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RESUMO 
 

Destacamos a educação em saúde como fator preponderante que visa à emancipação humana, 

qualidade de vida e redução da vulnerabilidade relacionada ao câncer de colo do útero. 

Objetivou-se desenvolver, aplicar e avaliar o resultado da utilização de um vídeo educativo 

centrado na promoção da saúde para o conhecimento da finalidade, periodicidade, cuidados 

pré-exame e atitude adequada quanto à prevenção do câncer de colo do útero. Pesquisa de 

avaliação, quase experimental, transversal e quantitativa, realizada em quatro fases: 

desenvolvimento do roteiro do vídeo; avaliação do roteiro; gravação e edição do vídeo; 

implantação e avaliação do vídeo. A amostra foi composta por 07 analistas de conteúdo, 03 

analistas técnicos e 162 mulheres residentes na área de abrangência de duas equipes de saúde 

da família na cidade de Fortaleza, Ceará. As oficinas de apresentação do vídeo ocorreram em 

12 encontros no mês de setembro de 2011 em pontos de apoio da comunidade. Utilizamos 

formulário estruturado de avaliação para os analistas e inquérito Conhecimento, Atitude e 

Prática para as mulheres no pré e pós-teste. Para análise dos dados, usamos os testes 

estatísticos Quiquadrado, Razão de Verossimilhança, Associação Linear, teste t e teste z de 

proporções com p<0,05. O roteiro foi elaborado seguindo as etapas: a ideia, o conflito, as 

personagens, a ação dramática, o tempo dramático e a unidade dramática. Em sua avaliação os 

analistas classificaram-no como muito bom, sendo suas contribuições relevantes no 

engrandecimento do roteiro final. A amostra se caracterizou por adulto-jovens entre 25 e 59 

anos (58,6%), média de idade 40,8 (DP = 17,9), detentoras de baixa escolaridade (até 9 anos 

de estudo - 63,7%) e baixa renda (até 1 salário mínimo – 61,1%, média de 742,4, DP = 

528,2), donas de casa (50%), casada ou em união estável (57,4%), católicas (66%) e de cor 

parda (70,4%). As mulheres do estudo apresentaram, em sua maioria, prática adequada quanto 

ao exame de citologia oncótica (81,5%), periodicidade adequada de até três anos entre exames 

(71,3%), com data de realização do último exame dentro do recomendado (média de 20,34 

meses). Apesar das mulheres apresentarem uma prática adequada, o conhecimento antes da 

atividade educativa se mostrou insuficiente quanto as finalidades do exame que não a 

prevenção do câncer de colo associada ao relato de não saber a finalidade (32,7%). A 

atividade educativa mediada por vídeo se mostrou eficaz quanto ao aumento do conhecimento 

adequado da finalidade do exame de citologia oncótica (29,6 pontos percentuais) (p = 0,001), 

aumento do relato adequado dos cuidados pré-exame, citando 2 ou 3 cuidados (22,2 pontos 

percentuais) ou citando 4 cuidados (25,9 pontos percentuais) (p = 0,000). Houve aumento 

também do número de mulheres que relatou periodicidade adequada (13 pontos percentuais) 

com correlação significativa nas que referiram a periodicidade de 3/3 anos com dois exames 

normais (p = 0,001). As informações veiculadas pelo vídeo educativo contribuíram para 

mudança de atitude das mulheres que elevaram os percentuais de atitude adequada em 11,1 

pontos percentuais. O motivo para a atitude adequada (prevenir o câncer de colo uterino) 

aumentou 27,7 pontos percentuais (p = 0,001). Concluímos que o vídeo educativo promoveu 

conhecimento da finalidade, da periodicidade, dos cuidados pré-exame e atitude adequada 

quanto à prevenção do câncer de colo do útero.   

 

 

Palavras-chave: Enfermagem. Educação em Saúde. Prevenção de Câncer de Colo Uterino. 

Tecnologia Educacional. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

  

We emphasize education as a major factor that seeks human emancipation, quality of life and 

reduce vulnerability related to cervical cancer. The objective was to develop, implement and 

assess the result of the use of an educational video focusing on health promotion of knowing 

the purpose, frequency, pre-examination care and proper attitude for the prevention of 

cervical cancer. Evaluation research, quasi-experimental, cross-sectional and quantitative, 

carried out in four stages: development of the video script; assessment of the script; recording 

and video editing; implementation and assessment of the video. The sample was composed of 

seven content analysts, three technical analysts and 162 women living in the coverage area of 

two family health teams in the city of Fortaleza, Ceará. The workshops of video presentation 

happened in 12 meetings in September 2011 in support points of the community. We used 

structured evaluation form for the analysts and Knowledge, Attitude and Practice 

questionnaire for women in pre and post-test. For analysis we used the statistical tests Chi-

square, Likelihood Ratio, Linear Association, T-test and Z-test of proportions with p<0.05. 

The script was prepared following these steps: idea, conflict, characters, dramatic action, 

dramatic time and dramatic unity. In its assessment the analysts rated it as very good, with 

outstanding contributions in the improvement of the final script. The sample was 

characterized by young adults between 25 and 59 years (58.6%), mean age 40.8 (SD = 17.9), 

low education (up to nine years of study - 63.7%) and low income (up to a minimum salary - 

61.1%, mean 742.4, SD = 528.2), housewives (50%), married or in stable relationships 

(57.4%), Catholic (66%) and brown skin (70.4%). The women in study presented, mostly, 

proper practice on the Pap smear screening (81.5%), appropriate frequency of up to three 

years between examinations (71.3%), with date of last test within recommended levels (mean 

of  20.34 months). Although women demonstrated appropriate practice, the knowledge before 

the educational activity was insufficient regarding the purposes other than the prevention of 

cervical cancer associated with the report of not knowing the purpose (32.7%). The 

educational activity mediated by video was effective when it comes to increase the knowledge 

of the purpose of the Pap smear screening (29.6 percentage points) (p = 0.001), increased pre-

test care mentioned, 2 or 3 care (22.2 percentage points) or 4 cares increased significantly 

(25.9 percentage points) (p = 0.000). There was an increase in the number of women who 

reported appropriate frequency (13 points) with significant correlation in the ones reporting 

on the frequency of 3/3 years with two normal tests (p = 0.001). The information spread by 

educational video contributed to change the attitudes of women that after the video increased 

the percentage of proper attitude (11.1 points). The reason for the proper attitude (prevent 

cervical cancer) increased 27.7 percentage points (p = 0.001). We conclude that the 

educational video promotes knowledge on the purpose, frequency and pre-examination care 

and proper attitude for the prevention of cervical cancer. 

 

  

Keywords: Nursing, Health Education. Cervix Neoplasms Prevention. Educational 

Technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Câncer de Colo Uterino (CCU) se configura um problema de saúde pública de 

causa multifatorial, de responsabilidade não só do setor saúde, mas de diversas áreas como 

educação, segurança, habitação, renda, alimentação e ecossistema. Como uma forma de 

abordar saúde enfocando seus determinantes, optamos pela prevenção e promoção da saúde 

com vistas a minimizar seus efeitos danosos. 

 A primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde realizada em 

Ottawa, Canadá, no ano de 1986, deu origem à Carta de Ottawa e identificou três estratégias 

básicas para a promoção da saúde: o enfoque sobre saúde, o empoderamento dos clientes e o 

reconhecimento da saúde com enfoque multidimensional, como resultado de multifatores 

(BRASIL, 2002a). 

Com o objetivo de concretizar a perspectiva ampliada do conceito de saúde, que 

define o Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, por meio da Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS), a promoção da saúde se constitui como ferramenta importante 

para o planejamento e realização de ações na área da Enfermagem. 

 No cenário atual da saúde, destacamos a educação como fator preponderante que 

visa, sobretudo, à emancipação humana. De acordo com a PNPS, o objetivo da educação em 

saúde é promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde 

relacionados aos seus determinantes e condicionantes (BRASIL, 2006a). 

 Nesse contexto, verificamos a necessidade de desenvolvimento, implantação e 

avaliação de estratégias centradas na promoção da saúde e eficazes para prevenção, já que o 

CCU atinge 100% de cura se diagnosticado precocemente (BRASIL, 2010a). 

 Ações baseadas na promoção da saúde sexual e reprodutiva da mulher orientam 

sobre a importância de um comportamento sexual saudável, geram diminuição dos fatores de 

risco, que podem desencadear o CCU, e enfatizam a importância da realização do exame de 

Papanicolaou ou Citologia Oncótica (CO), bem como da periodicidade do mesmo. Ao se 

considerar que a fase de maior vulnerabilidade para o desenvolvimento do CCU é dos 25 aos 

59 anos, é essencial iniciarmos atividades educativas em saúde antes e durante essa faixa 

etária (BRASIL, 2010a).  

 Existem diversas ações destinadas ao controle do câncer que podem ser dirigidas 

tanto a indivíduos assintomáticos ou sintomáticos. As ações que correspondem à prevenção 

primária e ao rastreamento são voltadas para mulheres assintomáticas, que objetivam tanto 

evitar o CCU mediante o controle da exposição aos fatores de risco como detectar a doença 
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e/ou lesões precursoras em fase inicial. Já o diagnóstico precoce envolve ações que 

identificam portadores com câncer em estágio inicial. Todo o conjunto dessas ações de 

rastreamento e diagnóstico precoce é denominado de detecção precoce (WHO, 2010). 

 Dentre essas ações, a CO é um exame de rastreamento populacional direcionado 

principalmente à faixa etária de maior risco para o CCU (25 aos 59 anos), visto que nessa 

faixa etária ocorre maior número de lesões pré-malignas de alto grau. Esse período de vida se 

configura como uma fase de maior atividade laborativa e reprodutiva da mulher, devendo 

conciliar o papel de filha, mãe, profissional, esposa, entre outros. Também é um exame 

preventivo que se caracteriza por ser um método de rastreamento seguro, sensível e de baixo 

custo (BRASIL, 2010a).  

 A recomendação da Organização Mundial de Saúde para um rastreamento efetivo do 

CCU é que 80% da população feminina na faixa etária de risco realizem o exame preventivo. 

Entretanto, para isso, há necessidade de submeter as mulheres ao rastreamento por meio da 

CO, além de garantir qualidade, organização e integralidade do programa de rastreio (WHO, 

2010). 

 Sabemos que o principal agente causador do CCU é o Papiloma Vírus Humano 

(HPV). Para o desenvolvimento da lesão intraepitelial de alto grau e do câncer invasivo do 

colo do útero, o HPV é condição necessária; porém, por si só, não é uma causa suficiente, 

uma vez que, para o desenvolvimento, manutenção e progressão das lesões intraepiteliais, é 

necessária, além da persistência do HPV, também a sua associação com os outros fatores de 

risco. Aproximadamente todos os casos de CCU são causados por um dos 13 tipos do HPV 

atualmente reconhecidos como oncogênicos pela International Agency for Research on 

Câncer (IARC) (INCA, 2011). 

 Os sorotipos mais comuns são o HPV16 e o HPV18. Outros fatores que contribuem 

para a etiologia desse tumor são o tabagismo, a multiplicidade de parceiros sexuais, o uso de 

contraceptivos orais por período prolongado, a multiparidade, a baixa ingestão de vitaminas, a 

iniciação sexual precoce e a co-infecção por agentes infecciosos como o Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) e Chlamydia Trachomatis (INCA, 2009). 

De modo geral, constatamos que o CCU acomete os grupos com maior 

vulnerabilidade social, os quais concentram as barreiras de acesso à rede de serviços para 

detecção e tratamento precoce da doença advinda de dificuldades econômicas e geográficas, 

insuficiência de serviços e questões culturais, como medo do diagnóstico e preconceito dos 

companheiros (BRASIL, 2002b). 
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As mesmas mulheres que deixam de realizar a CO (mulheres de baixo nível 

socioeconômico, baixa escolaridade, baixa renda familiar e nas faixas etárias mais jovens) são 

as que estão morrendo vítimas de CCU (mulheres na idade adulta, negras, sem companheiro, 

donas de casa, residentes em bairros com baixa condição de vida e atendidas na rede 

hospitalar do SUS) (MENDONÇA et al., 2008). Sendo assim, a cadeia explicativa da 

mortalidade por CCU se relaciona estreitamente com as desigualdades sociais (THULLER, 

2008). 

 No panorama atual, a mulher, na execução de seus múltiplos papéis e atividades 

cotidianas, deixa de cuidar de sua própria saúde, postergando exames preventivos básicos e 

rotineiros, como é o caso da CO. Quando decide fazê-lo, o faz de forma automatizada, sem o 

conhecimento adequado acerca de sua função e dos cuidados que o precedem, bem como de 

qual o intervalo ideal de realização do exame. 

 Observamos também em nossa prática profissional, atuando na Estratégia Saúde da 

Família (ESF) de um centro de saúde localizado em bairro populoso do Município de 

Fortaleza, Ceará, que as mulheres que procuram realizar o exame de CO são, em geral, 

menores de 35 anos, que buscam o serviço para cuidados relacionados à natalidade, fato que 

contribui para o não alcance de impacto significativo sobre a mortalidade por CCU. 

 Os fatores relacionados ao baixo impacto do Programa Nacional de Combate ao 

Câncer de Colo do Útero (PNCCU) são: uso tardio dos serviços de saúde por mulheres mais 

vulneráveis, falta de seguimento adequado, grande parte dos exames serem feitos em 

mulheres com menos de 35 anos, por questões reprodutivas, conhecimento inadequado acerca 

do exame, medo, vergonha, entre outros (INCA, 2002a; OLIVEIRA; PAIVA; VALENTE, 

2006; WHO, 2010).  

 Ressaltamos que o escopo de conhecimentos técnicos presentes atualmente, embora 

seja suficiente para fornecer um dos mais altos potenciais de cura, se diagnosticado 

precocemente, os programas governamentais de prevenção existentes no Brasil para o CCU, 

infelizmente, ainda não alcançaram as metas estimadas. O número de atendimentos nas duas 

últimas campanhas realizadas não atingiu um quarto do estimado na primeira campanha para 

a população alvo (22,5% de cobertura em 1998); e, na segunda, o alcance foi inferior à 

primeira (16,2% de cobertura em 2002) (INCA, 2002b). 

De acordo com estudo realizado por Thuller (2008), há muitos fatores que 

contribuem para o cenário preocupante que envolve o CCU, mas três aspectos podem ajudar a 

compreender o problema e merecem destaque: a cobertura do exame Papanicolaou, seu 
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desempenho (qualidade do exame) e o estadiamento tardio no qual os casos são 

diagnosticados.  

Dentre os fatores citados, o autor ressalta que a cobertura inferior à mínima 

necessária, conforme recomendado pela OMS, para que seja causado impacto nos indicadores 

de morbidade e mortalidade, seja certamente o principal fator que contribui para a 

manutenção das elevadas taxas de mortalidade por CCU no país (THULLER, 2008). 

 Em pesquisa comparativa, desenvolvida com 760 mulheres entre 25-59 anos de 

idade, na cidade de Fortaleza, e com 987 mulheres na mesma faixa etária, no Rio de Janeiro, 

mostrou percentual de rastreamento inadequado para a CO, de 19,1% e 16,5%, 

respectivamente, de mulheres que não realizavam o exame (MARTINS; VALENTE; 

THULER, 2009). 

 Quanto aos fatores mais prevalentes associados a não realização do exame de CO 

destacam-se: baixa escolaridade, baixa renda e baixo nível socioeconômico, faixas etárias 

mais jovens e fumantes (MARTINS; THULER; VALENTE, 2005).  

Tendo em vista esse panorama, as estatísticas revelam que o programa de prevenção 

e/ou detecção precoce não tem sido bem sucedido, e esse tipo de câncer continua a ser uma 

ameaça para a população feminina brasileira. O que é reiterado pelas estimativas do Instituto 

Nacional do Câncer (INCA), que refere aproximadamente 500 mil casos novos de CCU por 

ano no mundo, sendo o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres, responsável 

pela morte de 230 mil por ano (INCA, 2009). 

Segundo estimativas do Ministério da Saúde, que servem de referência para os anos 

2010 e 2011, no Brasil, são esperados 18.430 casos novos por ano, com um risco estimado de 

18 casos a cada 100 mil mulheres nas diferentes regiões do país. É o segundo câncer mais 

incidente na Região Norte (23/100.000). Nas regiões Centro-Oeste (20/100.000) e Nordeste 

(18/100.000), ocupa a segunda posição mais frequente e nas regiões Sul (21/100.000) e 

Sudeste (16/100.000), a terceira posição (INCA, 2009). 

 A ESF, ferramenta utilizada para reorganizar a Atenção Primária em Saúde (APS), 

pode vir a minimizar essa problemática com seu enfoque integral e sua inserção nas 

comunidades mais vulneráveis. APS é atualmente definida como um conjunto de ações de 

promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 

manutenção da saúde nas dimensões coletiva e individual, por meio de ações gerenciais e 

sanitárias participativas, trabalho em equipe, responsabilização sanitária, base territorial e 

resolução dos problemas de saúde mais frequentes e relevantes em determinado contexto 

(BRASIL, 2006). 
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Além de ampliar o acesso, a ESF incorporou como uma de suas diretrizes a definição 

de porta de entrada preferencial para o sistema de saúde, aliada ao desenvolvimento de ações 

de promoção de saúde, prevenção de agravos, formação de equipe multiprofissional, maior 

participação social e intersetorialidade (BRASIL, 2006). 

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a ESF deve pautar 

suas ações em cinco princípios: caráter substitutivo das práticas convencionais de assistência 

à saúde; atuação territorial; desenvolvimento de atividades em função do planejamento local, 

focadas na família e comunidade; busca de integração com instituições e organizações sociais 

para o estabelecimento de parcerias; e ser um espaço de construção de cidadania (BRASIL, 

2006). 

As ações executadas pela ESF são desde aquelas voltadas para a prevenção de 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), até as dirigidas para a detecção precoce do 

câncer: informação e esclarecimento da população sobre o rastreamento, identificação da 

população feminina na faixa etária prioritária, identificação de mulheres com risco 

aumentado, convocação para exame, realização da coleta da citologia, identificação de 

faltosas e reconvocação, recebimento dos laudos, identificação das mulheres com resultados 

positivos ao rastreamento para vigilância do caso, orientação e encaminhamento das mulheres 

para unidade secundária, avaliação da cobertura de citologia na área, avaliação da qualidade 

da coleta e supervisão dos técnicos para coleta, planejamento e execução de ações, na área sob 

responsabilidade sanitária da equipe, voltadas para a melhoria da cobertura do exame. 

 Outro adjuvante à ampliação da oferta da CO é a atuação das equipes da ESF no 

período noturno e finais de semana, beneficiando aquelas mulheres que trabalham e têm 

dificuldade de se ausentarem dos serviços. Os centros de saúde de Fortaleza que contemplam 

esse atendimento realizam ações de atendimento por livre demanda de consultas de 

enfermagem e consultas clínicas por parte dos médicos, além de toda equipe de suporte como 

técnicos de enfermagem, porteiro, serviços gerais, vigia, etc. 

Assim, como enfermeira que vivencia a problemática das mulheres frente à 

realização do exame de CO, observamos condutas inadequadas como a não realização do 

exame conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, desconhecimento da finalidade, 

periodicidade, assim como dos cuidados preparativos pré-exame. 

Tendo em vista que a Enfermagem atua em diversos campos da saúde, destacamos 

sua importância como profissão no compromisso social que envolve responsabilidade e 

sensibilidade aos problemas humanos, e como ciência que busca novas metodologias para o 
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alcance da melhoria da qualidade de vida e da assistência, por meio de atividades educativas 

de saúde e intervenções apropriadas (LOPES et al., 1995). 

 Mediante essas observações, direcionamos nossa atenção para a compreensão dos 

elementos que pudessem apoiar a tarefa de promover a saúde sexual e reprodutiva de 

mulheres no que concerne à prevenção do CCU. A necessidade desta ação desencadeou a 

produção de uma tecnologia audiovisual educacional como recurso facilitador para o ensino 

popular e para a prática da enfermagem. 

 Sendo assim, despertamos para a necessidade de contribuir no processo de 

empoderamento das mulheres frente à prevenção do CCU, a fim de influenciar no 

desenvolvimento de conhecimento, atitudes e práticas mais saudáveis. Como proposta do 

estudo, optamos pela produção e avaliação de uma tecnologia educativa que possibilite 

orientar as mulheres quanto às práticas preventivas adequadas do CCU, enfatizando a 

finalidade do exame de citologia oncótica, importância da realização, periodicidade e 

cuidados pré-exame, assim como retorno à unidade básica para receber o resultado, possíveis 

diagnósticos e encaminhamentos. 

 Com base no exposto, formulamos o seguinte questionamento: Qual o resultado da 

utilização de um vídeo educativo no conhecimento e atitude de mulheres em relação à 

finalidade, periodicidade e cuidados pré-exame de CO? 

 Na atenção básica à saúde, devemos priorizar atividades de educação para o alcance 

de diagnóstico precoce e rastreamento adequado de mulheres sintomáticas ou não, além da 

garantia de acesso aos métodos de diagnóstico e tratamento adequados. Sendo assim, 

sobressai neste estudo, o uso da mídia, no processo de educação em saúde, como importante 

ação para modificar atitudes e promover a realização informada do exame de CO. 

  Nesse contexto, elegemos a produção de vídeo educativo como importante 

instrumento de ensino-aprendizagem, pelo uso dessa tecnologia apresentar vantagens na 

intervenção educativa em estudos realizados, otimizando as orientações oferecidas, 

abreviando as intervenções, favorecendo a adesão, reduzindo os custos com problemas de 

saúde, levando ao alcance de resultados positivos em menor tempo (WOHLGEMUTH, 2005; 

BARBOSA, 2008; SOUSA, 2010). 

A tecnologia está presente na vida humana, de maneira concreta, e não somente nos 

equipamentos modernos que se utilizam. Sua importância advém do fato de facilitar o 

cotidiano, ao permitir que tarefas consideradas impossíveis possam ser realizadas sem grandes 

esforços. Com vistas à sua utilidade, a produção tecnológica requer argumentação precisa 

acerca das concepções sobre o que seja tecnologia, a quem ela serve e para que criá-la. Senão, 
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o risco de estar criando algo gerador de mais malefícios que benefícios para a humanidade 

será evidente. Nesse sentido, deve-se ter clareza de que a tecnologia está a serviço do ser 

humano (CAETANO; PAGLIUCA, 2006). 

Machado (1996) afirma que o universo do vídeo se caracteriza por uma essencial 

heterogeneidade e, enquanto fenômeno da imagem eletrônica, múltiplo, variável, instável e 

complexo.  

No que se refere ao uso do vídeo, atesta-se, por parte do profissional de saúde, a 

existência de uma demanda explícita por vídeos que abordem determinadas temáticas e 

questões contempladas em seu trabalho educativo. O que se denomina análise de demandas, 

no setor saúde, encontra-se tradicionalmente apoiado em modelos de avaliação das ações e 

programas aos quais prevalece a utilização de indicadores econômicos, tecnológicos e de 

qualidade dos serviços prestados à população, com vistas à verificação de acesso, cobertura, 

utilização, eficácia, satisfação do usuário, objetivos, processos e resultados das ações 

(SILVER, 1992). 

 Assim, diante do problema de pesquisa apresentado, defendemos a seguinte Tese: o 

uso do vídeo educativo promove conhecimento da finalidade, periodicidade, cuidados 

pré-exame e atitude adequada quanto à prevenção do CCU. 

 A educação em saúde, historicamente, articula diferentes disciplinas, sendo vital a 

criação de alternativas metodológicas embasadas na prática vivenciada. Focada nesta 

oportunidade de articular a educação midiática na saúde, em especial na saúde da família 

cearense por meio de vídeo educativo acerca da prevenção do CCU, pretendemos abrir um 

canal de comunicação problematizador do CCU no contexto de suas relações sócio-culturais, 

pois a imagem cultural da doença e do corpo da mulher demonstrada no vídeo vem a ser 

diferenciada do estereótipo estabelecido pela abordagem biologicista do corpo que adoece, 

despertando na população feminina a necessidade de ações de autocuidado. 

