rodolfo Teófilo fone: 3366-8344 O abaixo assinado 

_________________________,___anos, RG:________.declara que é de livre e 

espontânea vontade que está participando como voluntário da pesquisa. Eu declaro que 

li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua 

leitura tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre 

a pesquisa e recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E 

declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada deste termo. 

 

Fortaleza, ____/____/___ 

 

Nome do voluntário    Data    Assinatura 

 

Nome do pesquisador    Data    Assinatura 

 

Nome da testemunha     Data    Assinatura 

(se o voluntário não souber ler) 

 

Nome do profissional    Data    Assinatura 

que aplicou o TCLE 
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APÊNDICE F 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(FOLHA 1/2) 

Grupo Controle 

 

Você está sendo convidada como voluntária a participar de uma pesquisa. 

Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações 

abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos 

desta pesquisa sejam esclarecidos.  

Eu, Nara Sibério Pinho Silveira, enfermeira, aluna do curso de mestrado em 

Enfermagem da UFC, estou desenvolvendo uma pesquisa intitulada “EFEITOS DE 

UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA NO CONHECIMENTO, NA ATITUDE E 

NA PRÁTICA DE ADOLESCENTES EM RELAÇÃO À PREVENÇÃO DO 

CÂNCER DE COLO UTERINO”.  

O presente estudo tem como objetivo testar os efeitos de uma intervenção 

educativa no conhecimento, na atitude e na prática de adolescentes, como atores sociais, 

na busca de mulheres para a realização do exame de prevenção do câncer de colo 

uterino. 

Trata-se de um estudo com adolescentes que irão participar de uma pesquisa 

colaborando da seguinte forma: responder um questionário com perguntas sobre os 

dados pessoais e exame de prevenção do câncer de colo do útero e atuar como atores 

sociais na sensibilização e busca de mulheres da comunidade para a realização do 

exame de prevenção do câncer de colo uterino. 

Para participar desta pesquisa, o responsável por você deverá autorizar e assinar 

um termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou 

interromper a sua participação a qualquer momento. Será garantido o sigilo de todas as 

informações referidas, bem como, ficará assegurado o seu direito de continuar ou 

desistir a qualquer momento que você desejar, sem que isto venha a trazer qualquer 

prejuízo à sua saúde e ao seu cuidado. As informações serão utilizadas como única 

finalidade de colaborar com o presente estudo. Não divulgarei nenhuma informação que 

possa identificá-la. 
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TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(FOLHA 2/2) 

Grupo Controle 

 

Este estudo será importante para a promoção da saúde de mulheres e 

adolescentes. Nesse sentido, solicito sua autorização para que você possa participar 

desta pesquisa.  

Endereço d(os, as) responsável (is) pela pesquisa: 

Nome:  Nara Sibério Pinho Silveira                Instituição: UFC 

Endereço: Rua: Alexandre Baraúna 1115              Telefones para contato: (85) 

99893328 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na 

pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC – Rua Coronel 

Nunes de Melo, 1000  Rodolfo Teófilo fone: 3366-8344 O abaixo assinado 

_________________________,___anos, RG:________.declara que é de livre e 

espontânea vontade que está participando como voluntário da pesquisa. Eu declaro que 

li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua 

leitura tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre 

a pesquisa e recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E 

declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada deste termo. 

 

Fortaleza, ____/____/___ 

Nome do voluntário    Data    Assinatura 

 

Nome do pesquisador    Data    Assinatura 

 

Nome da testemunha     Data    Assinatura 

(se o voluntário não souber ler) 

 

Nome do profissional    Data    Assinatura 

que aplicou o TCLE 
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APÊNDICE G 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(FOLHA 1/2) 

Grupo de Intervenção Educativa 

 

Você está sendo convidada como voluntária a participar de uma pesquisa. 

Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações 

abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos 

desta pesquisa sejam esclarecidos.  

Eu, Nara Sibério Pinho Silveira, enfermeira, aluna do curso de mestrado em 

Enfermagem da UFC, estou desenvolvendo uma pesquisa intitulada “EFEITOS DE 

UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA NO CONHECIMENTO, NA ATITUDE E 

NA PRÁTICA DE ADOLESCENTES EM RELAÇÃO À PREVENÇÃO DO 

CÂNCER DE COLO UTERINO”.  