 O resgate do vídeo como um veículo de socialização do saber e seu possível 

reconhecimento por meio desta pesquisa como tecnologia efetiva para a produção de 

mudanças na população tem resultado no desenvolvimento e avaliação crescentes para a 

Enfermagem, se configurando em um método relevante para os interessados em novas 

informações e produzindo reflexões sobre essa área tão estratégica para as políticas de saúde. 

 A investigação da contribuição de um vídeo educativo como ferramenta de apoio ao 

processo de educação em saúde na prevenção do CCU se configura como elemento 

importante de comunicação eficaz, atrativa e dinâmica, abordando questões importantes como 

as barreiras ao exame, constituídas pela sobrecarga feminina, causa para muitas mulheres 
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ainda deixarem de fazer o exame. Também importante pela mensagem voltada às demais 

medidas de autocuidado, além de esclarecimentos acerca da CO. 

 Produzir saúde é contribuir para ampliar a autonomia das pessoas, conceito tido 

como dinâmico em sua essência, que implica em perdas e aquisições gradativas. Essa co-

construção de autonomia depende do acesso dos sujeitos à informação e de sua capacidade de 

utilizar esse conhecimento em exercício crítico de interpretação, da capacidade de agir sobre o 

mundo, interferindo em sua rede de dependências, operando com conflitos, estabelecendo 

compromissos com outros para criar bem estar e contextos mais democráticos (CAMPOS; 

CAMPOS, 2006). 

 Com a produção e avaliação dessa tecnologia, profissionais de saúde poderão 

contribuir no processo de empoderamento das mulheres no que concernem às práticas 

preventivas do CCU. Espera-se que os conteúdos apresentados auxiliem a tarefa e o 

compromisso cotidiano das equipes de saúde, a fim de que se tornem multiplicadoras de 

conceitos e estratégias da promoção da saúde, solidificando a proposta do SUS de melhoria 

dos determinantes sociais para garantir a qualidade de vida das mulheres brasileiras. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

 Avaliar o resultado da utilização de um vídeo educativo para o conhecimento da 

finalidade, periodicidade, cuidados pré-exame e atitude adequada quanto à prevenção do 

CCU. 

 

2.2 Específicos 

 

a) Elaborar um vídeo educativo acerca da prevenção do câncer de colo do útero; 

 

b) Avaliar o conteúdo e as características técnicas do vídeo educativo quanto aos 

indicadores: idéia, construção dramática, ritmo, personagens, drama, diálogo, estilo 

visual, público referente e estimativa de produção; 

 

c) Verificar associação entre a prática da CO e características sócio-demográficas; 

 

d) Verificar os efeitos da utilização do vídeo educativo na promoção de conhecimento e 

atitude adequados quanto à prevenção do CCU. 
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3 O ESTADO DA ARTE 

 

3.1 O câncer de colo do útero e a educação em saúde 

 

 O CCU é uma afecção progressiva que atinge as células intra-epiteliais cervicais, 

causando alterações que podem desenvolver-se de forma invasiva ao longo de uma a duas 

décadas (DEROSSI et al., 2001).  

 É considerado o segundo tipo de câncer mais comum que afeta mulheres em todo o 

mundo, com cerca de 500.000 novos casos a cada ano. A mortalidade é mais elevada nos 

países em desenvolvimento, com cerca de 230.000 mortes relatadas por ano, em comparação 

com 70.000 nos países desenvolvidos (THULER, 2008). 

 No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer do colo do útero são elevadas. A série 

histórica mais recente divulgada pelo Ministério da Saúde contempla dados que vão de 1979 a 

2005. Nesse período, as taxas de mortalidade ajustadas por idade passaram de 4,97 para 5,29 

por 100.000 mulheres, o que representa um incremento de 6,4% em 26 anos (BRASIL, 2009). 

 A fim de reduzir os elevados índices de CCU nas mulheres brasileiras, foi criado, em 

1983, o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), contemplando, em suas 

linhas de ação estratégicas, um modelo assistencial abordando a saúde da mulher de maneira 

global, com ações educativas, preventivas, de diagnóstico e tratamento (INCA, 2011). 

Após a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição de 1988 e sua 

regulamentação pela Lei Orgânica da Saúde de 1990, o Ministério da Saúde assumiu a 

coordenação da política de saúde no país e o INCA passou a ser o órgão responsável pela 

formulação da política nacional do câncer (INCA, 2011).  

A manutenção das altas taxas de mortalidade por câncer do colo uterino levou a 

direção do INCA, atendendo solicitação do Ministério da Saúde, a elaborar, ao longo do ano 

de 1996, um projeto-piloto chamado “Viva Mulher”, dirigido a mulheres com idade entre 35 e 

49 anos. Foram desenvolvidos protocolos para a padronização da coleta de material, para o 

seguimento e conduta frente a cada tipo de alteração citológica. Introduziu-se também a 

cirurgia de alta frequência para tratamento das lesões pré-invasoras do câncer. Por ser um 

projeto-piloto, sua ação ficou restrita aos locais onde foi implementado: Curitiba, Recife, 

Distrito Federal, Rio de Janeiro, Belém e Sergipe (INCA, 2011). 

Em 1998, foi instituído pelo MS, o Programa Nacional de Combate ao Câncer do 

Colo do Útero, com a publicação da Portaria GM/MS nº 3.040/98, de 21 de junho de 1998. A 

coordenação do Programa foi transferida para o INCA por meio da Portaria GM/MS nº 
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788/99, de 23 de junho de 1999. Foi também nesse ano que se instituiu o Sistema de 

Informação do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO), como componente estratégico no 

monitoramento e gerenciamento das ações (Portaria nº 408, de 30 de agosto de 1999) (INCA, 

2011). 

Em 2002, o fortalecimento e a qualificação da rede de atenção primária, bem como a 

ampliação de centros de referência possibilitaram a realização de uma segunda fase de 

intensificação, priorizando mulheres que jamais haviam se submetido ao exame preventivo ou 

que estavam sem fazê-lo há mais de três anos. Em 2005, foi lançada a Política Nacional de 

Atenção Oncológica (PNAO), que estabeleceu o controle dos cânceres do colo do útero e de 

mama como componente fundamental a ser previsto nos planos estaduais e municipais de 

saúde (Portaria GM nº 2.439/2006, de 31 de dezembro de 2005) (INCA, 2011).  

A importância da detecção precoce dessas neoplasias foi reafirmada no Pacto pela 

Saúde em 2006, por meio da inclusão de indicadores na pactuação de metas com estados e 

municípios, para a melhoria do desempenho das ações prioritárias da agenda sanitária 

nacional. 

 Atualmente, o controle do câncer de colo uterino no Brasil ainda é baseado 

principalmente no exame de CO, como forma de detectar lesões precursoras conhecidas como 

lesão intra-epitelial cervical (NIC), tratá-las e assim deter o aparecimento do câncer, pois esse 

é considerado uma doença altamente curável quando tratada em estágios iniciais. A CO é 

aceita e reconhecida mundialmente pela comunidade científica e vem sendo utilizada por mais 

de 30 anos, porém é apenas uma parte do controle, outros requisitos como a organização da 

assistência, a adesão das mulheres e a participação de setores da sociedade são necessários. 

 Frente a esta realidade, quando observamos a lenta evolução do câncer de colo, com 

sua alta vulnerabilidade, e constatamos que o problema não deveria ter a extensão que ainda 

possui.  

Sabemos que quando o rastreamento apresenta boa cobertura, ou seja, de 80%, e 

associado ao tratamento do câncer de colo uterino nos estágios iniciais, sua efetividade tem 

resultado em diminuição das taxas de incidência de câncer cervical invasor de até 90%. A 

experiência nos países nórdicos, por exemplo, mostra redução na taxa de incidência do câncer 

de colo uterino entre 1986 a 1995 de 34% na Noruega, 54% na Dinamarca, 55% na Suécia, 

75% na Finlândia e 67% na Islândia (WHO, 2005).  

 Metade dos casos de câncer do colo do útero que são identificados a cada ano ocorre 

em mulheres que não foram adequadamente rastreadas, tanto por causa das limitações de tais 
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testes (incluindo ineficácia de controle de qualidade do processo) ou por um acesso limitado 

aos serviços de saúde para o rastreio e tratamento (BRASIL, 2010a). 

 O Brasil vem ampliando de forma insipiente a cobertura populacional aos exames de 

CO ao longo dos anos. Estudos elaborados nos anos 1980, considerando o número de exames 

realizados anualmente em relação ao número de mulheres que deveriam ser atingidas, 

estimaram coberturas nacionais de 1,2% para o ano de 1984 (AQUINO, 1985) e 7,7% para 

1987 (ABREU, 1989). Em 1994, um inquérito populacional realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Opinião Pública e Estatística (Ibope) nas cinco macrorregiões do país mostrou coberturas 

que variaram entre 58 e 69% (LOPES et al., 1995). 

 Mais recentemente, foram realizados dois inquéritos de abrangência nacional que 

estimaram a cobertura do exame nos três últimos anos. Um primeiro estudo foi a Pesquisa 

Mundial de Saúde promovida pela OMS em 71 países (SZWARCWALD et al.,2004). Essa 

pesquisa mostrou que a cobertura do exame de Papanicolaou entre mulheres de 18 a 69 anos, 

residentes nos 188 municípios brasileiros analisados foi de 66%. O segundo inquérito, 

realizado em 2003, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), em 851 municípios, mostrou que a 

cobertura do exame de Papanicolaou foi de 68,7% nas mulheres com mais de 24 anos de 

idade (IBGE, 2003).  

 Essas coberturas são inferiores à mínima necessária, conforme recomendado pela 

OMS, para que seja causado impacto nos indicadores de morbimortalidade, o que se configura 

como um dos principais fatores que contribui para a manutenção das elevadas taxas de 

mortalidade por câncer do colo do útero no país. 

 Embora os dados de cobertura para o país como um todo se mostrem insatisfatórios, 

um inquérito realizado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) em 16 capitais brasileiras 

(Belém, Manaus, Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Recife, Campo Grande, Distrito 

Federal, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Curitiba, Florianópolis e Porto 

Alegre), entre 2002 e 2003, mostrou que o percentual de mulheres submetidas ao exame de 

CO nos últimos três anos foi inferior a 79% em apenas uma delas (João Pessoa) (INCA, 

2004).  

 Têm-se ainda dados próximos, de acordo com os Indicadores e Dados Básicos (IDB), 

de 2006, do Ministério da Saúde, a taxa de mortalidade específica por neoplasia do colo do 

útero, para o período compreendido entre 1990 e 2004, mostrou tendência de queda em 16 das 

27 capitais do país (OPAS, 2008). 
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 Presumimos, a partir desses dados, que o acesso ao exame de CO vem se ampliando 

no país e que, sobretudo em algumas áreas, já se é possível observar impacto sobre as taxas de 

mortalidade. Entretanto, mesmo onde foram atingidas coberturas satisfatórias, ainda são 

observadas taxas demasiadamente elevadas de CCU. 

Depois de todos esses dados de cobertura que se contrapõem em diferentes 

pesquisas, mesmo ainda que o SISCOLO tenha registrado cerca de 11 milhões de exames 

citopatológicos no Brasil, no ano de 2009 e, apesar dos avanços em relação à atenção primária 

e de todo SUS, reduzir a mortalidade por câncer do colo do útero no Brasil ainda é um desafio 

a ser vencido. 

 Ao se relacionar a prevenção do CCU aos processos de educação em saúde, alguns 

conceitos são básicos, como por exemplo, os de sujeito, autonomia, saúde, 

interdisciplinaridade e o próprio conceito de educação em saúde, que associados vêm 

embasando a prática profissional com diferente carga de valoração. 

 Diferentes conceitos existentes, originados no passado ou redefinidos no presente, 

fazem questionar quão possível seria integrar a herança passada e os novos conceitos na 

saúde. Para tanto, acredita-se que partilhar as conquistas, discutir as falhas, considerar a 

investigação, provocar mudanças nos paradigmas e vontade política são relevantes 

(DESCHAMPS, 2008). Diante disso, é imprescindível investigar os efeitos de nossa prática 

de saúde no que diz respeito ao grau de produção de saúde e de autonomia desenvolvidos.

 Higgs e Titchen (2001) auxiliam a clarificar nossas ideias ao considerar o conhecer, 

fazer, ser e tornar-se como instrumento para práticas mais efetivas, centradas na pessoa e na 

qualidade da interação humana.  

 O conhecer, relacionado ao campo profissional e experiência própria e criativa 

(teorias, pesquisas, experiências); o fazer, direcionado para necessidade indivíduo/grupo; o 

ser, como o que vem de nós e o que levamos, a identidade criativa, encontrando necessidades 

e soluções individuais; e o tornar-se, resultado que responde a nossa necessidade de 

crescimento e a necessidade prática em desenvolvimento. A prática que é sábia considera não 

apenas o que é, mas também o que pode vir a ser (HIGGS; TITCHEN, 2001). 

 Além disso, enfatizamos a Carta de Ottawa como documento que fundamenta a 

moderna saúde pública e o redirecionamento dos serviços. Descreve que devemos identificar 

valores, princípios locais, empoderamento e participação das pessoas como um processo 

importante para alcançar resultados relevantes (BRASIL, 2002a). Esses princípios e valores 

tornam-se parâmetros de eficácia das ações. 
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 Um redirecionamento dos serviços voltados para promoção da saúde seria possível 

caso provocássemos mudanças de paradigmas, revolução nas ideias, conceitos, métodos e 

prioridades, influenciando a vontade política, lutando contra desigualdades sociais e com isso 

induzir uma mudança no funcionamento global (DESCHAMPS, 2008). 

 Surge então a educação em saúde como um instrumento a serviço da saúde que 

auxilia esse processo de mudança. Seu conceito é entendido aqui como uma realidade 

histórica e social estreitamente ligada às tradições, nacionais e globais, econômicas, políticas 

e culturais em que ela é desenvolvida, em condições para a saúde em toda vida 

(DESCARPENTRIES, 2008). 

 No paradigma epidemiológico dominante nas intervenções e estudos em saúde, a 

educação em saúde alberga aspectos da robotização como base para suas ações. Já a educação 

em saúde embasada nos processos de transformações sociais existentes abrange novos 

métodos e modelos de intervenção adaptados às habilidades comunicativas (DESCHAMPS, 

2008). 

 Existem três modelos distintos de se perceber saúde, associados a três abordagens da 

saúde: saúde positiva (bem estar que importa preservar), saúde negativa (doença que convém 

evitar) e saúde global (complexidade dos determinantes biológicos, psicológicos, 

socioculturais interferindo na saúde e na doença). A saúde entendida como plural, sendo 

física, moral e social, deve ser levada em conta nas atividades de educação em saúde, 

transformando o paradigma biomédico da noção de saúde para uma metodologia dos 

cruzamentos, da complexidade e dos paradoxos (PAUL, 2005). 

 Neste contexto, soma-se a transdisciplinaridade, ciência que nos convida a 

reconsiderar os saberes disciplinares e profanos na educação para saúde e a reconsiderar o 

laço social que constrói as relações entre profissional e particular, a fim de entrever um 

acompanhamento que modifica o exercício do cuidado e sua educação (PAUL, 2005). 

 A Enfermagem tem buscado frequentemente na Psicologia Social modelos teóricos 

que identificam os determinantes da mudança de comportamentos e fazem perceber como as 

pessoas tomam decisões acerca de sua saúde para melhor embasar o planejamento de 

intervenções, para promoção da saúde de populações específicas. 

 Muitas são as teorias que tentam explicar a influência de diferentes variáveis no 

comportamento de saúde do indivíduo. Entre elas, destacamos o Modelo de Crenças em 

saúde, de Becker (1974), a Teoria da Ação Racionalizada, de Ajzee Fishbein (1980) e a 

Teoria dos Estágios de Mudança, de Prochaska e Diclemente (1984) (NAIDOO; WILLS, 

2000). 



27 

 

 Observamos que o uso dessas teorias pode nos ajudar a entender porque parte das 

mulheres opta por não realizar a CO. Partindo desse entendimento, e fazendo o pensamento 

inverso, procuramos desvelar quais os fatores existentes e das quais podemos fazer uso para 

auxiliar as clientes a mudarem seu comportamento. 

 Tendo em vista que educação em saúde constitui um caminhar em direção de si 

mesmo, que não se trata de reproduzir valores socialmente validados e sim reconhecer aquilo 

que para cada um constitui seu bem e seu mal, surge uma discussão com relação à dimensão 

ética na educação em saúde (PAUL, 2005). 

 Para exemplificar melhor o argumento, tomamos por ponto de partida o conceito da 

Carta de Ottawa de educação em saúde como ações que podem modificar crenças, atitudes e 

comportamentos a respeito de saúde na vida de um indivíduo, de um grupo ou de uma 

coletividade (BRASIL, 2002a).  

 É importante ressaltar que as escolhas de comportamento saudável sejam possíveis 

de ocorrer em consonância com preferências e desejos dos indivíduos. A felicidade dos 

indivíduos deve ser o centro de toda política pública, não a satisfação pessoal egocêntrica, 

mas criar condições de equidade, paz, educação, alimentação, justiça social e ecossistema 

harmônico para se fazerem escolhas positivas, proativas e ser feliz com essas escolhas 

(BULL, 2008). 

 Necessitamos cada vez mais de abordagens interativas, qualitativas, dialéticas e 

sistêmicas. O profissional deve exercer acima de tudo o papel de educador que proporciona o 

autocuidado, respeitando a capacidade e o grau de compreensão e o papel de advogado, que 

leva o cliente a dignidade e aos direitos humanos. 

As práticas educativas em saúde no contexto da Enfermagem tornam-se uma 

realidade cada vez mais efetivada devido à mudança de paradigmas de atenção à saúde, 

partindo do modelo biomédico falido para a implantação do conceito da promoção da saúde 

humana. Atividades educativas em saúde se configuram como ações voltadas para a 

promoção da saúde, entendida como uma estratégia utilizada para enfrentar os problemas de 

saúde existentes, por meio da articulação técnica e popular (BUSS, 2003). 

Preconizadas pelas Conferências Internacionais sobre Promoção da Saúde, as ações 

de promoção e de educação em saúde devem contar com a participação ativa dos usuários dos 

serviços de saúde, os quais possuem capacidade de decidir sobre questões que envolvem seu 

bem-estar, subsidiados pelas próprias experiências e pelas práticas educativas (BRASIL, 

2002a). A educação em saúde visa a conduzir não apenas conhecimentos cognitivos lineares, 

mas comportamentos e atitudes (BACKES et al., 2007), incluindo a estimulação da 
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participação comunitária em decisões de saúde, a fim de exercer o controle social 

indispensável à democracia. 

A educação em saúde, ao prevenir doenças e agravos ao bem-estar humano, 

potencializa a redução de custos junto aos vários contextos da assistência e favorece a 

promoção do autocuidado e o desenvolvimento da responsabilidade do paciente sobre 

decisões relacionadas à sua saúde (CHAVES et al., 2006). 

Tendo em vista que a educação envolve a responsabilidade da população sobre seus 

hábitos e estilos de vida, destacamos a importância da enfermagem como profissão de 

compromisso social, sensível aos problemas e direitos humanos, e como ciência que busca 

novas metodologias para o alcance da melhoria da qualidade de vida e da assistência, 

mediante atividades educativas de saúde e intervenções apropriadas. 

É imprescindível ao enfermeiro realizar práticas de educação em saúde ao fornecer 

cuidados diretos à comunidade, a fim de que as pessoas busquem um melhor bem-estar, 

participação e representação social, tendo o empoderamento de suas ações. Essa atuação 

diferencia o modelo tradicional de educação, que trabalha a prevenção da doença com o 

indivíduo isolado, do novo modelo, centrado no incremento da consciência crítica e no uso de 

novas metodologias de trabalho com grupos (OLIVEIRA, 2005). 

O enfermeiro é um educador por natureza que, ao sistematizar e individualizar o 

cuidado e voltar-se não somente para a doença, pode exercer influência sobre o estilo de vida 

das pessoas, fazendo-as sujeitos de suas próprias decisões e mobilizando toda sociedade para 

a implantação de políticas públicas saudáveis. 

 

3.2 Estratégias de educação em saúde utilizadas por enfermeiros no Brasil
1 

 

 Frente ao crescente campo de atuação da Enfermagem na área de prevenção do CCU, 

procuramos investigar a realidade das práticas de educação em saúde desenvolvidas por 

enfermeiros a partir da produção científica publicada. Buscamos conhecer os cenários das 

ações de educação em saúde realizadas por enfermeiros, assim como os grupos populacionais  

 

1. Dados fundamentados no artigo da disciplina Tópicos Avançados de Promoção da Saúde, do Curso de 

Doutorado em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, publicado em: LOPES, E. M.; ANJOS, S. J. S. 

B.; PINHEIRO, A. K. B. Tendência das ações de educação em saúde realizadas por enfermeiros no Brasil. Rev. 

Enferm. UERJ, Rio de Janeiro, v. 17, n. 2, p. 273-277, abr./jun. 2009. 
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que enfocavam a atividade educativa, suas abordagens teóricas e metodológicas e as 

estratégias e recursos pedagógicos utilizados. 

A realização de trabalhos que buscam a análise de práticas do cotidiano tem como 

vantagens a possibilidade de reorientar seus sentidos, facilitando as ações educativas em 

saúde e a atuação de enfermeiros, com vista, ainda, a incentivar a realização de tais práticas, 

pois elas são ferramentas essenciais para a promoção da saúde.  

A revisão bibliográfica realizada estimulou a criação do vídeo como uma proposta de 

prática educativa que vai além dos processos de prevenção de doenças, com vistas à produção 

de práticas consoantes com os princípios do Sistema Único de Saúde. 

Para obtenção do material bibliográfico, foi realizada busca de artigos publicados em 

periódicos indexados nas bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System 

On-line (Medline), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) 

e na Base de Dados de Enfermagem (BDENF), utilizando o formulário avançado disponível 

nessas bases. Com a finalidade de selecionar os artigos referentes à temática do estudo, foram 

definidos os seguintes descritores: “educação para saúde comunitária” e “educação de 

pacientes”. Para seleção da amostra foram adicionados como critérios iniciais de seleção de 

trabalhos, a disponibilidade do texto completo em suporte eletrônico e artigos cujos dados 

tivessem sido coletados no Brasil, por se ter como objetivo a análise das práticas em nossa 

realidade.  

Nesta primeira fase, obteve-se 599 artigos, sendo 538 com o descritor “educação 

para saúde comunitária” e 61 com o descritor “educação de pacientes”. Entre estes, 

encontravam-se artigos de periódicos, livros, documentos ministeriais, anais de congresso e 

outros. Após a busca inicial, para refinar a pesquisa, estipulamos os seguintes critérios de 

inclusão: publicados no intervalo de tempo de 1998 a 2008, realizados por (pelo menos um 

autor) enfermeiro e cujo resumo versasse sobre a descrição de avaliação, ou implantação de 

práticas educativas voltadas para a população. Descartamos os artigos relacionados à 

educação formal técnica/acadêmica, artigos bibliográficos/reflexivos, estudos de validação de 

instrumentos/escalas e os que avaliavam nível de conhecimento de pacientes sem intervenção 

prévia.  

Considerando as bases pesquisadas e os critérios utilizados, obtivemos 63 estudos 

pesquisados. Em seguida, procedeu-se à leitura exploratória desse material, tendo sido 

excluídos aqueles trabalhos repetidos em uma ou mais base de dados. Ao final, foram 

selecionados 26 trabalhos para análise neste estudo. 
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A fase de análise dos dados ocorreu por meio da leitura exploratória e analítica, 

tendo como premissas a descrição da avaliação ou da implantação de práticas educativas 

realizadas por enfermeiros. 

Os artigos foram descritos de acordo com o público alvo, nível de atenção à saúde, 

estratégias e recursos utilizados, teorias fundamentais e benefícios da educação em saúde para 

a população e para a prática da Enfermagem. 

Entre os vários contextos das práticas educativas encontradas nos artigos 

selecionados, podemos identificar ações voltadas para pessoas sadias, assim como para 

pessoas com doenças instaladas e em condições crônicas (Quadro1). 

 

Quadro 1 - Caracterização das atividades educativas realizadas por enfermeiros. Brasil, 

1998 - 2008. 

 VARIÁVEIS ESPECIFICAÇÕES 

Público alvo  

 

Pessoas sadias Escolares/ Professores; Familiares; 

Comunidades; Gestantes; Puérperas 

 

 Pessoas sadias, mas 

expostas a risco de 

aquisição de doenças 

Risco para Esquistossomose 

Risco para Leishmaniose Tegumentar 

Americana 

 

 

 Pessoas com doenças 

instaladas e/ou crônicas 

Diabetes Mellitus; 

Hipertensão;Tuberculose; Doenças 

Respiratórias; 

Paraplegia; Insuficiência renal; 

Insuficiência hepática; Colostomia 

 

Fase do ciclo vital Infância  Escolares 

 Adolescência  - 

 Adulto Professores; Familiares 

 Idoso Hipertensos; Diabéticos 

 

Nível de atenção Primário Escolas; Comunidades;  

Centros de Saúde da Família 

 

 Secundário Ambulatórios; Maternidades 

 

 Terciário Hospitais 

 

   

Fundamento teórico Teoria de Orem  

 Concepções de Paulo Freire   

 Teoria das Representações 

Sociais 

 

Fonte: Medline, LILACS, BDENF, 2008. 
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Houve grande variedade quanto à fase do ciclo vital dos sujeitos pesquisados. Esta 

variedade é positiva, uma vez que a educação é um processo permanente que ocorre ao longo 

da vida. Tais dados apontam para uma das vantagens da educação em saúde, que consiste em 

sua adaptação e adequação aos diversos grupos etários da população. 

Sobre o embasamento teórico utilizado nos artigos estudados, verificamos trabalhos 

que utilizaram as concepções de Freire (1983), segundo as quais definem educação como 

atividade em que professores e alunos são mediatizados pela realidade que apreendem e da 

qual extraem o conteúdo da aprendizagem, atingem um nível de consciência dessa realidade, 

possibilitando a transformação social. A educação libertadora questiona a realidade das 

relações do homem com a natureza e com outros homens, visando à sua transformação. 

O modelo conceitual do autocuidado, de Dorothea Orem, que se ajusta aos 

propósitos da educação em saúde e valoriza a responsabilidade individual, também foi 

referência para outras pesquisas (FOSTER; JANSSENS; DOROTHEA, 1993). A teoria das 

representações sociais foi norteadora de outros estudos, favorecendo a compreensão da 

percepção individual quanto aos fenômenos psicossociais, seus significados, dinâmica e 

potencialidade para transformação da realidade social (OLIVEIRA; PAIVA; VALENTE, 

2006). 

Percebemos que estas teorias têm em comum o fato de reportarem-se aos indivíduos 

como essenciais para suas próprias decisões. Assim, com a utilização de tais suportes teóricos 

e metodológicos, a execução do trabalho considera os participantes como sujeitos ativos, 

conseguindo expressar de forma mais consistente seus pensamentos e suas percepções. 

Entre os locais de realização das atividades educativas dos estudos analisados, todos 

os níveis de atenção à saúde foram contemplados (primário, secundário e terciário), variando 

de práticas na comunidade, centros de saúde, ambulatórios e ambientes hospitalares. 

A atividade educativa como estratégia de promoção da saúde deve ter sua abordagem 

sob a perspectiva do conhecimento do outro e ser entendida como um instrumento para uma 

assistência de enfermagem de boa qualidade (REVELES; TAKAHASHI, 2007), podendo ser 

realizada em todos os ambientes de atenção à saúde, desde a atenção primária à terciária, 

como escolas, ambiente de trabalho, clínica, hospital ou comunidade (CANDEIAS, 1997). 

Identificamos nos estudos os benefícios da atividade, relacionando-os às estratégias 

utilizadas. Todos os estudos analisados referiram as vantagens e benefícios da aplicação das 

estratégias utilizadas para realização das práticas educativas para os sujeitos aos quais 

estavam voltadas as atividades ou para as práticas de enfermagem e saúde. Citaram a 
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realização de visitas domiciliares como estratégia de realização das atividades educativas, 

bem como jogos, material educativo escrito, entre outros recursos (Quadro2). 

 

Quadro 2 - Resultados/benefícios das atividades educativas realizadas por enfermeiros. 

Brasil, 1998 – 2008. 

BENEFÍCIOS ESTRATÉGIAS 

Interação entre 

sujeito/família/profissional  

 

Grupos: movimento grupal; grupo focal; grupos 

vivenciais 

Jogos educativos 

Controle das doenças  

 

Visitas domiciliares 

Materiais didáticos: folhetos educativos; álbuns 

seriados; folders 

Grupos: Grupo focal 

Plano de aula; aula expositiva; discussão 

Independência e autocuidado  

 

Programa educativo 

Grupos: grupo focal; grupo de convivência 

Círculo de Cidadania 

Oficinas e jogos educativos 

Livre associação de idéias/foto-linguagem 

Manual ilustrativo 

Benefícios psicológicos  

 

Grupos: grupo focal; grupo de convivência; grupo 

de ajuda mútua; grupo educativo 

Fotos 

Plano de ensino 

Manual ilustrativo 

Benefícios à prática da Enfermagem  

 

Jogos educativos 

Grupos: grupo-debate; dinâmica 

  

Fonte: Medline, LILACS, BDENF, 2008. 

 

Alguns trabalhos apontaram como benefícios para os sujeitos, fatores relacionados ao 

controle de determinadas doenças ou situações, à independência e autocuidado e outros 

mencionaram os fatores relacionados aos aspectos psicológicos, utilizando estratégias de 

grupo, materiais educativos, entre outros. 

Também foram verificados nos artigos estudados vantagens para o exercício da 

enfermagem e contribuição para sua formação profissional. Para a enfermagem, cuidado e 

educação são inseparáveis, pois sua formação está focalizada no cuidado do outro, assim, 

apreende-se em um movimento dinâmico e dialógico, tanto a tecnologia do cuidar como a 

ética humanística necessária para um cuidado que se quer emancipador e solidário 

(BELLATO et al., 2006). 
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Por meio desta análise da produção bibliográfica acerca das estratégias educativas 

utilizadas na prevenção do CCU, percebemos mudança no padrão de realização das ações, que 

vêm sendo elaboradas e implantadas de forma conjunta e construtiva com a população, 

superando o modo tradicional de educação e possibilitando as ações efetivas de promoção e 

educação em saúde. 

As ações de educação em saúde realizadas nas referências estudadas construídas com 

a participação dos indivíduos envolvidos, mostram-se confiáveis para aquisição e 

compartilhamento de informações, possibilitando à clientela a execução de práticas favoráveis 

à sua saúde e bem-estar de forma consciente e crítica sobre fatores individuais e coletivos. 

O melhor recurso metodológico a ser utilizado pelo enfermeiro será definido pelos 

problemas cotidianos de cada profissional, pensando educação em saúde como processo 

criativo, dialógico e de construção, para tanto se faz necessário assumir alguns pressupostos 

como princípios para uma nova prática, dos quais se destaca: A educação em saúde como 

estímulo ao indivíduo para participar do processo educativo; As ações em saúde orientadas no 

enfoque à liberdade, à autonomia e à independência dos indivíduos; A educação em saúde 

pedagógica e terapêutica. Pedagógica porque se responsabiliza pelas informações e estimula a 

participação e o compromisso e terapêutica porque permite retificar e/ou mudar 

comportamentos (SOUZA et al., 2007). 

 

3.3 Promoção da saúde nas ações do enfermeiro no combate ao câncer de colo 

 

Sabendo que a realização de ações pautadas nos moldes da promoção da saúde se 

mostra relevante para melhoria do quadro de morbidade e mortalidade por CCU, refletimos 

sobre a atuação do enfermeiro no combate ao mesmo tendo por base o conhecimento dos 

aspectos envolvidos nessa ação com relação à prevenção do CCU na perspectiva da promoção 

da saúde.  

Para auxílio dessa reflexão, buscamos identificar a produção científica da enfermagem 

brasileira sobre o CCU e sua interface com a promoção da saúde, realizamos busca 

sistemática nas bases de dados online LILACS, MEDLINE e BDENF. Utilizamos os 

descritores de assunto “PAPANICOLAOU” e “NURSING”, “PAPANICOLAOU” e 

“ENFERMAGEM”, “PAPANICOLAOU” e “PROMOÇÃO DA SAÚDE”, “CÂNCER DE 

COLO DO ÚTERO” e “ENFERMAGEM” de modo cruzado e, de forma isolada, as palavras 

“PAPANICOLAOU” e “CÂNCER DE COLO DO ÚTERO”. A busca correspondeu aos anos 
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de 1997 até 2008. Com isso, obteve-se um quantitativo de 1.464, 7.379 e 108 artigos na 

LILACS, MEDLINE e BDENF, respectivamente. 

Destes, selecionamos artigos de pesquisa originais, relatos de experiência ou estudos 

de caso que preenchiam os seguintes critérios: ter sido realizado com participação de 

enfermeiros brasileiros, conterem informações sobre ações de combate ao CCU ou seus 

fatores determinantes. Após leitura dos resumos e adequação aos critérios estipulados, 

selecionamos um total de 21 trabalhos. 

Após a leitura do acervo selecionado, foi formulado um quadro contendo: título, 

periódico, autor, sujeitos e ações desenvolvidas (Quadro 3). 
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Quadro 3 - Distribuição dos artigos segundo título, periódico, ano de publicação, sujeitos 

e ações desenvolvidas. Brasil, 1997 – 2008. 

TÍTULO PERIÓDICO AUTOR SUJEITOS/ 

LOCAL 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

A1. Fenomenologia como 

abordagem metodológica: 

compartilhando a 

experiência de mulheres que 

buscam a prevenção do 

câncer cérvico-uterino. 

Rev Latino Am 

Enfermagem 

Lopes, 

Souza 

(1997) 

28 mulheres 

atendidas em 

ambulatório de 

clínica 

ginecológica. 

Rio de Janeiro- 

RJ. 

Compreendeu a vivência da mulher 

que busca prevenção do câncer 

cérvico-uterino (o que significa para 

você fazer o exame ginecológico para 

a prevenção do câncer de colo de 

útero?). 

A2. Atuação da enfermeira 

obstetra na comunidade 

Anhanguera, Campo 

Grande (MS), na prevenção 

do câncer cérvico-uterino. 

Rev Latino Am 

Enfermagem 

Freitas, 

Arantes, 

Barros 

(1998) 

104 mulheres 

em Campo 

Grande- Mato 

Grosso do Sul. 

Conheceu o perfil demográfico, 

sócio-cultural, ginecológico-obstétrico 

e avaliou o comportamento preventivo 

em saúde. 

A3. Auto-cuidado na 

prevenção do câncer de colo 

do útero e câncer de mama: 

comparação entre mulheres 

não climatéricas e 

climatéricas. 

Acta Paul Enf Murata, 

Bercini, 

Schirmer 

(2000) 

174 mulheres 

que passavam 

por uma praça- 

Maringá. 

Comparou o comportamento de 

autocuidado na prevenção do câncer 

de mama e do colo do útero em 

mulheres não climatéricas e 

climatéricas. 

A4. O exame preventivo do 

câncer cérvico-uterino: 

conhecimento e significado 

para as funcionárias de uma 

escola de enfermagem 

de uma instituição pública. 

Rev Esc 

Enferm USP 

Merighi, 

Hamano, 

Cavalcante 

(2002) 

63 funcionárias 

não docentes de 

uma Escola de 

Enfermagem- 

São Paulo. 

Verificou conhecimentos, 

sentimentos e expectativas de 

mulheres ao submeterem-se ao exame 

de Papanicolaou. 

A5. Conhecimento das 

mulheres sobre o câncer 

cérvico-uterino. 

Acta 

Scientiarum 

Health Sciences 

Pelloso, 

Carvalho, 

Higarashi 

(2004) 

54 mulheres 

que agendaram 

consulta de 

enfermagem. 

Maringá- 

Paraná. 

Verificou o conhecimento que as 

mulheres têm sobre o exame 

preventivo do câncer cérvico-uterino, 

sua importância e os sentimentos 

delas em relação ao exame. 

A6. Câncer cérvico uterino: 

um olhar crítico sobre a 

prevenção. 

Rev Gaúcha 

Enferm 

Oliveira, 

Silva, 

Pinto, 

Coimbra 

(2004). 

04 mulheres, 

internadas na 

unidade de 

ginecologia, 

numa instituição 

hospitalar, 

Pelotas- RS. 

Objetivou-se saber se existem falhas 

nas medidas de prevenção do câncer 

cérvico uterino, através das 

verbalizações de mulheres doentes. 

A7. Exames de prevenção de 

câncer de colo uterino 

realizados e não retirados de 

uma unidade básica de 

saúde de Fortaleza- CE. 

Acta Paul Enf Victor, 

Moreira, 

Araújo 

(2004). 

326 exames 

citológicos não 

retirados em 

uma unidade de 

saúde da 

família, 

Fortaleza- CE. 

Realizou um levantamento do número 

de exames de Papanocolaou 

realizados e não retirados em uma 

unidade saúde da família. 

A8. Conhecimento de 

mulheres de uma unidade 

básica de saúde da cidade de 

Natal/RN sobre o exame de 

Papanicolau. 

Rev Esc 

Enferm USP 

Davim, 

Torres, 

Silva, 

(2005). 

120 mulheres 

de uma Unidade 

Básica de Saúde 

em Natal/RN. 

Identificou o conhecimento quanto à 

importância, à freqüência do exame 

de Papanicolau, bem como seus 

cuidados antes de realizá-lo. 
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A9. Avaliação do programa 

"Viva Mulher" no controle 

do câncer cérvico-uterino no 

estado de Minas Gerais. 

 

 

 

Rev Min Enf 

 

 

 

Ferreira, 

Lana, 

Malta 

(2005). 

 

 

Resultados dos 

exames de 

mulheres de 15 

a 49 anos que 

procuraram o 

Programa no 

período de 1998 

a 2002, total de 

1.388.081 

mulheres. 

 

 

Avaliou o programa de prevenção do 

câncer do colo do útero nas Diretorias 

de Atenção Descentralizada de Saúde 

de Minas Gerais, no período de 1998 

a 2002. 

A10. Fotomapeamento 

genital ampliado: descrição 

da técnica. 

 

R Enferm 

UERJ 

 

Franco, 

Franco, 

Hypóolito, 

Bezerra, 

Pagliuca 

(2005). 

90 homens 

atendidos em 

unidade de 

saúde de 

Fortaleza- CE. 

 

Descreveu a técnica do 

Fotomapeamento Genital Ampliado, 

um exame de triagem de lesões 

clínicas e subclínicas por HPV em 

homens. 

A11. Motivos que levam 

mulheres a não retornarem 

para receber o resultado de 

exame Papanicolau. 

Rev Latino Am 

Enfermagem 

Greenwoo

d, 

Machado, 

Sampaio 

(2006). 

21 mulheres 

que colheram o 

Papanicolau e 

não retornaram 

para buscar o 

resultado. 

Fortaleza- CE. 

Identificou motivos que levam 

mulheres a não retornarem para o 

recebimento do resultado do 

papanicolau. 

A12. Pesquisando a 

prevenção do câncer 

ginecológico em Santa 

Catarina. 

Texto Contexto 

Enferm 

Tavares, 

Prado 

(2006). 

Realizou 

análise 

documental 

sobre o câncer 

ginecológico em 

Santa Catarina, 

com 

informações do 

banco de dados 

do MS e da 

SESA, série 

histórica de dez 

anos (1992 a 

2002) e (2003 e 

2004). 

Compreendeu a realidade do câncer 

ginecológico, no estado de Santa 

Catarina, através da análise 

documental dos dados brutos do 

Sistema de Informações do Ministério 

da Saúde numa tentativa de delinear 

um trabalho que possibilite a 

transformação da realidade. 

A13. Autocuidado para a 

cicatrização da ferida de 

colo de útero. 

 

R Enferm 

UERJ 

 

Menezes, 

Castro, 

Diógenes 

(2006). 

30 mulheres 

que realizaram 

cauterização do 

colo uterino/ 

Fortaleza- CE 

Identificou-se os fatores que 

interferem na realização do 

autocuidado após cauterização do colo 

uterino. 

A14. Perfil de mulheres de 

40 a 49 anos cadastradas em 

um Núcleo de Saúde da 

Família, quanto à realização 

do exame preventivo de 

Papanicolaou. 

Rev Latino Am 

Enfermagem 

Ramos, 

Palha, 

Costa Jr, 

Sant’Anna, 

Lenza 

(2006). 

Prontuários de 

213 mulheres. 

Ribeirão Preto- 

SP. 

 

Traçou o perfil de mulheres na faixa 

de 40 a 49 anos, em um Núcleo de 

Saúde da Família, segundo as 

variáveis: cadastro no serviço, posse 

de convênio e data de realização do 

preventivo. 

A15. Potencialidades no 

atendimento integral: a 

prevenção do câncer do colo 

do útero na concepção de 

usuárias da Estratégia 

Saúde da Família. 

Rev Latino Am 

Enfermagem 

Oliveira, 

Pinto, 

Coimbra 

(2007). 

14 usuárias que 

realizaram o 

Papanicolaou no 

mês de 

dezembro de 

2002 em quatro 

UBASF 

Ribeirão Preto- 

SP. 

Analisou o atendimento integral nas 

práticas de prevenção do câncer do 

colo do útero na concepção de 

usuárias da Estratégia Saúde da 

Família. 
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A análise se deu a partir das abordagens para promoção da saúde descritas por Sykes 

(2007) que compreendem: abordagem biomédica, abordagem comportamental e abordagem 

sócio-ambiental. Esse tipo de classificação em abordagens nos fornece uma estrutura útil para 

ponderar se a direção pela qual a Enfermagem trabalha é coerentemente empreendida e se há 

potencial para ser diferentemente empregada.  

O modelo biomédico abrange programas populacionais em massa, pois focalizam 

grupos de alto risco e tendem a ser dirigidas por evidências epidemiológicas. Essa abordagem 

resulta em supra medicalização, sem a consideração do contexto no qual as pessoas vivem ou 

 

 

A16. Preparação da mulher 

para a realização do exame 

de Papanicolaou na 

perspectiva da qualidade. 

 

 

Acta Paul 

Enferm 

 

 

Eduardo, 

Américo, 

Ferreira, 

Pinheiro, 

Ximenes 

(2007). 

 

 

7 enfermeiros 

do Programa 

Saúde da 

Família. Cada 

enfermeiro foi 

acompanhado 

em três exames. 

Paraipaba- CE. 

 

 

Avaliou a preparação da mulher para 

a realização do exame de 

Papanicolaou. 

 

A17. Prática e significado da 

prevenção do câncer de colo 

uterino e a saúde da família. 

R Enferm 

UERJ 

Oliveira, 

Pinto, 

Coimbra 

(2007). 

14 usuárias de 

quatro UBASF. 

Ribeirão Preto-

SP. 

Analisou a percepção de mulheres 

sobre a prevenção do câncer de colo 

do útero. 

A18. A procura pela 

realização do exame 

preventivo de citologia 

oncótica: um estudo clínico-

qualitativo. 

Online 

Brazilian 

Journal of 

Nursing 

Lucarini, 

Campos 

(2007). 

11 usuárias de 

uma unidade 

básica de saúde 

de Campinas- 

SP, inclusas na 

faixa etária dos 

20 aos 32 anos. 

Identificou e analisou os aspectos 

psicossociais e culturais que 

envolvem a procura pela realização do 

exame de citologia oncótica. 

A19. Acesso das mulheres do 

Movimento dos Sem Terra 

aos cuidados do pré-natal e 

da prevenção de câncer de 

colo uterino. 

Texto Contexto 

Enferm 

Maeda, 

Borges, 

Nakamura, 

Miyahiro, 

Silva 

(2007). 

Foram 

realizadas 

entrevistas com 

cinco mulheres, 

no município de 

Cajamar, Brasil, 

2005. 

Investigou o acesso das mulheres do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra ao pré-natal e prevenção 

do câncer de colo uterino. 

A20. Atuação do enfermeiro 

no atendimento à mulher no 

Programa Saúde da Família. 

R Enferm 

UERJ 

Primo, 

Bom, Silva 

(2008). 

51 enfermeiros 

lotados nas 20 

unidades de 

saúde da família 

do município de 

Vitória- ES. 

Analisou a prática da atuação do 

enfermeiro e descreveu as 

dificuldades encontradas por ele no 

atendimento à mulher. 

A21. Representações sociais 

de mulheres amazônidas 

sobre o exame Papanicolau: 

implicações para a saúde da 

mulher. 

Esc Anna Nery 

RevEnferm 

 

Silva, 

Vasconcel

os, 

Santana, 

Lima, 

Carvalho, 

Mar 

(2008). 

20 mulheres 

usuárias de uma 

Unidade 

Municipal de 

Saúde no bairro 

do Telégrafo, 

localizada no 

Município de 

Belém. 

Descreveu as representações sociais 

de mulheres amazônicas sobre o 

exame Papanicolau e analisou as 

implicações desta para o cuidado de si 

mesmas. 
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sem levar em conta a rede de fatores sociais, culturais e econômicos que contribuem para 

determinar saúde (SYKES, 2007).  

A abordagem comportamental de promoção é baseada na identificação do impacto 

que o estilo de vida e comportamento das pessoas produzem em sua saúde, visando a mudar o 

comportamento das pessoas e encorajar a adoção de estilos de vida saudáveis e prevenir 

agravos. Com foco educacional, dá não só informações para escolhas saudáveis, como 

também habilidades e estratégias para as pessoas implantarem e sustentarem mudanças. Sua 

falha reside na tendência a ser direcionada a indivíduos ou pequenos grupos sem olhar mais 

aprofundadamente para as circunstâncias estruturais que influenciam estes comportamentos 

(SYKES, 2007). 

O modelo sócio-ambiental enfatiza as intervenções que remetem aos fatores 

estruturais, sociais e econômicos que aumentam o impacto na saúde dos indivíduos, 

comunidades e populações. Esta abordagem é baseada em argumento que os determinantes de 

saúde são altamente complexos e incluem influências individuais, sociais, econômicas, 

culturais e ambientais e, como tais, requerem respostas complexas, sendo seu foco o de 

conduzir mudança em nível estrutural, criando ambiente no qual se torna possível e realista 

para indivíduos fazerem e manterem escolhas e estilos de vida saudáveis (SYKES, 2007). 

Assim, constatamos que 13 das 21 pesquisas não conceituaram o termo promoção da 

saúde em seus trabalhos (A1; A3; A4; A5; A7; A9; A12; A13; A14; A16; A17; A18; A19). 

Outros 05 citaram somente o termo, sem se deter na contextualização do mesmo (A2; A8; 

A10; A11; A15) e 03 pesquisas desenvolveram a teorização do conceito em seu discurso 

científico (A6; A20; A21). O conceito de educação em saúde foi definido em 09 dos artigos 

revisados (A2; A5; A6; A8; A10; A11; A17; A19; A21). Houve 06 que citaram o conceito de 

forma breve (A3; A12; A13; A14; A15; A20) e 06 que sequer mencionaram o termo (A1; A4; 

A7; A9; A16; A18). 

Observamos 07 pesquisas com abordagem sócio-ambiental, que enfatiza os 

determinantes de saúde no processo saúde-doença (A5; A7; A8; A13; A17; A19; A20). 

Na abordagem comportamental, que engloba o estilo de vida, 08 pesquisas foram 

relacionadas (A2; A3; A10; A11; A12; A15; A16; A21). A abordagem biomédica, que busca 

a prevenção de doenças, somente apresentou 01 artigo (A9). 