O presente estudo tem como objetivo testar os efeitos de uma intervenção 

educativa no conhecimento, na atitude e na prática de adolescentes, como atores sociais, 

na busca de mulheres para a realização do exame de prevenção do câncer de colo 

uterino. 

Trata-se de um estudo com adolescentes que irão participar de uma pesquisa 

colaborando da seguinte forma: responder um questionário sobre os dados pessoais e o 

exame de prevenção do câncer de colo do útero; participar de uma atividade educativa 

sobre o câncer de colo do útero na escola e atuar como atores sociais na sensibilização e 

busca de mulheres da comunidade para a realização do exame de prevenção do câncer 

de colo do útero. 

Para participar desta pesquisa, o responsável por você deverá autorizar e assinar 

um termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou 

interromper a sua participação a qualquer momento. Será garantido o sigilo de todas as 

informações referidas, bem como, ficará assegurado o seu direito de continuar ou 

desistir a qualquer momento que você desejar, sem que isto venha a trazer qualquer 

prejuízo à sua saúde e ao seu cuidado. As informações serão utilizadas como única 

finalidade de colaborar com o presente estudo. Não divulgarei nenhuma informação que 

possa identificá-la. 
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TERMO DE ASSENTIMENTOLIVRE E ESCLARECIDO 

(FOLHA 2/2) 

Grupo de Intervenção Educativa 

 

Este estudo será importante para a promoção da saúde de mulheres e 

adolescentes. Nesse sentido, solicito sua autorização para que você possa participar 

desta pesquisa.  

Endereço d(os, as) responsável (is) pela pesquisa: 

Nome: Nara Sibério Pinho Silveira                                 Instituição: UFC 

Endereço: Rua: Alexandre Baraúna 1115   Telefones para contato: (85) 99893328 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na 

pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC – Rua Coronel 

Nunes de Melo, 1000  Rodolfo Teófilo fone: 3366-8344 O abaixo assinado 

_________________________,___anos, RG:________.declara que é de livre e 

espontânea vontade que está participando como voluntário da pesquisa. Eu declaro que 

li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua 

leitura tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre 

a pesquisa e recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E 

declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada deste termo. 

 

Fortaleza, ____/____/___ 

 

Nome do voluntário    Data    Assinatura 

 

Nome do pesquisador    Data    Assinatura 

 

Nome da testemunha     Data    Assinatura 

(se o voluntário não souber ler) 

 

Nome do profissional    Data    Assinatura 

que aplicou o TCLE 
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ANEXO A 

 

FIGURA 1.  

 

 

 

 

 
 

 

 

FICHA-ROTEIRO 1 

 

TEMA:  QUAIS MULHERES DEVEM REALIZAR O EXAME PREVENTIVO? 

 

 DISCUTIR SOBRE VULNERABILIDADE; 

 FATORES DE RISCO PARA O CÂNCER; 

 DISCUTIR SOBRE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 AUTONOMIA E CO-RESPONSABILIDADE NA BUSCA PELA 

PREVENÇÃO E CONTROLE DO CCU. 
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ANEXO B 
 

 

FIGURAS 2 e 3.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

FICHA-ROTEIRO 2 

 

TEMA:  QUAIS OS CUIDADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME 

PREVENTIVO? 

 

 Abstenção sexual 

 Higiene íntima 

 Menstruação 

 Duchas e cremes vaginais 
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ANEXO C 
 

 

FIGURA 4.  

 

 
 

 

 

 

FICHA-ROTEIRO 3 

 

TEMA:  O EXAME DE PAPANICOLAOU 

 

 FINALIDADES DO EXAME  

 PARA QUE NÃO SERVE O EXAME  

 DIFICULDADES PARA REALIZAR O EXAME: PESSOAIS E  

INSTITUCIONAIS 

 SENTIMENTOS FRENTE AO EXAME 

 PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA REALIZAR O EXAME 
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ANEXO D 
 

 

FIGURA 5.  

 

 

 
 

FICHA-ROTEIRO 4 

 

TEMA:  A IMPORTÂNCIA DA CONSULTA DE RETORNO 

 

 RESULTADO DO EXAME X CONSULTA DE RETORNO 

 DIFICULDADES PARA RECEBER O EXAME: PESSOAIS E  

INSTITUCIONAIS 

 SENTIMENTOS FRENTE AO RESULTADO EXAME 

 CONSEQUÊNCIAS DE NÃO RETORNAR PARA RECEBER O EXAME 

 PERIODICIDADE DO EXAME 
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ANEXO E 
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