Nenhum estudo citou explicitamente modelos de promoção da saúde conhecidos pela 

literatura e utilizado por enfermeiros, a exemplos de Pender e Roy. Todavia, havia referência 

sobre as ações de educação em saúde em 09 artigos, sobre humanização, em 02, sobre 

integralidade, em 05, sobre autonomia, em 01 e sobre prevenção de agravos, em 01.  
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Os cenários onde mais se desenvolveram as pesquisas foram nos centros de saúde (12 

artigos), comunidades (3), hospitais (3), documentos de banco de dados (2) e clínicas (1). 

Dos estudos, 07 esperavam mudanças no comportamento (A2; A3; A11; A12; A14; 

A15; A21) e cinco reorganização da assistência (A5; A7; A9; A16; A19).  

Também foram citadas realizações de ações mais humanas e integrais nas pesquisas 

(A4; A8; A13; A18), o fortalecimento do autocuidado (A17; A20), a autenticidade e 

criatividade (A1; A10) e melhores condições de vida (A6).  

 

Conceituando promoção da saúde e educação em saúde 

 

Constatamos que poucos artigos citaram explicitamente o termo promoção da saúde, 

sendo um deles datado de 2004 e outros dois de 2008, apesar desta temática já vir sendo 

trabalhada desde 1986, através da I Conferência Internacional da Promoção da Saúde em 

Ottawa (BRASIL, 2002a). Mesmo não fazendo uso do conceito para identificar um foco de 

enfermagem distinto, as ações expressas ao longo dos trabalhos evidenciaram algum modelo 

que embasava a atividade desenvolvida. 

Devido a essa lacuna, é evidente a necessidade de clarificar, refinar e redefinir 

promoção da saúde em enfermagem tendo por base os documentos instituídos 

internacionalmente, como as Cartas de Promoção da Saúde, bem como as diretrizes nacionais, 

a exemplo a Política Nacional de Promoção da Saúde, que define promoção da saúde como o 

processo que possibilita que as pessoas aumentem o controle sobre os determinantes da saúde 

(BRASIL, 2006a). 

Grande parcela dos artigos relatou educação em saúde em seu discurso e adaptou seu 

conceito à prática, porém de uma forma limitada e convencional. Pois, em geral, tais estudos 

estavam focados na prevenção, orientado ao comportamento de um paradigma de saúde 

educacional. As ações de educação observadas não priorizavam a relação de trocas 

interpessoais nem a compreensão do saber popular, sendo realizada de forma vertical em sua 

maioria. 

O debate sobre onde educação em saúde termina e promoção da saúde começa é 

complexo. Educação em saúde deve ser direcionada a um amplo alcance da promoção da 

saúde, essa mudança facilitaria a saúde populacional, o desenvolvimento comunitário e a 

construção de políticas saudáveis (WHITEHEAD, 2006).  

A maioria dos casos de câncer de colo uterino está relacionada a fatores externos que 

por sua vez são evitáveis. Com isso, a conscientização da população sobre o câncer é 



40 

 

fundamental para a prevenção primária, e esse processo tem como base o desenvolvimento de 

ações educativas (BRASIL, 2002b). 

Partindo desse pressuposto político-ideológico, práticas educativas coerentes com o 

conceito de promoção da saúde configuram-se como fundamental para os projetos 

terapêuticos, pois atuam proporcionando autonomia aos sujeitos, fornecendo-lhes 

informações, habilidades e instrumentos que os tornem aptos para escolhas de 

comportamentos, atitudes e relacionamentos interpessoais produtores de saúde (MORAIS 

NETO; CASTRO, 2008). 

Essa posição permite que enfermeiros avaliem sua prática atual e progrida de uma 

educação em saúde limitada rumo a um amplo alcance da promoção da saúde, facilitando a 

saúde populacional, o desenvolvimento comunitário e a construção de políticas saudáveis. 

 

Abordagens para promoção da saúde 

 

Há abordagens diferentes para promover saúde que podem ser adotadas de acordo com 

a perspectiva de saúde (biomédica; comportamental; e sócio-ambiental), com os objetivos que 

precisam ser alcançados ou persuasão política. Essas influenciam como enfermeiros 

interpretam as condições apresentadas pelos pacientes, assim como suas estratégias planejadas 

e implantadas (SYKES, 2007). 

Os programas populacionais em massa, assim como o de prevenção do câncer de colo, 

apresentam predominantemente uma abordagem biomédica de promoção da saúde, pois 

focalizam grupos de alto risco e tendem a ser dirigidas por evidências epidemiológicas. 

Mesmo tendo esse caráter, apenas um estudo foi classificado nessa abordagem. Esse foi um 

resultado positivo, visto que a ênfase nesta abordagem resulta em supra medicalização. 

Quanto ao restante dos estudos, metade ficou alocada na classificação comportamental 

e a outra metade na sócio-ambiental de promoção da saúde segundo Sykes (2007). 

Reconhecemos que os artigos que contemplavam a abordagem comportamental 

podiam até possuir uma concepção de integralidade e um cunho educativo em suas ações, 

porém o paradigma biologicista, centrado na cura de um corpo que adoece, ainda era 

predominante. 
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Cenários da promoção da saúde 

 

Ao contrário do que muitos imaginam e do que mostram os estudos pesquisados, 

promoção da saúde não é só realizada em unidades básicas de saúde (12 trabalhos), mas na 

comunidade (03 trabalhos) como parte de um todo. A prática de promoção da saúde está 

primariamente baseada na comunidade, mas visa a hospitais e instituições de saúde como 

parte dessa comunidade.  

 

Promoção da saúde e processo político 

 

Para se conseguir alcançar um modelo de promoção da saúde efetivo, os enfermeiros 

precisam conhecer o desenvolvimento das políticas de saúde. Porém, tal realidade não faz 

parte do cenário brasileiro estudado, onde foram encontrados relatos sobre a dimensão política 

em apenas três artigos. 

Esta dimensão política requer dos governos a garantia da participação democrática nos 

processos de decisão e a descentralização dos recursos e das responsabilidades (BUSS, 2003).  

Porém, os achados nesse estudo ainda mostram uma visão reducionista, com poucas 

possibilidades de superar questões como a iniquidade em saúde, por exemplo. 

Tal fato demonstra enorme lacuna no que tange à implantação de práticas mais 

desejáveis, visto que a conscientização política é requisito fundamental para práticas de 

enfermagem voltadas para promoção da saúde. Caso contrário, a categoria ficará executando 

regras definidas por grupos mais engajados nesse processo. 

 

Repercussões das ações praticadas 

 

Dentre as repercussões dessas ações, embasadas em diferentes modelos de promoção 

da saúde, destacamos a mudança no comportamento da mulher e a reorganização da 

assistência à saúde como os mais presentes.  

Não foi mencionado como implicação das ações o empoderamento dos profissionais e 

dos clientes, tanto preconizado pela promoção da saúde, quanto imprescindível para a 

melhoria da qualidade de vida da mulher. 

É necessário aprofundamento acerca das abordagens de promoção da saúde que 

podem ser utilizadas, uma vez que estas nos levam a compreender porque respondemos a 

problemas e priorizamos ações em nosso fazer (SYKES, 2007). 
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Os profissionais devem visualizar a atual prática assistencial e adotar uma postura 

crítica sobre a mesma, quanto à elaboração, implantação e avaliação das ações voltadas para 

este tipo de neoplasia, a fim de se alcançar uma ação efetivamente desejável, devendo-se 

questionar, principalmente, as repercussões futuras dessa ação atual de enfermagem. 

Para isso é preciso uma reflexão permanente sobre o nosso fazer, sobre as nossas 

condutas, sobre como viemos exercendo a nossa liberdade e a nossa autonomia, sendo 

coerentes com os nossos valores e com os conceitos éticos e legais que regem a profissão, na 

tentativa de construir estratégias para assegurar a realização do cuidado ao cliente com 

qualidade (SULZBACHER; LUNARDI; LUNARDI FILHO, 2006). 

Sabemos que prevenir o CCU envolve aspectos sociais, econômicos, culturais e 

emocionais, que precisam estar contextualizados na dimensão da promoção da saúde. Porém, 

tradicionalmente, os estudos nessa temática têm sido abordados numa perspectiva 

individualista e fragmentária, reproduzindo modelos de assistência à saúde, mais autoritários 

que participativos, mais emergenciais que duradouros, mais numéricos que qualitativos, com 

ausência de políticas públicas de saúde, que não vêm repercutindo eficientemente no estado 

atual desse grave problema de saúde. 

Ademais, muitas estratégias que se intitulam de promoção da saúde estão longe da 

ampla visão de promoção da saúde das Cartas da Promoção da Saúde. O fato do uso confuso 

dos termos ‘promoção da saúde’ e ‘educação em saúde’ pelos enfermeiros causa tensão na 

prática de enfermagem, pois sem uma clara definição ou embasamento conceitual dos 

trabalhos, não será possível progredir ao longo das situações práticas vivenciadas.  

Houve avanços nas ações de combate ao CCU por parte dos enfermeiros nos últimos 

anos, porém, ainda há trabalho a se fazer. Os enfermeiros precisam se familiarizar com uma 

nova enfermagem, necessitando de uma educação profissional contínua, para planejar e 

desenvolver estratégias voltadas à promoção da saúde para que esta seja reconhecida, 

mediante a desconstrução da percepção refletida na prática. 

Quando os enfermeiros utilizarem uma ampla visão de promoção da saúde e essa for 

disseminada para clientes e comunidades é que realmente será possível mudar o quadro de 

morbidade e mortalidade do CCU.  

Para tanto, sugerimos que as bases científicas da enfermagem se voltem para a 

promoção da saúde, a fim de que as intervenções em saúde ampliem seu escopo, tomando 

como objeto os problemas e necessidades de saúde e seus determinantes e condicionantes, de 

modo que a organização da atenção e do cuidado envolva, ao mesmo tempo, as ações e 

serviços que operem sobre os efeitos do adoecer e aqueles que visem ao espaço para além dos 
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muros das unidades de saúde e do sistema de saúde, incidindo sobre as condições de vida e 

favorecendo a ampliação de escolhas saudáveis por parte dos sujeitos e coletividades no 

território onde se vive e trabalha. 

 

3.4 Recurso audiovisual e mídia na educação em saúde 

  

 O vídeo, do latim video (eu vejo), é uma tecnologia de educação de sinais 

eletrônicos, analógicos ou digitais, cuja função é representar imagens em movimento, 

despertando um maior interesse e, consequentemente, um melhor aprendizado de quem o 

assiste (HOUAISS; VILLAR, 2001). 

 A produção de imagens sobre saúde e doença e seus efeitos na aprendizagem são 

antigos. Os vídeos podem ser utilizados em contextos dos serviços de saúde, assim como em 

áreas de comunicação e educação. 

A informação em saúde foi instituída como instrumento de saúde pública desde o 

início do século XX. No Brasil, a adoção de técnicas de propaganda em saúde intensificou-se 

em 1920, com a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública que tinha, entre outras 

atribuições, a de incentivar a educação sanitária. Na década seguinte, o rádio e o cinema 

tornaram-se instrumentos de campanhas de saúde, assim como da política. Inicia-se, dessa 

forma, a utilização das imagens em movimento na difusão de informações em saúde 

(MORAES, 2008). 

O uso da imagem para informar é em si um processo estratégico para transferir 

informações devido ao fascínio exercido por ela sobre os indivíduos e têm como tática à 

aplicação dos meios disponíveis e exploração das condições favoráveis para se alcançarem 

objetivos específicos. O objetivo a ser alcançado, em sua maioria, é a transferência da 

informação (MORAES, 2008).  

O vídeo é o meio ideal para criação de circuitos abertos de comunicação, porém, para 

produzir uma mensagem pedagógica audiovisual é necessário realizar um trabalho sobre a 

realidade, para transformá-la em imagens e sons que permitam apresentar um conjunto de 

informações. Ele não existe sozinho, é mais uma ferramenta nas mãos de alguém a serviço de 

uma proposta (WOHLGEMUTH, 2005). 

 E com vistas a se desenvolver uma tecnologia de educação considerada 

emancipatória é necessário que os indivíduos envolvidos tenham consciência de suas ações e, 

a partir dessa reflexão, tenham o desejo de transformá-la (NIETSCH, 2000). 
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 Na enfermagem, as tecnologias receberam determinadas classificações, que são: 

tecnologia do cuidado – representadas por técnicas, procedimentos e conhecimentos 

utilizados pelo enfermeiro no cuidado; tecnologia de concepções – constituídas por 

desenhos/projetos para a assistência de enfermagem, bem como por uma forma de delimitar a 

atuação do enfermeiro em relação a outros profissionais; tecnologia interpretativa de 

situações de clientes – por meio das quais a enfermagem consegue interpretar suas ações; 

tecnologia de administração – forma de proceder à organização no trabalho de enfermagem; 

tecnologia de processos de comunicação – centradas na relação terapêutica enfermeiro-

cliente; tecnologia de modos de conduta – referentes a protocolos assistenciais; e tecnologia 

de educação – que consiste nos meios de auxiliar na formação de uma consciência crítica 

(NIETSCH, 2000). 

 Apesar do audiovisual não ser uma tecnologia nova em termos de tempo de 

utilização, atualmente, propõem-se abordagens inovadoras na produção e utilização de vídeos 

educativos, sendo que os mesmos devem respeitar e dialogar com a cultura, a subjetividade e 

a cidadania da população a ser assistida. Deve-se ainda, desenvolver estéticas audiovisuais, 

tanto narrativas quanto imagética, como práxis educativa na saúde (PIMENTA; LEANDRO; 

SCHALL, 2007). 

Alguns questionamentos servem como ponto de partida e podem contribuir na 

avaliação global das produções audiovisuais existente, como: Os usuários de serviços de 

saúde assimilam o conteúdo dos materiais educativos que recebem? Qual a eficácia das 

tecnologias educacionais como instrumentos de comunicação? De que modo compatibilizar 

os inúmeros interesses que se confrontam e os significados construídos na relação entre os 

emissores e os receptores dessas mensagens? Os órgãos públicos e privados que financiam a 

produção de material educativo têm acompanhado o resultado da veiculação e utilização 

desses recursos? Saberes de quais áreas disciplinares estão, ou deveriam estar, na base da 

produção e da avaliação desse material? 

 Quando refletimos sobre audiovisual, mídia e educação e sua interface com o campo 

da saúde, observamos que “A habilidade de comunicar está na habilidade de contextualizar. 

Isto quer dizer que o saber comunicar, em qualquer tipo de recurso, está relacionado com a 

capacidade de conseguir perceber e entrar nos variados contextos que constituem cada 

situação de comunicação” (MONTEIRO; VARGAS, 2006). 

Reflexões teórico-metodológicas, nos últimos anos, têm nos revelado fatos ímpares 

sobre as implicações para a área de educação em saúde dos produtos comunicativos, sempre 

com uma perspectiva crítica em relação ao simplismo que reduz a comunicação a um 



45 

 

processo entre emissor e receptor. Observamos uma gama de materiais audiovisuais 

produzidos na área de DST/Aids, produtos dirigidos ao trabalhador rural, a trajetória e a 

produção de vídeos do Núcleo de Tecnologia Educacional (Nutes) da UFRJ e da Distribuidora 

de Vídeos em Saúde da FIOCRUZ, do Laboratório de Educação em Ambiente e Saúde do 

Instituto Oswaldo Cruz, olhares sobre as inserções da antropologia visual na produção de 

vídeos, além de produções que abordam a saúde da mulher e as relações entre tecnologias da 

informação e comunicação e a formação de recursos humanos (MONTEIRO; VARGAS, 

2006). 

Tendo em vista a já tão consolidada crítica no campo da saúde sobre a insuficiência 

do modelo biomédico para dar conta das ações de educação em saúde, nos perguntamos em 

como redefinir a relação entre modelos paradigmáticos e suas fontes teórico-conceituais. 

Assim, se concordamos que o modelo biomédico é insuficiente, como então faremos para 

recolocá-lo em outras abordagens? Como deslocá-lo de sua questionada posição hegemônica 

para um campo dialógico com outras falas disciplinares no processo saúde e doença? 

Ao voltarmos para estas inquietações, que dizem respeito aos atores da saúde, 

observamos contribuições de pensadoras engajadas com práticas, muitas vezes pioneiras, de 

pesquisa, atuação, desenvolvimento e avaliação de tecnologias educacionais no Brasil 

(MONTEIRO; VARGAS, 2006). 

Para se evitar a redução simplista que aborda os recursos educativos de modo 

tecnicista e enfoca as práticas pela via da transferência de informação para mudanças de 

hábitos e comportamentos (em geral de abordagem individual e culpabilizante), convidamos a 

compartilharmos um rico panorama de construção de conhecimentos e de sentidos sociais em 

grupo, com a produção audiovisual produzida e avaliada. 

 

3.5 Avaliação dos vídeos educativos produzidos no brasil sobre a prevenção do câncer de 

colo do útero 

 

Quando iniciamos o estudo dos vídeos educativos acerca da prevenção do CCU, 

investigamos as produções existentes e assistindo-as, algumas indagações emergiram: Quais 

necessidades da promoção da saúde os vídeos produzidos atendiam? Qual padrão de 

qualidade as produções existentes no Brasil possuíam? Esses padrões de qualidade se 

mostrariam suficientes para subsidiar os objetivos que se pretendiam alcançar, tendo em vista 

a educação em saúde? Os vídeos eram em número adequado à demanda da população alvo? 
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Assim, além da emissão e recepção da mensagem, que seria foco na transferência da 

informação, o receptor precisaria, ainda, captar e assimilar, gerando uma conscientização 

sobre o tema abordado e o objetivo específico a ser alcançado, sendo a mudança positiva de 

conhecimento e atitude frente ao exame de CO. Por conseguinte, a mulher seguiria passos 

para se alcançar autonomia individual, no sentido de conhecer e entender a patologia, aceitar a 

realização do exame e posterior consulta para resultado, se prevenir contra os fatores de risco, 

seguir a periodicidade do exame em caso de resultado positivo, recorrer ao tratamento 

proposto. 

Todavia, não existem estudos suficientes sobre a recepção das informações 

veiculadas aos efeitos dos vídeos no conhecimento e comportamento de seu público, no que 

se refere a intervenções no campo da saúde nem tampouco quanto à sua qualidade (SOUSA, 

2001). 

Como ponto de partida para o presente estudo, fazia-se necessário conhecer o papel 

dos vídeos produzidos bem como o seu conteúdo, a fim de verificar as técnicas educativas 

utilizadas, as imagens e as propostas dos mesmos. 

Quanto à avaliação dos audiovisuais distribuídos, Pimenta, Leandro e Schall (2003) 

dizem que existe no Brasil escassez e baixa qualidade de vídeos educativos, o que nos remete 

à necessidade de uma reflexão crítica em torno dessas produções, a fim de possibilitar propor 

novas abordagens no campo da saúde.  

Para se constituírem como recursos pedagógicos efetivos é necessário que tais 

materiais sejam elaborados dentro de critérios bem definidos, precedidos e subsidiados por 

investigações, bem como avaliações posteriores (PIMENTA; LEANDRO; SCHALL, 2003). 

Na enfermagem, as tecnologias vêm recebendo maior ênfase e complementam as 

ações do enfermeiro, por isso necessitam ser exploradas e avaliadas a fim de que o 

profissional cumpra o papel educativo como forma de abordagem e cuidado. Desse modo, 

ocorreria um melhor relacionamento entre profissional de enfermagem e mulher assistidas, a 

fim de gerar maior grau de autonomia frente ao autocuidado e emancipação. 

Para tanto, escolhemos analisar vídeos educativos produzidos, pois acreditamos que 

eles são fundamentais como uma forma de comunicação em massa, principalmente em 

comunidades de difícil acesso, bem como por ser um material de interesse visual, que remete 

a um atrativo maior pelo conteúdo produzido. É necessário que o audiovisual como material 

educativo tenha qualidade na abordagem do tema que lhe foi destinado, por isso buscamos 

conhecer os materiais existentes e estudá-los com vistas a conhecer seu papel como auxiliador 

nas práticas educativas do profissional da saúde visando à promoção da saúde. 
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A análise de vídeos educativos sobre prevenção do câncer de colo uterino 

distribuídos no Brasil objetivou compreender e refletir sobre a forma e o contexto de 

linguagem e imagens existentes nessas produções. Sendo assim, através de uma análise 

crítica, poderíamos embasar nossas reflexões na reformulação do conteúdo desses materiais 

para posterior produção de um modelo diferenciado condizente com a atual perspectiva de 

promoção da saúde. 

O processo saúde-adoecimento evidencia que a saúde é resultado dos modos de 

organização da produção, do trabalho e da sociedade em determinado contexto histórico e o 

aparato biomédico não consegue modificar os condicionantes nem determinantes mais amplos 

desse processo, operando um modelo de atenção e cuidados marcados, na maior parte das 

vezes, pela centralidade dos sintomas (BUSS, 2000). 

Embasados pelos conceitos dos modelos de saúde de Sykes (2007), descritos no 

capítulo 3.3, acerca da promoção da saúde nas ações do enfermeiro no combate ao câncer de 

colo, avaliamos vídeos educativos sobre a prevenção do câncer de colo do útero distribuídos 

no Brasil, por meio da realização de um levantamento quantitativo da produção audiovisual 

existente sobre a prevenção do câncer cervical, da verificação se os materiais educativos 

existentes em vídeo atendem os objetivos de promoção da saúde e da análise de critérios de 

qualidade presentes em vídeos educativos sobre a prevenção do câncer de colo do útero no 

conteúdo abordado, imagens e linguagens presentes. Realizamos um estudo exploratório, 

descritivo e documental das produções audiovisuais existentes na temática proposta. 

A avaliação, enquanto técnica e estratégia investigativa é um processo sistemático de 

fazer perguntas sobre o mérito e a relevância de determinado assunto, proposta ou programa. 

Um processo de avaliação geralmente tem vários sentidos, sendo o mais nobre, o de fortalecer 

o movimento de transformação em prol da cidadania e dos direitos humanos (MINAYO, 

2005). 

Com isso, pretendíamos obter informações a respeito das produções audiovisuais 

sobre CCU existentes no Brasil e se estas atendiam a demanda de educação em saúde 

necessária para mudança e transformação das atitudes das mulheres frente à sua saúde, na 

realização do exame de CO e prevenção dos fatores de risco, gerando assim uma diminuição 

das taxas de morbidade e mortalidade desse câncer. 

Foram investigados vídeos educativos produzidos no Brasil desde 1980, sobre a 

temática prevenção do câncer do colo uterino, sendo realizado levantamento dos vídeos 

educativos em diversas instituições do Ceará e demais estados, assim como por meio da 

internet, os quais: Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, Secretaria Estadual de Saúde – 
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Ceará, Biblioteca de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Ceará- UFC, no site mais 

popular de vídeos da internet www.youtube.com.br, e também na Vídeo Saúde Distribuidora 

da Fundação Oswaldo Cruz- FIOCRUZ, vinculado ao Ministério da Saúde. 

A Vídeo Saúde Distribuidora da Fiocruz é um serviço de produção e distribuição de 

material audiovisual voltado para atender demandas nas áreas de ensino e pesquisa em saúde. 

O site alberga a BRAVS (Banco de Recursos Audiovisuais em Saúde), com acervo de mais de 

quatro mil títulos, a distribuidora conta com mais de quatro mil usuários cadastrados, tanto de 

organismos e instituições do Sistema Único de Saúde (SUS), como de entidades privadas, 

escolas, organizações não governamentais e comunitárias, além de usuários individuais. 

Utilizamos como critérios de inclusão, para compor a amostra deste estudo, os vídeos 

com características educativas, por ser o foco da análise do estudo, os que tinham mais de 5 

minutos de duração e os que fossem produzidos no Brasil. Excluímos da seleção os vídeos 

que continham entrevistas gravadas, palestras de profissionais, campanhas publicitárias, 

vinhetas e programas televisivos de debate sobre câncer. 

Foram identificados nos acervos descritos anteriormente 15 vídeos relacionados à 

busca do termo “câncer de colo do útero”, porém, a maioria não se encaixava nos critérios 

estipulados por esse estudo em questão. Assim, foram analisados quatro vídeos.  

Somente em 1986 foi lançada a primeira produção audiovisual educativa sobre 

prevenção do CCU disponível, enquanto a última data de 1998. Encontramos um (01) vídeo 

na Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, um (01) na Biblioteca de Saúde da UFC e os 

outros dois (02) foram cópias da Vídeo Saúde Distribuidora da Fiocruz, Rio de Janeiro, 

através do site e solicitação em mídia eletrônica. Ressaltamos que dois dos vídeos 

disponibilizados por estas instituições também estavam acessíveis pelo site do youtube. 

O estudo seguiu as seguintes etapas: levantamento dos vídeos disponíveis, seleção, 

preenchimento do instrumento proposto de avaliação, análise dos vídeos, resultados e 

discussão. Os vídeos foram analisados por sequência cronológica, tendo em vista o conteúdo 

narrativo, formas e contextos neles inseridos. 

Após realização do levantamento, cada vídeo foi assistido cinco vezes. A primeira 

vez foi para verificar a compatibilidade aos critérios de inclusão estipulados, a segunda 

continuamente e a terceira e as seguintes pausadamente para preenchimento do instrumento 

de análise proposto. 

Um dos problemas encontrados foi o fato de que alguns vídeos eram disponibilizados 

em fitas de VHS e, portanto se encontravam mofados ou deteriorados pelo tempo, assim, 

tivemos que convertê-los para DVD, o que custou tempo e gastos. Outro problema foi que 

http://www.youtube.com.br/
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diversos vídeos produzidos em outros estados eram de caráter de empréstimo, assim não se 

conseguiu copiá-los, além de que 03 dos vídeos da distribuidora Vídeo Saúde não entraram na 

pesquisa por se tratarem um de campanha publicitária e os outro dois, programas televisivos 

de debate sobre o câncer.  

Para analisar os vídeos, elaborou-se instrumento de coleta de dados contendo: título, 

produção, realização, direção, duração, público-alvo, gênero (documentário/ficcional), ano de 

produção, participação em amostras, prêmios recebidos, sinopse, o que ilustram as imagens 

apresentadas, qualidade da imagem, qualidade do som/voz off, tipo de linguagem 

científica/infantil/jargões, relação com o público-alvo, como se dá o contexto social e cultural, 

como são colocadas as fotos e entrevistas das mulheres, qual é o cenário, qual o modelo de 

saúde dominante no vídeo, como se dá a abordagem dos aspectos da doença, se explora 

imagens de miséria e sofrimento e o que o vídeo enfatiza. 

A partir deste instrumento, os dados foram organizados em um quadro elaborado a 

partir dos critérios de qualidade encontrados, comparando-os uns com os outros, analisando as 

características de cada vídeo. Os critérios de qualidade vistos foram: uso de imagens e figuras 

que não causam constrangimento, linguagem de fácil compreensão para a população alvo, 

cenário envolvente e desmistificante, modelo de saúde voltado para prevenção e promoção da 

saúde, informações atualizadas, aspectos do exame tratados de forma positiva, apoio à 

participação do parceiro, apoio à autonomia e ao autocuidado. 

 

Quadro 4 - Vídeos sobre câncer do colo do útero distribuídos. Brasil, 1986 – 1998. 

 INSTITUIÇÃO 

DE ORIGEM 

TÍTULO DO VÍDEO DATA DURAÇÃO 

(MINUTOS) 

 

Vídeo 1 

 

Ministério da 

Saúde 

Programa nacional de controle 

do câncer do colo uterino e de 

mamas-Agentes em ação 

1997 21 

Vídeo 2 
Ministério da 

Saúde 

Programa nacional de controle 

do câncer do colo uterino e de 

mamas - Viva legal 

1998 8 

Vídeo 3 Fundação Joaquim 

Nabuco 
Câncer, prevenir é viver! 1992 16 

Vídeo 4 SOS CORPO Câncer do colo de útero 1986 6 

 

VÍDEO 1 

O vídeo 1 apresentou 21 minutos, sendo ele dividido em duas partes, a primeira 

aborda o câncer do colo do útero e a segunda, o câncer de mama. 

Esse vídeo apresenta um cenário fictício de uma unidade de saúde ou hospital, tem 3 

personagens que estão caracterizadas de funcionárias, Flora, Meca e Violeta, o qual elas 
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recebem o próprio resultado do exame de Papanicolau e conversam entre si sobre o medo que 

sentem. Uma delas, Flora sente muito medo de abrir o resultado, pois teme pelo pior, que 

seria o câncer do colo do útero, as outras duas a apoiam e se dirigem diretamente ao 

expectador para falar sobre o câncer.  

Nos diálogos, explicam o que é o câncer, o tempo que ele leva para se desenvolver, a 

importância do exame, já que muitas vezes é assintomático, explicam sobre o que é feito no 

exame, sobre o benefício de se descobrir no início. Existe um quadro inserido no filme, que se 

chama Vandi, nome do entrevistador. Ele entrevista agentes comunitárias de saúde de uma 

unidade básica de saúde.  

No primeiro momento, a agente explica que na região que ela trabalha há uma 

cobertura de 70% das mulheres. Ela explica que as mulheres realizam o exame com um pouco 

de resistência. Após esse quadro, a cena volta-se para o cenário do posto de saúde. As três 

personagens falam sobre a importância da periodicidade do exame e as etapas de como são 

feitos: Retirado material do colo do útero, coloca-se na lâmina e analisa-se ao microscópio, no 

laboratório descobre-se não só o câncer, como algumas doenças. Diz que a se a mulher tiver 

alguma doença ela irá descobrir através do exame e tratar ela e o companheiro também. Além 

de tratar infecções que podem facilitar o aparecimento do CCU. 

Num segundo quadro, uma agente comunitária de saúde e uma técnica em 

enfermagem dão instruções a mulheres numa sala de espera para o exame de prevenção. 

Usam um espéculo e um álbum seriado para explicar o procedimento. Após esse momento, 

várias mulheres dão depoimentos. Uma diz que faz quatro anos que ela não realiza o exame e 

que a agente comunitária a influenciou a fazê-lo. Outra mulher diz que há três anos e 6 meses 

não realizava o exame e que sente muitas dores no “pé da barriga”. Outra afirma que a agente 

de saúde falou que o exame tem que ser feito uma vez por ano ou a cada seis meses, mas ela 

faz quando está sentindo “alguma coisa”, depois toma o remédio prescrito.  

Após esse quadro, volta-se para o cenário anterior, onde agora elas explicam os 

fatores de risco. Mulheres de 35 a 59 anos, infecções ou corrimentos frequentes, início da 

atividade sexual precoce, sem proteção, manter relações sexuais com vários parceiros, sem a 

proteção da camisinha, já ter tido alguma DST, principalmente a papilomatose, que são 

tumores parecidos com verrugas provocados por vírus que podem alterar as células do colo do 

útero; uso de fumo e muito álcool, carência nutricional, como falta de vitamina A, péssimas 

condições de vida que incluem desinformação, desconhecimento, alimentação pobre e 

inadequada.  
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No quadro seguinte, o entrevistador Vandi pergunta a agente de saúde de outra 

localidade no interior de São Paulo, quando ela percebe que a mulher tem o risco de “contrair 

câncer uterino”. Ela responde que nas visitas domiciliares observa os fatores de risco que são 

segundo sua fala: vida sexualmente ativa das mulheres, início de vida sexual muito cedo, falta 

de higiene e o fumo. Assim ela ensina as mulheres a “se limpar direitinho e a passar o ferro no 

fundo da calcinha”. Vandi pergunta se ela sente algum constrangimento ao tratar dessas 

questões intimas. Ela afirma que já está com a mesma população há 2 anos e que no inicio 

sentia, mas agora fica mais fácil as orientações. Vandi pergunta que se uma mulher quiser 

variar muito de parceiro, tem alguma orientação para ela. A agente diz que deve ser orientado 

o sexo seguro, que nessas relações elas usem sempre camisinha. Vandi pergunta se uma 

mulher tem uma carência nutritiva o que ela orientaria. Ela afirma que existe a alimentação 

complementar. 

Voltando para o cenário inicial do vídeo, Flora, ainda com receio de abrir o exame, 

finalmente abre e vê que o exame dela diz que está tudo bem. Assim, elas dizem que ninguém 

morre de medo de câncer, mas pode morrer de câncer se tiver medo de prevenir. Encerra-se o 

programa dizendo alguns sinais de alerta para o câncer de colo, como sangramento vaginal 

depois da menopausa, dor ou sangramento na relação sexual. 

 

VÍDEO 2 

O vídeo 2 de título Programa nacional de controle do câncer do colo uterino e de 

mamas (1998),tem 8 minutos e é a segunda parte de um programa chamado Viva Legal do 

Ministério da Saúde. Ele traz um cenário televisivo, com um apresentador, falando 

diretamente com os espectadores. Primeiro, ele explica o que é o câncer do colo uterino, sobre 

sua lenta evolução e sobre ser um câncer muitas vezes assintomático. Explica sobre o 

aparelho reprodutor feminino, mostrando uma figura.  

Apresenta dados atuais, como o CCU ser o segundo tipo de câncer mais frequente. 

Existe um quadro em que o médico fala sobre o exame Papanicolaou. Num segundo quadro, 

mulheres fazem perguntas sobre a doença e o exame. O apresentador explica todas as etapas 

do exame preventivo e a preparação para o mesmo. 

Enfatiza o apoio do parceiro, colaborando para evitar relações sexuais um dia antes 

do exame e tomando as medicações necessárias quando diagnosticadas alterações em que se 

trata também o parceiro. Fala da importância do retorno após o exame, para conferir o 

resultado. Por fim, há um depoimento de uma mulher acompanhada do marido, que já teve 

CCU, fez o tratamento e há 10 anos não apresenta sinais ou sintomas. Ela é otimista e apóia as 
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mulheres a realizarem o exame e o tratamento recomendado caso apresentem lesões cervicais 

ou câncer.  

 

VÍDEO 3 

O vídeo 3, Câncer, prevenir é viver (1992), é um vídeo de 16 minutos de duração. 

Apresenta imagens passadas em voz off, que significa imagens passadas enquanto o narrador 

fala, e o narrador fala sobre estatísticas do câncer. As imagens são de pessoas no seu cotidiano 

de trabalho, lazer, em hospitais, na rua, a cidade vista por cima. Nota-se que as informações 

são desatualizadas, pois São Paulo e Recife eram as únicas cidades do Brasil que possuíam 

centro de registro das doenças. Mostra em um quadro ficcional que o percentual de câncer do 

colo do útero é o mais alto, 23,7%, e o câncer de pele é o segundo com 23,4%. Em terceiro 

lugar, o câncer de mama com 16,5%. O narrador pergunta o que é o câncer e um médico 

responde. O vídeo mostra imagens de miséria e sofrimento.  

O médico fala de um estudo realizado na zona açucareira no Nordeste, onde foram 

analisadas 2.209 mulheres, 83% delas com saúde mamária e 19,01% com saúde ginecológica. 

Foram encontradas lesões pré-malignas em 65 mulheres. Cita que, comparado com outros 

países desenvolvidos, houve altíssima incidência de câncer. Fala de medidas de prevenção 

para o câncer como: evitar fumo, sol em excesso, alimentação rica em gorduras e ao menor 

sinal de perigo se procurar um médico. Cita também alguns sinais de perigo que merecem 

cuidado especial e que levem o paciente a procurar o médico: mudança de hábito intestinal, 

ferida que não cicatriza, sangramento anormal ou corrimento vaginal, endurecimento de 

nódulos nas mamas, indigestão ou dificuldade de engolir, tosse persistente ou rouquidão, 

mudança de aspecto de sinal ou verruga. Fala que o exame preventivo, o auto-exame, o exame 

médico e a mamografia são os grandes aliados na luta contra a doença. 

Há uma demonstração de exame clínico das mamas, com uma mulher. O médico 

explica que se houver alguma alteração serão indicados mamografia e biopsia. Lembra que a 

mamografia é importante mesmo nas pacientes que não apresentam alterações clínicas, pois é 

um exame para diagnóstico precoce. Explica como o exame de citologia oncótica é feito e 

mostra uma mulher realizando o exame. 

Menciona os fatores de risco para câncer de colo do útero, que segundo o vídeo são: 

casamento, casamento precoce, múltiplos parceiros sexuais, muitos filhos, baixo nível 

socioeconômico, parceiro sexual com fimose. Fatores de risco para câncer no endométrio: 

obesidade, hipertensão arterial, diabete, infertilidade, hisurtismo, distúrbios menstruais. 

Fatores de risco para o câncer de mama: ser mastectomizada, mãe com câncer de mama após 
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menopausa ou pré-menopausa, nulípara, primeiro filho após 30 anos, menarca antes dos 11 

anos, tumores benignos no passado, mamas multiglandulares com descarga papilar e/ou dores 

fortes e cistos mamários. 

Fala da prevenção do câncer ginecológico, na realização do exame Papanicolaou e 

mostra como é procedido o exame no laboratório. Explica sobre a colposcopia, mostra o 

colposcópio e uma imagem de um colo do útero. 

Afirma que o exame preventivo é um exame disponível a todas as mulheres e mostra 

os locais onde o mesmo pode ser realizado.   

 

VÍDEO 4 

O vídeo 4, Câncer do colo de útero (1986) tem 6 minutos de duração. Mostra uma 

apresentadora falando sobre a incidência de câncer do colo do útero no estado de 

Pernambuco, que é onde aparecem mais casos de CCU. Recife é uma das três cidades do 

mundo onde há mais mulheres com esse tipo de câncer. Ela explica as razões por que isso 

acontece: serviço de saúde precário na região, homens com várias parceiras sexuais, a falta de 

informação das mulheres, vergonha de ir ao médico, medo do câncer, não realização do 

exame preventivo.  

A apresentadora entrevista algumas mulheres que trabalham numa feira e pergunta se 

elas fazem o exame. A maioria responde que nunca fez o exame. 

Fala que o exame pode ser realizado em vários lugares e mostra como imagens 

maternidades e postos de saúde. 

A apresentadora demonstra um trabalho educativo que as agentes comunitárias 

realizam com as mulheres em um centro de saúde. As mulheres estão em uma roda e falam 

sobre seus medos do câncer e vergonha de fazer o exame, além de que não tem apoio dos 

maridos. 

Entrevista uma médica que fala como é o exame e demonstra a realização numa 

mulher. 

Nota-se que a médica não usa luvas e que os materiais do exame ficam expostos 

numa mesa sem o devido cuidado de armazenamento e manuseio. Também ainda não era 

usado o lugol e o ácido acético nesse exame. Perguntada sobre o tratamento, a médica informa 

que trata as pacientes com plantas, e quando o caso é mais complicado encaminha para o 

CEON, órgão do INANPS, onde faziam biópsia. 

A apresentadora fala que o CCU leva em média quatro anos para se desenvolver e, se 

descoberto no início, tem 100% de chance de cura. 
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A enfermagem é uma profissão que tem na essência de sua prática a incorporação da 

tecnologia, ao construir e desenvolver métodos e produtos que facilitam a prática da profissão. 

Dessa forma, a enfermagem utiliza diversas tecnologias, utilizando subsídios em várias 

práticas assistenciais e de ensino. 

Dentre os recursos tecnológicos utilizados ou desenvolvidos por enfermeiros para 

auxiliar o cuidado, podemos citar vídeos educativos, softwares para computadores, páginas da 

internet, desenvolvimento de programas auxiliares à educação acadêmica, criação de 

instrumentos voltados para a aplicação em clientes. 

Em decorrência das mudanças e avanços no contexto tecnológico e educacional, é 

necessário que os enfermeiros busquem atualizar-se nas questões relacionadas à tecnologia e 

seu uso nas práticas de enfermagem e de saúde, bem como, nas práticas de educação, fazendo 

articulação entre estas.  

Sob esse aspecto, destacamos que a construção do conhecimento está em contínua 

alteração, e que as mudanças são cada vez mais rápidas e com estas, há modificações dos 

aspectos metodológicos que são utilizados, norteando-se, porém, pelo método educacional 

que se refere ao processo educativo como horizontal e não apenas repasse de conteúdo. 

A tecnologia está inserida no processo de trabalho em saúde, sendo visualizada na 

construção do saber, nas relações entre as pessoas e o modo como ocorre o trabalho em saúde. 

Assim, pode favorecer o aprimoramento do cuidado. 

 O desenvolvimento de recursos tecnológicos voltados para atuação da enfermagem 

ainda está muito concentrado no ambiente acadêmico. Poucos são os trabalhos que fazem 

referência à aplicação de tecnologias voltadas para a prática assistencial na comunidade, na 

unidade de saúde ou em outro ambiente da assistência, mesmo sendo várias as possibilidades 

de uso de tecnologias neste ambiente do cuidar em enfermagem (MONTEIRO; VARGAS, 

2006). 

Na saúde, a tecnologia tem possibilidade de inúmeras utilizações, porém, é preciso 

atitude reflexiva ao incorporar e perceber a sua influência no nosso “bem-viver”. É necessário 

adequação da tecnologia à prática para o atendimento das necessidades sociais.
 

Ainda nesse contexto, é imprescindível lembrar a mudança do modelo de atenção à 

saúde, que parte da atenção biomédica para o modelo de promoção da saúde. Os profissionais 

devem fazer uso dos recursos tecnológicos, principalmente das tecnologias de relacionamento 

para efetivar esse processo.  

Logo, os recursos educativos visam a subsidiar as ações desenvolvidas no âmbito das 

interações cotidianas com os usuários do próprio serviço. 
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No ambiente assistencial, o enfermeiro pode além de realizar atividades curativas e 

de reabilitação, desenvolver práticas de educação em saúde com a aplicação destes recursos, 

fazendo um bom uso e aproveitando suas vantagens.  

Encontramos desatualização nas informações passadas nos vídeos analisados, bem 

como um escasso número de produção, sendo o último vídeo produzido no ano de 1998, o que 

nos instiga a realização de novas produções. 

O vídeo 1 retrata que população de risco são mulheres de 35 a 49 anos e cita como 

fator de risco a vida sexualmente ativa das mulheres. A mulher ter vida sexual ativa não é em 

si um fator de risco e sim o não uso do preservativo nas relações sexuais. Já o vídeo 2 relata 

informações mais atuais, como, por exemplo, que o exame de Papanicolaou deve ser 

realizado uma vez por ano e se não tiver nenhuma alteração de 3 em 3 anos, conforme 

preconizado pelo Ministério da Saúde. Já os vídeos 3 e 4 por serem muito antigos, há 

informações bastante desatualizadas e até mesmo errôneas para a época atual. No vídeo 3, por 

exemplo, cita como fator de risco para CCU, o casamento. E no vídeo 4, diz que só se 

utilizam plantas no tratamento de doenças ginecológicas. 

No vídeo 3, imagens de miséria e sofrimento são passadas com o narrador e música 

em voz off. Imagens como: doentes em leitos de hospital, pessoas emagrecidas pelo câncer, 

moradias em péssimo estado. Segundo Pimenta, Leandro e Schall (2007), a voz off é 

amplamente utilizada, ditando sentido e enfatizando o que está sendo apresentado. 

No vídeo 4, há uma demonstração do exame preventivo do CCU em uma mulher, 

sem nenhum cuidado em diminuir a exposição física desta. No mesmo vídeo, as imagens do 

portador de câncer são estigmatizadas e se tratam de imagens reais.  

Estudo realizado por Pimenta, Leandro e Schall (2007), analisando as produções 

audiovisuais sobre as Leishmanioses no Brasil, faz uso do estudo O Império do Grotesco de 

Sodré e Paiva, 2002, para nortear seu estudo e auxiliar na compreensão da produção, 

representação e utilização das imagens nos vídeos educativos. Os referidos autores afirmam 

que a análise desses vídeos demonstrou como os materiais audiovisuais são potencializadores 

de percepções diversas, podendo reforçar representações estereotipadas e formas de 

dominação, em vez de contribuir com a educação em saúde. 

Na prática diária de enfermagem, no campo da educação em saúde, em geral, 

observamos que tem prevalecido uma abordagem não crítica da educação, com o predomínio 

do modelo biomédico.  

Nos vídeos analisados, percebeu-se uma mescla entre as abordagens biomédica e 

comportamental, segundo Sykes (2007). Nos vídeos 1 e 2, notamos que o modelo de saúde 
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comportamental predomina, mas ainda há alguns traços do modelo biomédico. Nos vídeos 3 e 

4, o modelo centrado na doença (biomédico) prevalece. 

O modelo de saúde sócio-ambiental deveria ser, preferivelmente, a abordagem 

predominante nas produções educativas, a fim de que a população torne-se autora da mudança 

de comportamento como parte de um processo de autonomia. Esse tipo de abordagem 

necessita ser encorajada, visto que a educação em saúde prevalece em direção a um amplo 

alcance da promoção da saúde. Essa mudança facilitaria a saúde populacional, o 

desenvolvimento comunitário, a saúde pública e a construção de políticas mais saudáveis 

(WHITEHEAD, 2006). 

No saber da enfermagem, podem-se encontrar formas de tecnologia que promovam o 

processo de emancipação dos sujeitos envolvidos no cuidar. Como mencionado por Nietsche 

(2000), as tecnologias vinculadas à educação identificam-se com métodos de cuidado 

simplificados, com o objetivo de se tornar uma prática comum, facilitando o cuidado dos 

pacientes. 

Destacamos que não foram encontrados nos vídeos analisados elementos que apóiem 

e promovam a emancipação das mulheres frente a sua saúde. Três dos vídeos (vídeo 2, vídeo 

3, vídeo 4) entrevistam mulheres para saber sobre seu conhecimento frente ao exame 

preventivo, mas em nenhum momento há uma clara menção e apoio à mudança de 

comportamento delas para obterem autonomia sobre sua saúde, buscando realizar 

periodicamente o exame, bem como consulta posterior e tratamento, se necessário. 

Quanto à linguagem dos vídeos analisados, no vídeo 1 encontramos uma linguagem 

científica, mas de fácil compreensão. No vídeo 2 encontramos uma linguagem científica, ora 

de fácil, ora de difícil compreensão para a população leiga. Na frase: “Essa doença é o 

resultado de uma alteração progressiva nas células de uma parte do corpo”, notamos certo 

uso despreocupado de expressões que acreditamos serem complicadas para a população 

compreender seu significado. Nos vídeos 3 e 4 não há preocupação em adequar a linguagem 

para a população a que se destina. Predominam o uso de linguagem científica.  

Como no estudo de Pimenta, Leandro e Schall (2007), foram encontradas também 

simplificações de certas informações, até em excesso em alguns casos, infantilizando e 

menosprezando o espectador, usam-se jargões técnicos ou classificações científicas, para um 

público especializado na área biomédica. 

Como verificado por Rondelli (1995), esses vídeos apresentam três tipos de discurso: 

o leigo (por meio de depoimentos de pessoas comuns, facilitando a identificação do 

espectador com esse relato subjetivado); o especialista (por meio de depoimentos de médicos 
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que, com base no campo científico, tentam levar, ao espectador informações sobre essa área, 

utilizando uma fala nem sempre simples, mas que comumente emprega metáforas para se 

fazer entender) e o midiático (por intermédio da fala de um profissional- jornalista ou 

educador, que faz a mediação entre os depoimentos leigo e especialista, podendo ser o fio 

condutor para a compreensão do tema). O leigo no caso seriam os depoimentos de mulheres 

que se inserem nos vídeos; o especialista seriam os dos profissionais de saúde e o midiático 

seriam dos apresentadores ou personagens, como observado no vídeo 1. 

Um dos critérios de qualidade estipulados para a pesquisa que procuramos identificar 

nos vídeos é a influência da participação e apoio do parceiro, no que se refere à realização e 

periodicidade do exame. Esse critério só foi encontrado no vídeo 2, cujo apresentador fala 

sobre como o parceiro pode apoiar a mulher: “evitando relações sexuais antes do exame e na 

tomada de medicação prescrita se necessário”. 

Os vídeos de intervenção social devem usar uma linguagem adequada a seu público 

para, subsequentemente, desencadear ações ou mudanças de comportamento. Assim, atitudes 

positivas devem ser buscadas, enfatizando sempre o lado positivo do exame preventivo, 

desmistificando a doença e combatendo o medo. 

O vídeo 2 enfatiza o lado positivo e não o negativo do exame, como: “o exame é 

indolor, detecta precocemente o câncer” e substitui expressões negativas, sempre por 

positivas. Por exemplo: “O exame é rápido, não dói nada, causa no máximo um pequeno 

desconforto”. 

Ele também é o único que traz a informação sobre a preparação da mulher para o 

exame e sobre a importância do retorno para conferir o resultado.  

Explorar as interfaces dos materiais audiovisuais pode contribuir de maneira mais 

consequente para o aprimoramento da atenção básica no Brasil, as imagens podem ir muito 

além de simples transmissão de informações, pensando novos rumos pedagógicos e 

experimentais para levar uma ampliação do horizonte teórico e metodológico, gerando uma 

verdadeira práxis do audiovisual e da imagem no campo da educação em saúde (PIMENTA; 

LEANDRO; SCHALL, 2007). 

De acordo com essa análise feita dos vídeos educativos produzidos no Brasil, se faz 

necessário uma abordagem diferenciada da que observamos, em busca de um modelo 

inovador e prático, visando à promoção da saúde e qualidade de vida da população.  

A enfermagem deve estar mais preocupada em facilitara prática da CO, com 

elementos que aperfeiçoem sua prática diária, a fim de unir por meio de conhecimento técnico 

e científico visando a complementar sua atividade preventiva. O uso do vídeo como 
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tecnologia educativa nos níveis primário, secundário e terciário de saúde, tende a ser um 

ótimo instrumento; porém, é necessário que ele alcance os objetivos da promoção da saúde.  

A avaliação dos vídeos educativos sobre o CCU produzidos no Brasil se mostrou 

relevante, visto que o vídeo, como tecnologia que visa à educação em saúde, pode trazer 

grandes contribuições. 

Verificamos que a qualidade das produções audiovisuais ainda é baixa. Nos vídeos 1 

e 2 foram encontrados maior quantidade de elementos de qualidade, de acordo com os 

critérios de qualidade propostos nesse estudo.  

Ambos os vídeos apresentavam ausência de imagens e figuras de miséria e 

sofrimento, de cenário desmistificante e modelo de saúde comportamental. O vídeo 1 

apresentou uma linguagem científica, mas de fácil compreensão. Já o vídeo 2 trouxe 

informações mais atualizadas, apoio à participação do parceiro frente à saúde da companheira 

e tratou da doença e exame preventivo de forma a realçar os aspectos positivos.  

Os vídeos 3 e 4 apresentaram alguns elementos que não os tornam viáveis quanto à 

missão educativa. O vídeo 3 mostrou figuras e imagens que causam constrangimento à 

população e estimulam o medo e estigmatização dessa doença. Já o vídeo 4 apresentou a 

exposição do corpo e genitais de uma mulher durante o exame preventivo, o que não era 

necessário, pois além da exposição exagerada, sem pudor, o ambiente em que se processou o 

exame não era adequado, podendo causar desconforto, remetendo assim dúvida e medo, que 

dificulta a adesão da população alvo ao procedimento. Além disso, apresentam muitas 

informações desatualizadas, faltam informações essenciais, como a preparação da mulher 

antes do exame e o apoio do parceiro para estimular a realização do exame. Eles ainda estão 

centrados no modelo biomédico de saúde. Usam linguagem científica que não é adequada à 

população alvo, bem como não se preocupam em estimular a autonomia da mulher para 

cuidar da saúde do seu corpo. 

Portanto, percebemos que ainda falta um longo caminho a ser trilhado numa 

produção que tenha a capacidade de produzir práticas mais desejáveis entre as mulheres 

quanto à prevenção do CCU, pois muitos aspectos de qualidade enfocado neste estudo não 

foram encontrados em nenhum dos vídeos analisados, como por exemplo, o apoio à 

emancipação da mulher, a fim de gerar mudanças no comportamento frente à sua saúde. 

O vídeo 1 nos sugere que um caráter mais ficcional é atrativo para a população, 

possibilitando mais interesse. Assim é uma proposta a ser estimulada e desenvolvida, pois é 

uma estratégia que visa a captar mais a atenção popular sobre a prevenção do CCU, 
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envolvendo o empoderamento dos clientes que faz parte das três estratégicas básicas para a 

promoção da saúde preconizadas na Carta de Ottawa.  

Dos materiais audiovisuais encontrados, muitos não eram de caráter educativo e os 

que se encaixavam no perfil do estudo eram em número insuficiente para a demanda de 

educação populacional. Verificamos, assim, escassez de um elemento tecnológico que poderia 

ser de grande utilidade para a educação em saúde.  

O modelo de saúde que predominou nos vídeos foi o de abordagem comportamental, 

porém, com traços do modelo biomédico. Para gerar transformação no panorama da saúde 

brasileira, deve-se buscar dar ênfase ao modelo sócio-ambiental, pois possibilita que a 

população seja autora da própria mudança de comportamento, visando assim à saúde 

populacional, o desenvolvimento de pensamento crítico da comunidade e a construção de 

políticas mais saudáveis. 

Verificamos nesta pesquisa que as produções audiovisuais existentes não atendem 

em número e qualidade à proposta a que se destina de promoção da saúde, revelando que 

necessitam de uma reformulação estrutural e conceitual para construção de um modelo 

diferenciado a fim de que sejam estimuladas práticas mais desejáveis entre as mulheres 

brasileiras. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 Avaliação da educação em saúde: aplicando o modelo Roberta Sstraessle Abruzzese 

(RSA), 1992 

 

Avaliar é um componente crítico do processo de tomada de decisões. Seus resultados 

devem ser usados para orientar ações futuras no planejamento e na execução de intervenções 

educativas, fornecendo evidências baseadas na prática para apoiar a continuidade ou a revisão 

de uma intervenção (BASTABLE, 2010). 

 Os passos para conduzir uma avaliação são:  

a) Determinar o foco da avaliação; 

b) Planejá-la; 

c) Conduzi-la; 

d) Determinar os métodos de análise e interpretação dos dados coletados; 

e) Relatar os resultados; 

f) Usar os resultados da avaliação. 

 

4.1.1 Determinação do foco da avaliação 

 

 Ao se planejar uma avaliação, o primeiro passo é determinar seu foco, pois este 

orientará os passos seguintes. O foco deve ser claro, específico e realista, pois dele depende a 

utilidade e a exatidão dos resultados. A classificação dos tipos de avaliação existentes tem por 

base os cinco componentes que determinam o foco da avaliação a ser realizada: público; 

propósito; questões; abrangência e recursos. Tais componentes são determinados pelas 

perguntas: Para qual público a avaliação está sendo conduzida? Com que propósito? Que 

perguntas serão feitas? Qual abrangência? Que recursos disponíveis? (RUZICKI, 1987). 

 O público compreende as pessoas de quem se realiza a avaliação. Pode ser dividido 

ainda em público principal, grupo que requisitou a avaliação, e em público geral, todos que 

usarão os resultados da avaliação ou se beneficiarão dela (RUZICKI, 1987). 

 Para se estabelecer mais facilmente o foco da avaliação, devemos considerar 

primeiro o público principal, que requisitou a avaliação, especialmente se os resultados dessa 

avaliação forem usados por vários grupos que representam interesses diversos. 

 No caso deste estudo, o público principal se consistiu de mulheres residentes em uma 

comunidade específica pertencente à área adscrita do Centro de Saúde Floresta no município 
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de Fortaleza- CE, em princípio, pela identificação do perfil das mulheres, no que concerne a 

realização da CO, fase 1 da presente pesquisa.  

  Após identificar/caracterizar o público principal, estabelecemos o propósito da 

avaliação, respondendo por que ela está sendo realizada. Em nosso estudo, determinar a 

eficiência do processo de ensino mediado por vídeo.  

 As perguntas a serem feitas na avaliação devem ser específicas e mensuráveis e estão 

diretamente relacionadas ao propósito de realizá-la. Fazer a pergunta certa é imprescindível 

para a avaliação atingir o propósito pretendido. As perguntas constituem o primeiro passo 

para seleção do desenho da avaliação quando se constitui a base para a análise dos dados. 

 No que concerne à pergunta do presente estudo: qual a eficiência de uma intervenção 

educativa mediada por vídeo nas mulheres de uma comunidade acerca do conhecimento e 

atitude quanto ao exame de CO? 

 No que diz respeito à abrangência de uma avaliação são considerados os aspectos 

quantitativos do que está sendo avaliado. Quantos aspectos da educação serão avaliados? 

Quantas pessoas serão avaliadas e em que período de tempo? A avaliação do presente estudo 

focará uma experiência de aprendizagem de um grupo de mulheres de uma comunidade 

específica, limitada a uma apresentação de vídeo educativo englobando os resultados relativos 

ao conhecimento e atitude das mulheres. 

 Os recursos necessários para realizar uma avaliação incluem tempo, expertise, 

pessoal, materiais, equipamentos e instalações. Uma análise realista dos recursos disponíveis 

é essencial para estabelecer qualquer avaliação. 

 Os cinco componentes utilizados para determinar o foco da avaliação são 

estreitamente relacionados entre si. O público esclarece o propósito, as perguntas se 

relacionam com o propósito, a abrangência é determinada pelo propósito de sua realização e 

pelos recursos disponíveis. 

 

4.1.2 Métodos de avaliação 

 

 Existem vários modelos de avaliação que auxiliam a esclarecer as diferenças entre os 

tipos de avaliação e de como eles se relacionam entre si. 

 Dentre estes, Abruzzese (1992) constituiu o modelo de avaliação Roberta Straessle 

Abruzzese (RSA), para conceituar ou classificar a avaliação educativa em diferentes níveis. 

Desenvolvido em 1978, derivado de uma pesquisa de educação para o desenvolvimento de 

pessoal, ainda permanece útil e foi utilizado como referencial teórico base deste estudo. 
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 O modelo RSA representa pictoricamente os cinco tipos básicos de avaliação inter-

relacionados ao propósito, às perguntas, à abrangência e aos recursos que compõem o foco da 

avaliação (Figura 1).  

 

Figura 1 - Modelo RSA de avaliação. 

 

 

 

 

 

Fonte: BASTABLE, 2010. 

  

 Os cinco tipos de avaliação incluem processo, conteúdo, resultado, impacto e 

programa. Os quatro primeiros tipos são descritos como nível de avaliação que se conduz do 

simples (avaliação de processo) ao complexo (avaliação de impacto), sendo a avaliação total 

do programa a junção de todos os níveis anteriores. 

 O objetivo da avaliação de processo (formativa) é fazer adaptações na atividade 

educativa assim, que necessário, em relação a pessoal, material, instalações ou objetos de 

aprendizagem ou mesmo na própria atitude. Essas adaptações podem ser feitas ao término de 

uma aula, antes do início da próxima ou no meio de uma única experiência de aprendizagem. 

Esse tipo de avaliação é parte do próprio processo educativo, sendo componente contínuo da 

avaliação diagnóstica, do planejamento e da implantação. A avaliação contínua ajuda o 

enfermeiro a prevenir problemas antes que ocorram ou a identificá-los à medida que surjam. 

 O propósito da avaliação de processo é saber como o ensino pode ser aperfeiçoado 

para facilitar a aprendizagem. A eficiência no ensino, o processo de ensino e as respostas do 
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aprendiz são monitoradas continuamente. A abrangência dessa avaliação geralmente é 

limitada em profundidade e tempo, mas é suficientemente detalhada para incluir aspectos 

quanto possíveis, enquanto ocorram, durante a experiência específica de aprendizagem. Os 

recursos são menos custosos e mais acessíveis, ocorrendo com mais frequência 

(ABRUZZESE, 1992). 

 Sob a perspectiva da prática baseada em evidência, a avaliação de processo é 

importante no emprego de modificações, chamada diretriz, que bem construída inclui não 

apenas uma intervenção, mas também o processo baseado na evidência que deveria ser usada 

para promover esse ensino. O desenvolvimento de uma diretriz de uma prática requer alto 

nível de rigor, sendo dirigida para orientar o cuidado a todos os pacientes com características 

semelhantes. O uso consciente de evidências internas reunidas a partir da avaliação de 

processo é componente fundamental de cada experiência de ensino aprendizagem 

(BASTABLE, 2010). 

 O propósito da avaliação de conteúdo é determinar se os aprendizes adquiriram o 

conhecimento ou técnica ensinada durante a experiência de aprendizagem. Responde até que 

ponto os alunos aprenderam o que foi transmitido ou se atingiram os objetivos especificados. 

Seu foco está em como o processo de ensino aprendizagem afeta os resultados imediatos, a 

curto prazo. Pretende responder se os objetivos foram alcançados como resultado do ensino. 

Sua abrangência é limitada a uma experiência específica e aos objetivos específicos para essa 

experiência. A avaliação ocorre logo após a conclusão do ensino e os dados são obtidos de 

todos os aprendizes de um grupo (ABRUZZESE, 1992). 

 A avaliação de conteúdo está focada na coleta de evidência interna para determinar 

se os objetivos de certo grupo foram alcançados. 

 O propósito da avaliação de resultado (somativa) é determinar os efeitos dos 

resultados das iniciativas de ensino e tem a intenção de resumir o que aconteceu como 

resultado da educação. As questões se o ensino foi adequado, se o indivíduo aprendeu ou se 

os objetivos comportamentais foram atingidos orientam esse tipo de avaliação. Ocorre depois 

da experiência de ensino, medindo as mudanças de resultado do ensino e da aprendizagem 

(ABRUZZESE, 1992). 

 A avaliação de resultado diferencia-se da de conteúdo no que concerne a mudanças 

que persistem após a experiência de ensino. Essas incluem a instituição de um novo processo, 

o uso de uma nova técnica ou comportamento ou a integração de um novo valor ou atitude. 

As mudanças são medidas pelos objetivos estabelecidos como resultados das necessidades 

iniciais identificadas na avaliação diagnóstica. Sua abrangência depende das mudanças a 



64 

 

serem medidas que, por sua vez, dependem dos objetivos estabelecidos para a atividade 

educativa. O período de tempo é maior e os recursos necessários são mais caros e sofisticados 

em relação aos outros dois primeiros tipos de avaliação do modelo RSA. 

 Requer também maior expertise para desenvolver estratégias de medição e coleta dos 

dados. Uma vez que identificada a necessidade de mudança, a busca por evidência para 

fundamentar essa mudança começa com uma questão estruturada, conhecida como questão 

PICO, pacient (paciente), intervention (intervenção), comparison (comparação) e 

outcome(resultado). 

 O objetivo da avaliação de impacto é determinar os efeitos relativos da educação 

sobre instituição ou comunidade, ou seja, obter informação acerca da continuidade ou não de 

uma atividade educativa e se ela vale o seu custo. Responder a questão de qual é o efeito de 

uma atividade educativa. Sua abrangência é mais ampla, complexa e mais duradoura do que 

as outras avaliações, enquanto seu foco é analisar se o ensino específico resultou em resultado 

específico. O foco da avaliação de resultado está no objetivo de um curso e o foco do impacto 

está na meta do curso. 

 No nosso estudo, o objetivo principal é que as mulheres demonstrem conhecimento e 

atitude adequados após assistirem o vídeo, a meta seria a diminuição dos índices de não 

realização do exame de CO nas mulheres da comunidade, o que não estamos avaliando. Essa 

distinção parece sutil, mas é relevante para o planejamento e a condução apropriada de uma 

avaliação de impacto. 

 Os recursos são dispendiosos e podem estar além do alcance de um único 

enfermeiro, por não ser barato, nem rápido. Os recursos incluem instrumentos confiáveis e 

válidos, coletadores de dados treinados, pessoal com expertise em pesquisa e estatística, 

equipamentos e materiais para coleta e análise, assim como acesso à população estudada. 

 Com o crescimento da prática baseada em evidência, as avaliações de impacto estão 

cada vez mais úteis em examinar a eficiência de intervenções educativas em longo prazo e 

para disseminar diretrizes de prática clínica para provedores da saúde. 

 O propósito da avaliação de programa é descrito como conduzido para auxiliar um 

público a julgar e melhorar o valor de um programa educacional (JOHNSON; OLESINSKI, 

1995). 

 De acordo com o modelo RSA, o propósito de avaliação total do programa é 

determinar até que ponto todas as atividades de um programa inteiro, durante um período, 

alcançaram as metas estabelecidas. Como questão orientadora, pode ser até que ponto um 

determinado programa consegue alcançar as metas anuais estabelecidas. Sua abrangência é 
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ampla, com foco em metas gerais, os recursos são extensos, pois engloba todos os aspectos da 

atividade educativa (processo, conteúdo, resultado e impacto) com as informações de todos os 

participantes (aprendizes, professores, representantes institucionais e comunitários).  

 O tempo pode se estender de meses a anos, os recursos podem incluir a soma dos 

recursos de todas as avaliações anteriores, incluindo recursos como tempo, material, 

equipamento e pessoal para coleta análise de dados e elaboração de relatório. 

 Conforme demonstrado na figura 1 do modelo RSA, a avaliação de processo ocorre 

com maior frequência e a de programa em menor. A avaliação de processo requer menos 

tempo e recursos do que a de programa, além do foco do conteúdo estar nos efeitos imediatos 

enquanto a avaliação de impacto em longo prazo. 

 A avaliação de uma atividade educativa conduzida a partir de uma base teórica da 

educação (modelo RSA) tem muito em comum com modelos desenvolvidos com base teórica 

do cuidado ao paciente, como o de Haggard (1989) e Rankin e Stallings (2005), como 

apresentado no quadro 5. 

 

Quadro 5 - Comparação dos tipos de avaliação entre modelos de avaliação educacional 

de paciente.  

Abruzzese (1992) Haggard (1989) Rankin e Stallings (2005) 

Processo Assimilação de informação pelo 

paciente durante ensino 

Intervenção para a educação do 

paciente 

 

Conteúdo Retenção de informações pelo 

paciente depois do ensino 

Desempenho do paciente/família 

depois da aprendizagem 

 

Resultado Uso da informação pelo paciente Desempenho do paciente/família 

no lar 

 

Impacto Não aplicável Autocuidado geral e manutenção 

da saúde 

 

Programa Não aplicável Não aplicável 

Fonte: BASTABLE, 2010. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1 Tipo de estudo 

 

 Para a promoção de conhecimento e atitude adequada com relação à prevenção desta 

patologia, optamos por desenvolver este estudo considerado como uma pesquisa de avaliação, 

transversal, do tipo quantitativo.  

 Realizamos a análise do resultado de uma intervenção educativa mediada por vídeo a 

mulheres de uma determinada comunidade acerca da prevenção do CCU. 

 A pesquisa de avaliação é definida como um processo de aplicação de procedimentos 

científicos para acumular dados confiáveis e válidos sobre a maneira como atividades 

específicas produzem resultados ou efeitos e a extensão desses resultados (HAMILTON, 

1993). 

 Tal pesquisa aborda o desenvolvimento de informações úteis sobre uma prática, 

procedimento ou programa – informações fundamentais para que a pessoa responsável possa 

decidir pela adoção, pela modificação ou pelo abandono da prática ou programa (POLIT; 

BECK, 2010). 

 As avaliações são realizadas para se responder a uma série de questões, 

preocupando-se com o fato de a intervenção atender aos objetivos propostos e em que grau 

eles são atingidos, estudando seus resultados. Na pesquisa de avaliação, a análise de 

resultados é descritiva e o estudo quase experimental (POLIT; BECK, 2010). 

 Utilizamos o delineamento transversal, tendo em vista ser o mais apropriado para o 

estudo, por incluir como sujeitos todos os indivíduos de uma população no momento da 

informação. Além de ser econômico, pois permite investigar inúmeras variáveis ao mesmo 

tempo, como também avaliar programas de saúde e definir futuras intervenções (KLEIN; 

BLOCK, 2002; ZEKEL; KATZ; ELMORE, 2005). 

 O estudo se apropria de uma abordagem quantitativa na qual o investigador identifica 

variáveis de interesse, desenvolve definições operacionais dessas variáveis e, depois, coleta 

dados relevantes dos sujeitos. São usados instrumentos formais para coletar as informações 

que são reunidas de forma quantitativa, isto é, informação numérica que resulta de 

mensuração formal e que é analisada com procedimentos estatísticos (POLIT; BECK, 2010). 
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 Na área da Enfermagem, a meta desse tipo de estudo é produzir um instrumento 

confiável que contribua com a qualidade da assistência de Enfermagem e da atenção à saúde 

das mulheres. 

 

5.2 Local do estudo 

 

 O presente estudo foi desenvolvido em pontos de apoio comunitário estratégicos de 

uma população adscrita à área de atuação do Centro de Saúde da Família Floresta, local que 

atuamos como enfermeira, vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e localizado numa 

comunidade populosa do município de Fortaleza, conhecida como Reino Encantado.  

 A partir das Fichas A (ANEXO A) do Sistema de Informação da Atenção Básica- 

SIAB, formulários preenchidos pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para 

cadastramento das famílias e dos Cadernos de Adscrição de Território das Equipes de Saúde 

da Família (ANEXO B), podemos verificar as características sócio-demográficas da 

população em estudo. 

 A Ficha A conta com um numeroso aporte de informações, tais como: identificação 

da família, cadastro de todos os seus membros, situação de moradia e outras informações 

adicionais, permitindo à equipe de saúde conhecer as condições de vida das pessoas da sua 

área de abrangência e melhor planejar suas intervenções. 

 O Caderno de Adscrição de Território é um documento elaborado pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Fortaleza, com a finalidade de traçar um perfil das micro-áreas 

divididas por agentes de saúde. Nele é realizado um consolidado dessas informações por cada 

Equipe de Saúde da Família, retratando seu território, seus agentes sociais, bem como de sua 

população qualitativa e quantitativamente. 

O Reino Encantado, com aproximadamente 20 mil habitantes, fica situado 

geograficamente no bairro Álvaro Weyne, entre a avenida Dr. Themberg, rua Dr. Hugo 

Hocha, rua Tenente Lisboa e o muro das oficinas dos urubus, antiga RFFSA na rua Joaquim 

Pinto. Tem como patriarca o coronel Antonio Joaquim de Carvalho, primeiro morador do 

bairro e, como padroeiro, São José. 

Por meio de entrevistas realizadas em agosto de 2011 pelos Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) da área, aos senhores (as): Arão Garcês (ex-presidente e fundador do Conselho 

Comunitário São José do Reino); Odilardo (ex- presidente e fundador do Conselho 

Comunitário São José do Reino); Afonso Paiva (ex-presidente e fundador do Conselho 

Comunitário São José do Reino); Pedro (atual presidente do Conselho Comunitário São José 
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do Reino) e Nanci (ex–secretária do Conselho Comunitário São José do Reino), obtivemos 

informações quanto a fundação da comunidade. 

Suas origens datam das décadas de 1920 e 1930, quando a REDE VIAÇÃO 

CEARENSE (RVC), que passou a se chamar RFFSA, hoje extinta, solicitou ao Coronel 

Carvalho um terreno para construção de uma oficina (oficina dos urubus), para que pudessem 

ser consertados máquinas e vagões da companhia, em contrapartida a referida empresa faria o 

transporte da produção da firma de sua propriedade. E assim, o acordo foi feito, porém, o 

terreno doado era muito extenso, com isso a RFFSA só ocupou apenas uma área de mais ou 

menos 01km², deixando ocioso o espaço onde hoje existe a comunidade do Reino Encantado. 

Na década de 1940, com a invasão de imigrantes vindo do interior do Estado, 

principalmente da zona norte, que desembarcavam na antiga Estação Ferroviária da Floresta, 

não tendo onde morar nem para onde ir, abrigavam-se na hospedaria Getúlio Vargas, situada 

na rua Olavo Bilac. 

Como a procura pelo abrigo era grande, existia um prazo de permanência na 

hospedaria. Terminado o prazo, essas pessoas saiam à procura de pontos de apoio para suas 

famílias (terrenos vazios e matagais). Foi assim que começou a ocupação do terreno baldio 

que ficava às margens da estação ferroviária, a sobra das terras doadas à RVC, porque além 

do acesso fácil ao centro da cidade, ficava também próxima à oficina dos urubus, pois lá as 

pessoas tinham esperança de conseguir trabalho. 

Com a morte do coronel Carvalho, a RVC alegou ser proprietária do patrimônio e 

passou a proibir a construção de casas de alvenaria, exceto as que tinham na fachada exibido a 

marca RVC. Devido às constantes ameaças de despejo, a comunidade viu a necessidade de se 

organizar e criar a primeira associação do bairro, o Conselho Comunitário São José do Reino, 

em homenagem ao seu padroeiro. 

Sendo assim, em 1964, o Conselho teve como seu primeiro presidente o senhor 

Antonio Alves Lima (Antonio da Lambreta). O desafio da nova entidade foi conseguir a 

liberação do terreno e a permissão para construção de casas de alvenaria. A missão teve o 

apoio do então senador Virgílio Távora, obtendo amplo sucesso. 

O Conselho passou a organizar a troca e venda de imóveis dentro da comunidade. 

Nesse período, a comunidade começou a se estruturar, pois não existiam ruas definidas, 

apenas trilhas com muita lama. Com o tempo foram surgindo às ruas, sendo a primeira a São 

João, hoje, conhecida João Ribeiro. 
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Entre 1961/62, foi construída a capela de São José do Reino. Na administração do 

Padre Antônio. Em 1965, construído o chafariz com um poço profundo, que ainda hoje atende 

centenas de moradores do bairro e adjacências. 

A edificação da delegacia, que hoje já não existe, foi levantada em cima de uma 

lagoa aterrada entre os anos 1965/66. Em 1965, ano em que também foram instalados os 

primeiros postes de iluminação pública nas ruas Sousa Cabral e rua Frei Mojica. Hoje 

chamadas Ferreira dos Santos e rua Ímpar, respectivamente. 

Foi também nessa mesma época que o bairro ganhou sua primeira escola, o grupo 

escolar Valdemar Falcão, sendo que em princípio a prioridade era dos filhos dos empregados 

da RVC. Só em 1974, a escola foi estadualizada e aberta para a população em geral. 

O primeiro serviço de saúde oferecido à população foi exatamente onde funcionou a 

primeira sede do Conselho Comunitário São José do Reino, na rua Ferreira dos Santos (Sousa 

Cabral), número 196. 

Já na década de 1970, começou a ser construído o famoso Posto Cinco, no campo 

Valdemar Falcão, onde antes era uma horta comunitária. Sua primeira estrutura era de 

madeira e teve como mestre de obra os senhores Canário e Tomé, no governo de Virgílio 

Távora. 

Hoje, o Centro de Saúde Floresta que atende a população do Reino Encantado é 

referência municipal, possuindo urologista, ginecologista, dentistas, clínicos gerais, 

fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos (Farmácia pólo de Fortaleza), laboratório e 

Centro de Especialidade em Odontologia (CEO), cinco equipes da Estratégia Saúde da 

Família, duas equipes da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde, uma equipe do 

Núcleo de Apoio à Estratégia Saúde da Família, além de um núcleo do Raízes de Cidadania, 

vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Humano, com advogados, assistentes sociais, 

psicólogos. 

O Centro de Saúde Floresta está vinculado administrativamente à Secretaria 

Executiva Regional I (SER I) e abrange um bairro populoso do município de Fortaleza, 

chamado Álvaro Weyne, cuja comunidade do Reino Encantado faz parte de sua área de 

abrangência. As micro-áreas que compõem o território são: 344; 345; 346 que estão alocadas 

na Equipe Álvaro Weyne 1 e as micro-áreas 347 A; 348; 349; 350 A; 350 B que se encontram 

na Equipe Álvaro Weyne 2 (Figura 2).  
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Figura 2 - Mapa do território do Reino Encantado, suas respectivas micro-

áreas e Agentes Comunitários de Saúde responsáveis. Fortaleza, 2011. 

 

EQUIPE ÁLVARO WEYNE 1

• MA 344 - Edy
• MA 345 - Leonice
• MA 346 - Gorete

EQUIPE ÁLVARO WEYNE 2
• MA 347 A - Natiane
• MA 348 - Herberth

• MA 349 - Elzimar
• MA 350 A - Rogério
• MA 350 B - Cristina
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 Nas micro-áreas, segundo os Cadernos de Adscrição de Território das Equipes de 

Saúde da Família, são encontradas favelas, ocupações e grandes áreas comerciais. A 

comunidade é localizada próximo ao Centro de Saúde Floresta, com transporte disponível e 

tempo percorrido a pé variando de menos de 15 a 30 minutos. Inexistem barreiras geográficas 

como rios, grandes avenidas ou passarela, exceto a via férrea, que se encontra desativada. 

 Como barreiras funcionais, destacamos desconhecimento por parte da população 

acerca da ESF e do trabalho em equipe multiprofissional; recepção/SAME despreparado para 

atuar na ESF, devido a ser um centro misto, ainda; equipe de saúde incompleta de médico; 

preferência por parte da população de especialidades como pediatria, ginecologia e clínica 
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médica; cultura da automedicação; deficiência de informação ao usuário; falta de medicação e 

conflitos de gangues. 

 A realização diária de acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco; 

horário de funcionamento ampliado com terceiro turno (manhã, tarde e noite), finais de 

semana e feriados (manhã e tarde); realização de exame de CO aos sábados (manhã e tarde); 

integrantes da ESF capacitados; assim como acesso aos portadores de deficiência são 

identificados como fatores facilitadores do acesso aos serviços prestados. 

 As patologias mais prevalentes na área são: hipertensão arterial sistêmica, diabetes 

mellitus, tuberculose, drogadição, alcoolismo, tabagismo, dengue, infecção respiratória aguda 

e hepatites, dentre outras. 

 Os atores sociais em destaque são lideranças comunitárias, donos de 

estabelecimentos comerciais, rezadeiras, moradores antigos, professores, etc. Como recursos 

sociais, sobressaem-se a Igreja São José do Reino e Centro Comunitário São José do Reino, a 

organização não governamental Fundo Cristão para Crianças, escolas, igrejas evangélicas, 

centro de umbanda. 

 Toda a rede de água é tratada, sendo consumida filtrada, clorada, sem tratamento ou 

ainda do chafariz público da área. Existe esgoto, luz elétrica domiciliar, iluminação pública, 

lixo coletado três vezes por semana e todos possuem vaso sanitário no domicílio. A fonte de 

renda da comunidade é provida por costureiras, autônomos, comerciantes e empregos nas 

indústrias, sendo a renda média familiar de um salário mínimo. A escolaridade predominante 

é o ensino fundamental e médio, sendo as famílias em sua maioria de religião católica ou 

evangélica. 

 A seleção dos locais da comunidade para a realização das oficinas de apresentação 

do vídeo educativo se deu devido a serem considerados redes sociais de apoio que tinham 

grande movimentação popular, como: Conselho Comunitário São José do Reino; sede do 

Fundo Cristão para Criança; Igreja Católica São José do Reino e Igreja Batista. 

  

5.3 Fases da pesquisa 

 

 Realizamos a pesquisa em seis fases distintas: identificação do perfil do grupo 

principal para estabelecer o conteúdo do vídeo educativo; desenvolvimento do roteiro do 

vídeo educativo (primeira versão); avaliação do roteiro do vídeo por juízes de conteúdo e 

técnico; gravação e edição do vídeo; implantação com aplicação do inquérito CAP antes do 
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vídeo e avaliação com aplicação do inquérito CAP depois do vídeo, comparando com estudo 

de identificação do grupo principal (Figura 3). 

 

Figura 3- Fluxograma das fases da pesquisa.  
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Fase 1: identificação do perfil do grupo principal para estabelecer o conteúdo do vídeo 

educativo 

  

 A primeira fase da pesquisa se constituiu da identificação do perfil do grupo 

principal de mulheres da comunidade para se estabelecer o conteúdo do vídeo educativo. 

 Inicialmente determinamos o total de mulheres maiores de 10 anos da área estudada 

dividida por ACS e micro-áreas, contabilizando 1813 mulheres. Em seguida, detectamos a 

realização, a periodicidade e motivos da não realização do exame pelas mulheres 

(APÊNDICE A). 

 Deste público, pesquisamos 831 mulheres acerca da realização do exame de CO, 

residentes nas oito micro-áreas descritas, no período de abril a julho de 2011, com vistas a 

identificar as reais necessidades das mulheres frente ao exame de CO para desenvolvimento 

da estratégia educativa. 

 

Fase 2: desenvolvimento do roteiro do vídeo educativo (primeira versão) 

 

 A segunda fase da pesquisa se constituiu da elaboração do roteiro (primeira versão). 

Para a produção de um vídeo, tem-se que considerar dois momentos distintos: o da concepção 

e o da realização. Para tanto, se faz necessário que a elaboração de um roteiro, uma estrutura 

artística com formato técnico de texto escrito, cheio de códigos e de palavras (FIORENTINI; 

CARNEIRO, 2002). 

 Para a elaboração do roteiro do vídeo educativo por profissional da área da saúde que 

nunca teve contato com produção de qualquer audiovisual, aprofundamos pesquisas neste 

campo de estudo e descobrimos no autor Comparato (2009) rica contribuição. Por ser médico, 

dramaturgo, escritor e roteirista, Comparato é considerado grande contribuidor com vasta obra 

adotada nas escolas de cinema de diversos países, mantendo o equilíbrio entre a teoria e a 

prática de se criar um roteiro.  

 Roteiro, segundo Comparato (2009), é definido como a forma escrita de qualquer 

produto audiovisual. Escrevemos a palavra que deve ser interpretada por quem está atuando, 

colocando o espectador em determinada situação, tempo, espaço, criando identidade com as 

personagens. Seus aspectos fundamentais são: 

 Logos – palavra que dá forma a estrutura; 

 Pathos– drama, história que provoca identificação do público; 
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 Ethos – intenção da mensagem, influência, ética, significado da história, implicações 

sociais, políticas e existenciais. Razão pelo qual se escreve. 

 Existem seis etapas na construção do roteiro: a ideia, o conflito, as personagens, a 

ação dramática, o tempo dramático e a unidade dramática. A ideia é o fundamento do 

roteiro, normalmente vem da experiência do autor, que se define por um conflito essencial 

(matriz) caracterizados por palavras, concretizando o que se vai desenvolver (storyline – 

esboço da história). Quem vai viver o conflito básico são as personagens e a maneira como 

esse conflito vai ser contada, por meio de uma estrutura em sequência, com cenas, espaços e 

personagens é conhecida como ação dramática, a organização do enredo em cenas por meio 

da unidade e tempo dramático (COMPARATO, 2009). 

 Em princípio, foi definido o conteúdo do roteiro, sua idéia fundamental, baseado na 

literatura em torno da prevenção do CCU divulgada pelo Ministério da Saúde, por meio do 

Instituto Nacional do Câncer (INCA) e na caracterização do perfil da população identificada 

na fase 1 da pesquisa sobre a realização do exame de CO com as mulheres da comunidade, 

nas Fichas A e nos Cadernos de Adscrição de Território das equipes envolvidas.  

 De posse do material teórico selecionado, destacamos algumas informações 

relevantes para descrever o que seria desenvolvido no roteiro do vídeo com relação ao 

conhecimento, a atitude e a prática da CO. Com o conteúdo determinado, para que desse 

forma à estrutura do roteiro, começamos a criar o conflito essencial, o que iria se desenvolver 

que provocaria identificação com o público alvo da comunidade do Reino Encantado.  

 Assim, o roteiro (APÊNDICE B) contou com informações relevantes a respeito dos 

fatores de risco para o CCU, formas de prevenção, finalidade, realização e periodicidade 

adequada da CO, cuidados pré-exame, assim como, seu retorno e tratamento adequado, 

depoimentos de profissionais e mulheres da comunidade convidados.  

 

Fase 3: avaliação do roteiro do vídeo educativo por juízes de conteúdo e técnico 

 

 Após a primeira versão do roteiro, encaminhamos o texto para ser avaliado por pares. 

Há diferentes modelos para avaliar um instrumento, todavia, nesse estudo, foi realizada a 

análise de juízes, descrita por Pasquali (1998). A análise de juízes ou análise de conteúdo é 

baseada, necessariamente, no julgamento realizado por um grupo de juízes experientes ou 

peritos na área, ao qual coube analisar se o conteúdo estava correto e adequado ao que se 

estava propondo no estudo (profissionais da área da saúde- analista de conteúdo), assim como, 
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avaliar a técnica utilizada no desenvolvimento do roteiro (profissionais da área de 

comunicação social- analista técnico). 

Decidimos trabalhar com sete juízes de conteúdo e três juízes técnicos, pois o 

número ímpar evita empate nas opiniões. Estes foram selecionados conforme pontuação do 

grau de domínio e experiência com a temática do estudo e a técnica utilizada em vídeos. Tais 

critérios de seleção foram adaptados do estudo de Barbosa (2008), que construiu e validou um 

vídeo educativo para promoção do apego entre mãe soropositiva para o HIV e seu filho, por 

sua relevância e semelhança metodológica com a presente pesquisa (Quadro 6 e 7). 

 

Quadro 6 - Pontuação dos critérios de seleção dos analistas de conteúdo. 

 

ANALISTA CONTEÚDO PONTUAÇÃO 

Doutor em Enfermagem/ Medicina 2 pontos 

Mestre em Enfermagem/ Medicina 1 ponto 

Experiência na assistência em saúde sexual e reprodutiva da mulher 

por período de, no mínimo, cinco anos 
1 ponto 

Participação em grupos/projetos de pesquisa que envolvam a saúde 

sexual e reprodutiva da mulher 
1 ponto 

Autoria em dois trabalhos publicados em periódicos com a temática 

saúde sexual e reprodutiva da mulher 
1ponto 

Tese ou dissertação na temática saúde sexual e reprodutiva 1 ponto 

 

Quadro 7 - Pontuação dos critérios de seleção dos analistas técnicos.  

 

ANALISTA TÉCNICO PONTUAÇÃO 

Doutor em Comunicação 2 pontos 

Mestre em Comunicação 2 pontos 

Especialização na área de Comunicação 1 ponto 

Experiência em desenvolvimento de vídeos educativos por período 

de, no mínimo, cinco anos 
1 ponto 

Participação em grupos/projetos de pesquisa que envolvam o 

desenvolvimento de vídeo educativo 
1ponto 

Produção de, no mínimo, dois vídeos educativos 1ponto 

Tese/ Dissertação ou monografia na temática de comunicação 1ponto 

 

Para participar, o avaliador de conteúdo teria que obter, no mínimo, quatro pontos e, 

o avaliador da técnica, dois pontos no total da soma dos critérios estabelecidos. Após a 

seleção, com vistas a instruir o avaliador sobre como proceder à análise, fornecemos um 

formulário para registro de seus julgamentos. 

 Os formulários estruturados de avaliação do conteúdo (APÊNDICE C) e da técnica 

(APÊNDICE D) do roteiro continham quesitos a serem respondidos com SIM ou NÃO nos 
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subitens, e com níveis de avaliação para cada item, como: Excelente (E); Muito Bom (MB); 

Bom (B); Regular (R); Regular Inferior (RI); Pobre (P). Além de espaços para comentários 

gerais em cada item. 

 As variáveis julgadas pelos analistas do conteúdo e da técnica foram elaboradas 

conforme estudo de validação de tecnologia educativa de Lopes (2001), que elaborou um 

software educativo para auxiliar o ensino de sinais vitais, assim como uma planilha para 

avaliação de roteiro de Comparato (2009), utilizada pelo autor como roteiro de avaliação em 

concursos de vídeos e disponibilizada para uso livre. As variáveis foram definidas como: 

conceito da ideia; construção dramática (abertura, conflito, desenvolvimento, clímax, final); 

ritmo (evolução dos momentos dramáticos, tipos de cena); personagens (motivação, 

credibilidade, interação); potencial dramático, diálogos (tempo dramático), estilo visual 

(estética), público referente, estimativa de produção e resultado final da análise. 

  Os aspectos avaliados pelos analistas de conteúdo em cada variável foram: 

 Conceito da ideia: 

Relevância e atualidade do conteúdo temático 

Coerência do conteúdo com objetivo do vídeo  

Coerência do objetivo do vídeo com a realidade da prática 

Credibilidade das premissas expostas  

Compreensão das informações 

Suficiência das informações 

Atenção aos objetivos de instituições que trabalham com prevenção do CCU 

Adequação para ser usados por profissionais de saúde 

Propõe mudança de comportamento 

 Construção dramática (abertura, conflito, desenvolvimento, clímax, final):  

Impacto do roteiro 

Interesse crescente do roteiro 

Presença de estereótipos ou discriminação 

 Ritmo (evolução dos momentos dramáticos, tipos de cena): 

Motivação das cenas 

Ritmo das cenas 

 Personagens (motivação, credibilidade, interação): 

Empatia das personagens 

Personagens e situações suficientes 
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 Potencial dramático: 

Existe emoção 

Existem surpresas 

 Diálogos (tempo dramático):  

Naturalidade dos diálogos 

Vocabulário adequado das personagens 

Relevância da conclusão 

 Estilo visual (estética):  

Compreensão dos símbolos  

Importância das imagens descritas para prevenção do CCU 

 Púbico referente:  

 Relação do conteúdo com o público alvo (mulheres entre 25 e 59 anos) 

Identificação do público alvo com a problemática  

Compatibilidade da linguagem com nível de conhecimento do público alvo 

 Estimativa de produção (possibilidade real de o roteiro virar 

um produto audiovisual): 

Excelente 

Muito Bom 

Bom 

Regular  

Regular Inferior  

Pobre  

 Resultado do analista: 

Aprovado 

Aprovado com modificações 

Reprovado com qualidades 

Reprovado 

 

 Enquanto que os aspectos avaliados pelos analistas técnicos em cada variável foram:  

 Conceito da idéia: 

Adequação do roteiro ao objetivo de promover reflexão sobre o CCU 

Auxilia aprendizagem da ideia 

Acessibilidade da ideia 
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Utilidade do roteiro 

Roteiro atrativo 

 Construção dramática (abertura, conflito, desenvolvimento, clímax, final):  

Impacto do roteiro 

Interesse crescente do roteiro 

Duração de tempo das cenas e do vídeo  

Agradabilidade da apresentação do roteiro 

 Ritmo (evolução dos momentos dramáticos, tipos de cena): 

Ascendência da curva dramática 

Ritmo das cenas 

Dinamismo do ambiente 

Adequabilidade das formas de apresentação das cenas 

 Personagens (motivação, credibilidade, interação): 

Originalidade das personagens 

Consistência dos valores das personagens 

 Potencial dramático: 

Desenvolvimento da expectativa 

 Diálogos (tempo dramático):  

Motivação dos diálogos 

Aceleração da ação e clímax da história 

 Estilo visual (estética):  

Repetição de cenário/ambiente 

Adequabilidade das imagens 

Criatividade da estrutura geral 

 Público referente:  

Relação do conteúdo com o público alvo (mulheres entre 25 e 59 anos) 

 Estimativa de produção (possibilidade real de o roteiro virar um produto audiovisual): 

Excelente 

Muito Bom 

Bom 

Regular  

Regular Inferior  

Pobre  
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 Resultado do analista: 

Aprovado 

Aprovado com modificações 

Reprovado com qualidades 

Reprovado 

 

 Dessa forma, após apreciação da primeira versão do roteiro pelos avaliadores da área 

da saúde e comunicação, suas contribuições foram analisadas e serviram para formulação da 

versão final do roteiro. 

 

Fase 4: gravação e edição do vídeo educativo 

 

 Após análise das sugestões da avaliação do roteiro pelos especialistas e reformulação 

do roteiro, procedemos à gravação do vídeo. O local de gravação foi o Centro de Saúde da 

Família Floresta, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza e as cenas externas 

na comunidade do Reino Encantado, com apoio de um técnico da área de produção de vídeo. 

 Os locais filmados foram: consultório de atendimento, auditório, recepção, sala de 

espera, fachadas de casas e ruas da comunidade. A escolha destes locais se baseou na 

identificação destes cenários com o público alvo, uma vez que o centro de saúde realiza 

atendimento àquela população, assim como, pelo reconhecimento de seus profissionais e das 

mulheres da comunidade que deram seus depoimentos acerca da prevenção do CCU presentes 

no vídeo. 

 Os participantes que compuseram o elenco do vídeo foram pesquisadores, 

profissionais e usuários do centro de saúde, pertencentes à comunidade do Reino Encantado 

convidados. O roteiro do vídeo foi entregue a cada participante em tempo hábil, sendo estes 

treinados anteriormente a gravação, por meio de ensaios gerais. As filmagens ocorreram em 

dois dias consecutivos, um no centro de saúde e outro na comunidade. 

 

Fases 5 e 6: implantação com aplicação do inquérito CAP antes do vídeo educativo e 

avaliação com aplicação do inquérito CAP depois do vídeo 

  

 Nestas fases, as mulheres residentes na comunidade do Reino Encantado foram 

convidadas, com antecedência, a participar de uma oficina de apresentação do vídeo 

educativo pelos Agentes Comunitários de Saúde, por meio de visita domiciliária, informando 
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o conteúdo da atividade educativa que se constituía da apresentação de vídeo sobre a 

prevenção do CCU, dia e hora da atividade. 

 A organização do espaço físico se deu com antecedência mínima de uma hora para 

preparação do kit multimídia e entrevistas pré-teste. 

 Na data, hora e local programado, quando as mulheres chegavam para a atividade 

eram informadas sobre a pesquisa e, concordando em participar, assinavam o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE F). Logo em seguida, eram 

convidadas a responder o inquérito CAP pré-teste, por meio de entrevista, de forma 

individual.  

 A fim de se realizar a avaliação de resultado do vídeo no conhecimento e na atitude 

das mulheres, foi aplicado uma adaptação do inquérito Conhecimento, Atitude e Prática 

(CAP) (APÊNDICE E), acerca da prevenção do CCU antes da apresentação do vídeo (pré-

teste) e o mesmo inquérito após a apresentação do vídeo (pós-teste).  

 O Inquérito CAP utilizado foi adaptado segundo o modelo usado no estudo de 

Vasconcelos (2008), que avaliou um álbum seriado como intervenção educativa na adesão das 

mulheres à consulta de retorno para receber o resultado do exame de Papanicolaou. Este 

instrumento permite estabelecer relações existentes entre os temas sugeridos e a identificação 

do conhecimento, das atitudes e normas sociais determinantes das intenções e 

comportamentos das mulheres em realizar o exame de CO na periodicidade adequada. A 

metodologia CAP permitiu um diagnóstico da população, mostrando o que elas sabiam, 

sentiam e como se comportavam quanto ao exame de citologia.  

 O vídeo educativo foi apresentado em sessões dialogadas, com média de 15 minutos 

de exposição, por meio de data show, caixa de som e aparelho de DVD em um espaço 

comunitário previamente agendado, sendo exibido uma única vez em cada oficina educativa. 

Após a apresentação do vídeo era aberto espaço para retirada de dúvidas e respondidos 

questionamentos diversos da clientela, em seguida, procedia-se a coleta do questionário pós-

teste e se servia um lanche enquanto todas as mulheres pudessem responder ao questionário 

individualmente por meio de entrevista em sala vizinha. Ao final dos questionários e do 

lanche, fazia-se sorteio de brindes de utensílios de higiene e beleza em geral. 

 Ocorreu um total de 12 encontros (11 tardes e 01 manhã), com média de participação 

de 13 mulheres em cada oficina, com participação mínima de 06 e máxima de 20 pessoas, no 

mês de setembro de 2011, no período semanal, à tarde e um dia no sábado, pela manhã.  

 Os encontros foram realizados na sala de aula do Conselho Comunitário São José do 

Reino, no salão paroquial da Igreja católica São José do Reino, no salão da Igreja Batista e na 
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sala de aula da sede do Fundo Cristão para Criança. Locais de fácil acesso da comunidade, 

tranquilo, sem ruídos e com um mínimo de interferências externas, possibilitando um 

ambiente adequado à aprendizagem. 

 O inquérito CAP pré e pós-teste possuí quatro partes: dados de identificação, 

conhecimento sobre a CO, atitude frente ao exame de CO e prática do exame de CO. As 

variáveis investigadas como dados de identificação foram: nome; endereço; idade; 

escolaridade; renda familiar mensal; ocupação; estado civil; religião e cor da pele. As 

variáveis relacionadas ao conhecimento abordaram: conhecimento a respeito do exame de 

CO; local que ouviu falar do exame de CO; participação de atividade educativa da prevenção 

do CCU; conhecimento da finalidade; dos cuidados pré-exame e da periodicidade da CO. 

 Quanto às variáveis relativas à atitude frente ao exame de CO, destacamos: opinião 

da mulher, do parceiro, da família e das amigas sobre a necessidade de realização do exame 

de CO. No que concerne à prática da realização do exame de CO pelas mulheres do estudo, 

foram investigados: realização; periodicidade; data do último exame; local do último exame; 

recebimento e apresentação do resultado a algum profissional de saúde. 

 Decidimos por apresentar as mesmas questões relativas ao conhecimento e atitude 

antes e depois da atividade educativa, pois tínhamos como objetivo verificar a aquisição de 

conhecimento e atitude adequados com uso do vídeo. 

 Contamos com o apoio de participantes do Grupo de Pesquisa Saúde Sexual e 

Reprodutiva da Universidade Federal do Ceará, assim como, de enfermeiros do Centro de 

Saúde Floresta, que colaboraram na etapa de coleta dos dados por meio da realização das 

entrevistas pré e pós-teste nos dias da exposição do vídeo, com intuito de se fazer as 

entrevistas em menor tempo possível a fim de que as mulheres não tivessem que esperar por 

muito tempo para assistir ao vídeo. 

 

5.4 População e amostra 

 

 A população foi constituída de mulheres residentes na área de abrangência de duas 

Equipes de Saúde da Família, inserida no Sistema de Cadastro Nacional das Equipes de Saúde 

(SCNES), com nomes de Álvaro Weyne1 e Álvaro Weyne 2, do Centro de Saúde da Família 

Floresta, localizado no bairro Álvaro Weyne, Fortaleza - CE. 

 Optamos por trabalhar com oito micro-áreas das duas ESF, devido essa área formar a 

comunidade conhecida como Reino Encantado, com uma população total de 4074 pessoas 

cadastradas de acordo com as Fichas A do SIAB daquelas equipes. 
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 Fazendo a soma do percentual de mulheres maiores de 10 anos dentre a população, 

por meio dos Cadernos de Adscrição de Território, chegamos ao quantitativo total de 1.813 

mulheres residentes na comunidade. A amostra do estudo foi quantificada por meio de cálculo 

amostral para população finita, quando o total da população a ser estudada compreende o 

intervalo entre 200 e 5000 pessoas, como demonstrada em fórmula a seguir: 

 

n = t5%
2
 x P x Q x N 

e
2
(N-1) + t5%

2
 x P x Q 

 

 t5%
2
- é o valor da distribuição de t de Student a 5%, que equivale a 1,96 na tabela de 

Student. 

 P - percentagem conhecida da variável escolhida (mulheres que não realizam exame 

de CO, que segundo estudo prévio realizado na área foi de 15%). 

 Q - 100% - P (complementar da percentagem da variável escolhida para o estudo, 

85%). 

 N - número da população total de mulheres (1813). 

 e – erro amostral fixado pelo pesquisador, que é a distância para mais ou para menos 

referente à percentagem da variável escolhida para o estudo (5%). 

 

n =(1,96)
2
 x15 x 85 x 1813 

 5
2
(1813-1) + (1,96)

2
 x 15 x 85 

 

n = 176 

 Ao se calcular o tamanho da amostra por meio da fórmula, chegamos ao total de 176 

mulheres para compor o estudo. A amostragem foi do tipo não probabilística, por meio do 

voluntariado após convite dos ACS realizado nas casas onde morassem mulheres. 

 A seleção da amostra contou ainda com o seguinte critério de inclusão: comparecer 

ao encontro em grupo previamente programado a convite dos ACS. Adotamos como critérios 

de exclusão: limitação cognitiva, visual ou auditiva que a impedisse de responder ao 

questionário ou assistir ao vídeo. Os critérios de descontinuidade foram: desistir de participar 

do estudo após assistir ao vídeo. 
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5.6 Organização e análise dos dados 

 

 Os resultados obtidos da avaliação do roteiro do vídeo pelos analistas foram 

organizados em tabelas, descrevendo frequências e percentuais das variáveis investigadas. 

 Os dados presentes no instrumento CAP, destinado para coleta no pré e pós-teste das 

mulheres que assistiram ao vídeo, foram compilados e analisados através do programa 

estatístico StatisticalPackage for the Social Sciences (SPSS) versão 17.0. As variáveis foram 

analisadas descritivamente e expressas por frequências, percentuais, médias e desvio-padrão. 

 Realizamos análise bivariada dos dados, na qual foram calculadas as medidas de 

associação e analisadas por meio dos testes estatísticos Quiquadrado, Razão de 

Verossimilhança, Associação Linear e teste t para variâncias desiguais, com o intuito de 

alcançar os objetivos do estudo. Comparamos as porcentagens entre pré e pós-teste pelo teste 

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

significante. 

 Os resultados foram apresentados em tabelas, gráficos e organizados nas categorias 

perfil da amostra, conhecimento acerca da CO e atitude frente ao exame de CO.  

 

5.7 Aspectos éticos da pesquisa 

  

 Para a realização do presente estudo foi assegurado o cumprimento das normas para 

pesquisas com seres humanos presentes na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

do Brasil (BRASIL, 1996). O projeto primeiramente foi encaminhado para apreciação e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará– UFC sob o 

protocolo número 180/11 (ANEXO C). 

 Os procedimentos e técnicas adotados neste estudo não representaram risco de dano 

físico, psíquico, moral, intelectual, social ou cultural dos participantes. 

 Todos os participantes (analistas e mulheres) foram informados dos objetivos do 

estudo e de que sua participação era de livre e espontânea vontade,  desvinculada de qualquer 

forma de coerção. Solicitamos a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

para cada analista (APÊNDICE F) e mulher ou responsável integrante da pesquisa 

(APÊNDICE G), explicitando que os dados coletados seriam usados apenas para fins 

acadêmicos, sendo garantido o anonimato e a liberdade de continuar ou não participando do 

estudo. 
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 Após consentimento dos participantes, iniciamos a coleta dos dados, primeiramente, 

com os analistas para a produção do vídeo e depois, com as mulheres, com o vídeo já 

desenvolvido. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Fase 1: identificação do perfil do grupo principal para estabelecer o conteúdo do 

vídeo educativo  

 

 Contabilizamos um total de 1813 mulheres maiores de 10 anos na área estudada, 

dividida por ACS e micro-áreas (Tabela 1).  

 Destas, pesquisamos 831 mulheres acerca da realização do exame de CO, residentes 

nas oito micro-áreas descritas, com vistas a identificar as reais necessidades das mulheres 

frente ao exame de CO. 

 

Tabela 1 - Distribuição de micro-áreas segundo Agente de Saúde, número de 

pessoas cadastradas e número de mulheres maiores de dez anos. Fortaleza- 

CE, 2011. 

Micro-áreas ACS Nº pessoas cadastradas Nº mulheres >10 anos 

344 Edy 602 256 

345 Leonice 636 278 

346 Gorete 483 222 

347 A Natiane 408 187 

348 Herbert 391 212 

349 Elzimar 528 195 

350 A Rogério 464 207 

350 B Cristina 562 256 

TOTAL  4074 1813 

  

 Identificamos que 129 mulheres (15%) nunca realizaram a CO (Tabela 2). A média 

de idade das entrevistadas era de 38,8, variando de 12 a 98 anos de idade. 
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Tabela 2 - Distribuição do número de mulheres segundo 

realização, periodicidade e motivo de não realização da 

CO. Fortaleza- CE, 2011. 

Variável                                 N                 % 

Realização da CO (n 831)   

SIM 702 85 

NÃO           129 15 

 

Periodicidade da CO (n 702) 

1 vez na vida 20 2,8 

6/6 meses 12 1,7 

Anualmente 334 47,6 

2/2 anos 85 12,1 

3/3 anos 19 2,7 

>3/3 anos 6 0,9 

Sem período fixo 226 32,2 

   

Motivo não realização da CO (n 129) 

Desinteresse 38 29,4 

Hímem íntegro 33 25,7 

Vergonha 18 13,9 

Não quer fazer 17 13,2 

Não acha necessário 10 7,8 

Medo 6 4,6 

Falta de tempo 4 3,1 

Não tinha conhecimento 2 1,5 

Dificuldade de acesso ao 

serviço 
1 0,8 

 

 

 Das mulheres que afirmaram realizar a CO, 702 (85%), a média de realização do 

último exame em meses foi de 26,68 meses, com variação de menos de 1(um) a 360 meses 

decorridos desde o último exame. Ressaltamos que 99 (14,10%) relataram não lembrar a data 

de realização de seu último exame de CO. 

 Com relação à periodicidade de realização da CO, 334 (47,6%) referiram realizá-lo 

anualmente, seguida de 226 (32,2%) mulheres sem período fixo de realização (Tabela 2). 

 Tendo em vista o universo de mulheres que não realizaram o exame 129 (15%), 

questionamos os motivos da não realização: 38 (29,4%) relataram falta de interesse pessoal; 

33 (25,7%), devido ao hímem íntegro; 18 (13,9) referiram-se à vergonha; 17 (13,2%), porque 

simplesmente não queriam fazê-lo; 10 (7,8%), por achar que não há necessidade; dentre 

outros (Tabela 2). 
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6.2 Fase 2: desenvolvimento do roteiro do vídeo educativo (primeira versão) 

 

 A ideia – surgiu a partir da nossa experiência como enfermeira da ESF, que vivencia 

a problemática decorrente da realização do exame de CO pelas mulheres e de nossa 

participação no Grupo de Pesquisa Saúde Sexual e Reprodutiva da Universidade Federal do 

Ceará, o qual vem desenvolvendo várias produções audiovisuais em torno da temática como 

forma de avaliar tal intervenção educativa em diversos atores e ambientes. Para 

fundamentarmos a ideia, partimos do pressuposto que cada estratégia educativa escolhida se 

destina a um público singular, com vistas à eficiência em seus resultados (GORINI; 

SEVERO; SILVA, 2008), assim, desenvolvemos o roteiro do vídeo educativo, após ter se 

realizado o perfil da clientela a que ele se destinava por meio de pesquisa sobre a realização 

do exame de CO, das fichas A e dos Cadernos de Adscrição de Território descritos 

anteriormente.  

De posse das características desta comunidade, também se definiu a idéia 

fundamental com base na literatura sobre a prevenção do CCU divulgadas pelo Ministério da 

Saúde que pudessem auxiliar no conhecimento e a atitude de mulheres frente a esse exame. 

Sendo assim, criamos um conflito que provocasse identificação com o público alvo 

da comunidade do Reino Encantado, determinamos a intenção da mensagem transmitida, sua 

influência, seu significado, sua implicação social, política e existencial. O conflito foi descrito 

por meio da seguinte storyline (conflito básico em cinco linhas): apresentam-se fatos de que as 

mulheres em seu cotidiano, muitas vezes, esquecem-se de cuidados em relação à prevenção do 

câncer de colo uterino. Outras mulheres de uma comunidade e enfermeiros incentivam o 

público a se prevenir contra o câncer de colo uterino, orientando cuidados como: uso do 

preservativo, realização do exame de prevenção e seus cuidados, retorno do exame, apoio do 

parceiro, etc. 

A partir de então, escolhemos as personagens que iriam viver esse conflito. Optamos 

por uma apresentadora mulher, um profissional mulher, outro profissional homem, um grupo 

de mulheres mediado por um cantor popular e depoimentos reais de mulheres da própria 

comunidade, com vistas a que elas possuíssem um ponto de identificação, quando as 

telespectadoras percebem que o problema que a personagem enfrenta também poderia ser 

vivido por ela (COMPARATO, 2009). 

A maneira como se estruturam as cenas, determinadas pelas alterações do tempo, 

espaço e pela participação das personagens desde seu início até o final de cada bloco que 
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compõe a cena, foi elaborada com auxílio de recursos técnicos, animação, voz off de um 

narrador, músicas instrumentais, com intuito de tornar o conteúdo atraente. 

Com relação à quantidade de tempo necessária para cada cena, dependia da 

mensagem que estávamos querendo passar, algumas mais longas, como as cenas da música 

cantada pelo grupo, outras mais curtas, como os depoimentos dos profissionais e a 

apresentação, incluindo em cada unidade de cena aspectos singulares da comunidade a que o 

vídeo se destinava como tipos de fala, ambientes comuns, formas de vida e união entre as 

pessoas, tipos de famílias e crenças. 

O roteiro pode ainda ser dividido em quatro partes principais: abertura 

(apresentadora que introduz o tema), desenvolvimento até a crise (quando é abordada a 

dificuldade que as mulheres encontram para fazer o exame e as consequências de não fazê-lo), 

desenvolvimento até o clímax (relata as maneiras de se evitar o CCU) e resolução (se 

descoberto no início, o CCU tem cura). 

 Assim, foram criadas a seguintes cenas, que em conjunto formaram a unidade 

dramática, ou seja, o primeiro roteiro.  

Cena 1: Apresenta os múltiplos papéis da mulher, que muitas vezes dificulta a 

realização da CO. 

Cena 2: Informações acerca da finalidade, periodicidade adequada, fatores de risco 

para o CCU. 

Cena 3: Música cantada por um grupo de mulheres enfatizando a relevância da 

atitude adequada de mulheres quanto à realização da CO. 

Cena 4: Maneiras de se evitar o CCU. 

Cena 5: Faixa etária prioritária de realização do exame de CO. 

Cena 6: Preparativos para o exame de CO. 

Cena 7: Profissional demonstra como é realizado o exame de CO, importância do 

retorno e tratamento adequado caso de anormalidades no exame. 

Cena 8: Música cantada por um grupo de mulheres descrevendo motivos para 

realização do exame, suas vantagens e necessidade de sua realização para a prevenção 

do CCU. 

Cenas 9 - 10 - 11: Importância do exame e depoimentos reais de mulheres, enfocando 

o que elas tem feito para manter em dia seu exame de CO. 

Cenas 12 - 13: CCU se descoberto no começo tem cura. 
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 A partir da finalização do primeiro roteiro, procedemos a sua avaliação pelos 

analistas de conteúdo e técnico que proporcionaram importantes contribuições para a obra 

final, como apresentamos a seguir. 

 

6.3 Fase 3: avaliação do roteiro do vídeo educativo por juízes de conteúdo e técnico 

 

 O material avaliado foi constituído de um roteiro de vídeo educativo sobre a 

prevenção do CCU intitulado ‘Mulheres e o exame preventivo do câncer de colo uterino’, 

com objetivo de despertar na população feminina a necessidade de ações de autocuidado no 

que concerne a prevenção do CCU. Tal material, que contém cinco páginas, é composto por 

um quadro com duas colunas que do lado esquerdo apresenta a descrição da parte técnica do 

vídeo e do lado direito, o conteúdo da ideia e áudio. 

 Quanto ao roteiro, abordamos aspectos relacionados ao conhecimento, atitude e 

prática do exame de CO que foram avaliados em seu conteúdo e técnica, segundo variáveis a 

seguir. 

 Primeiramente, selecionamos sete avaliadores de conteúdo, estudiosos com vasta 

experiência na área temática. Estes obtiveram excelente pontuação no somatório total de 

acordo com os critérios de seleção estipulados para esta pesquisa. Do total, cinco analistas de 

conteúdo apresentaram pontuação máxima (6 pontos) quanto ao grau de domínio e dois 

obtiveram nota cinco (5) na pontuação que vai de zero a seis, no tocante aos critérios 

estabelecidos, demonstrando experiência e expertise no assunto abordado e contemplando a 

pontuação exigida.  

 Conforme critérios, tínhamos como analistas de conteúdo quatro Doutores em 

Enfermagem, dois Doutores e um Mestre em Medicina, sete com experiência na assistência 

em saúde sexual e reprodutiva, com participação em grupos de pesquisa e com tese ou 

dissertação na temática e cinco autores de dois ou mais trabalhos na área (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Distribuição do número de analistas de conteúdo segundo critérios de seleção. 

Fortaleza- CE, 2011. 

Características dos analistas de conteúdo  N 

Doutor em Enfermagem 4 

Doutor em Medicina 2 

Mestre em Medicina  1 

Experiência mínima de cinco anos na assistência em saúde sexual e 

reprodutiva da mulher  
7 

Participação em grupos/projetos de pesquisa que envolva a saúde sexual 

e reprodutiva da mulher  
7 

Autoria em dois trabalhos publicados em periódicos com a temática 

saúde sexual e reprodutiva da mulher  
5 

Tese ou dissertação na temática saúde sexual e reprodutiva  7 

 

 

 De acordo com os critérios de avaliação de conteúdo estipulados, procedemos a 

avaliação dos subitens seguindo a conceituação SIM ou NÃO e ao final, avaliação do item 

com a valoração Excelente (E), Muito Bom (MB), Bom (B), Regular (R), Regular Inferior 

(RI) e Pobre (P) (COMPARATO, 2009). 

 Foram avaliadas as variáveis: conceito da ideia, construção dramática, ritmo, 

personagens, potencial dramático, diálogos, estilo visual, público referente, estimativa de 

produção e resultado final, conforme apresentada na tabela a seguir (Tabela 4).  
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Tabela 4 - Distribuição do número de analistas de conteúdo segundo critérios de 

avaliação. Fortaleza- CE, 2011. 

Variável       SIM    NÃO 

1. CONCEITO IDEIA   

Conteúdo temático relevante/atual 7 - 

Conteúdo coerente com objetivo 7 - 

Objetivo do vídeo coerente com a prática 7 - 

Premissas expostas corretas 7 - 

Informações compreensíveis 6 (1EP) 

Informações suficientes 6 (1EP) 

Atendem instituições que trabalham com a temática 7 - 

Adequado para uso de profissionais de saúde 7 - 

Propõe mudança de comportamento 7 - 

Avaliação da idéia E 4 MB 3 

2. CONSTRUÇÃO DRAMÁTICA  

Roteiro tem impacto  7 - 

Interesse do roteiro cresce 7 - 

Cenas refletem estereótipos/discriminação - 7 

Avaliação construção dramática E 5 MB 2 

3. RITMO  

Cenas motivam próximas 6 (1SO) 

Ritmo cansativo (1SO) 6 

Avaliação ritmo                                               E 2 MB 2 B 1 

4. PERSONAGENS  

Empatia das personagens 7 - 

Personagens e situações suficientes 6 1 

Avaliação personagens E 5 MB 2 

5. POTENCIAL DRAMÁTICO   

Existe emoção 6 (1SO) 

Existem surpresas 4 2 (1SO) 

Avaliação potencial dramático E 2 MB 4 (1SO) 

6. DIÁLOGOS    

Diálogos têm naturalidade 6 (1SO) 

Personagens com vocabulário adequado 5 1 (1EP) 

Há conclusão 6 1 

Conclusão relevante 6 (1SO) 

Avaliação diálogos                                           E 3 MB 3 B 1 

7. ESTILO VISUAL    

Símbolos compreensíveis 5 (2 SO) 

Imagens refletem aspectos importantes  5 (2 SO) 

Avaliação estilo visual E 3 MB 2 (2 SO) 

8. PÚBLICO REFERENTE   

O conteúdo tem relação direta com o público 7 - 

Identificação do público alvo com a problemática  6 (1SO) 

Linguagem compatível com conhecimento do público 5 1 (1EP) 

Avaliação final público referente E 3 MB 3 (1SO) 

9. ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO            E 4 MB 1 B 1 (1SO) 

10. RESULTADO DO 

ANALISTA 

A 0 ACM 4 
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*Legendas: EP- em parte; SO- sem opinião; E- excelente; MB- muito bom; B- bom; A- 

aprovado; ACM- aprovado com modificações, segundo Comparato (2009). 

 No que se refere ao conceito da ideia, todos os sete analistas de conteúdo avaliaram 

como SIM os critérios: conteúdo temático relevante/atual, conteúdo coerente com objetivo, 

objetivo do vídeo coerente com a realidade prática, premissas expostas corretas, se atendem 

objetivos de instituições que trabalham com a temática, se adequado para uso de profissionais 

de saúde, propõe mudança de comportamento. Somente um avaliou como EM PARTE dois 

critérios, o de informações compreensíveis e suficientes, por julgar que a exposição acerca do 

tempo de repetição do exame de CO estivessem confusas. 

 Foi sugerido que inicialmente falássemos sobre a repetição anual e somente depois 

informássemos que após dois exames negativos passaria para três anos de intervalo. Outra 

sugestão foi que trocássemos expressões do tipo DST e HPV para “ferida, corrimento, bolha 

ou verruga na genitália, pois pode ser uma doença sexualmente transmissível”. 

 Acrescentaram também informações quanto à realização do exame pelas gestantes, 

idade de início da coleta, que mesmo sem corrimento teria que fazer o exame e monogamia 

mútua como fator de proteção do CCU. Foi sugerido que todo o áudio fosse passado para 

legenda, a fim de direcionar o vídeo para as pessoas com deficiência auditiva, principalmente 

nas cenas da música cantada pelo grupo, o que foi prontamente incorporada ao roteiro final. 

No segundo aspecto avaliado, construção dramática, todos concordaram que o roteiro 

tinha impacto e que o seu interesse crescia com seu desenvolvimento, e que as cenas não 

refletiam estereótipos/discriminação. Quanto ao terceiro item, ritmo das cenas, seis avaliaram-

nas como motivantes e não cansativas, apenas um não soube opinar somente com o roteiro, 

destacou que deveria assistir ao vídeo pronto para avaliar este aspecto. Ressaltamos que as 

variáveis aqui expressas, segundo Comparto (2009), se destinam a avaliar roteiros em sua 

forma técnica e não vídeos já produzidos. 

 

Pelo roteiro aparentemente não está cansativo e o interesse vai se manter; no 

entanto, deve-se estar atento para preparação das cenas cantadas e das 

entrevistas. Escolher profissionais com boa oratória: falar claro, em um ritmo 

bom, compreensível (vê-se pelo roteiro!) e as músicas podem ter um efeito 

contrário: chato e pouco audível, compreensível se for cantado por muitas 

vozes (Analista de conteúdo 2). 

 

 No que concernem às personagens, quarto item avaliado, todos consideraram que as 

personagens possuíam empatia e somente um não achou seu número suficiente, por considerar 

que a personagem de uma gestante enriqueceria a produção. 
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 Na ação dramática, item cinco, um avaliador não soube opinar somente por meio do 

roteiro, seis consideram que existia emoção, quatro que existiam surpresas e dois que não se 

tinha surpresa no drama. Foi sugerido certo cuidado com a emoção (simpatia, empatia) dos 

entrevistados e de quem explica o procedimento de coleta para que o vídeo não fique 

cansativo. 

No item seis, avaliação dos diálogos, a maioria dos avaliadores julgou os diálogos 

naturais (seis), o vocábulo adequado (cinco), relevante (seis) e com conclusão (seis), porém 

um avaliador não soube opinar, um achou que o vocábulo estava adequado EM PARTE e 

outro que NÃO estava adequado. O analista 5 sugeriu que deveria ser colocado o modo 

popular de se falar, assim como fazer a substituição de vocabulários como repleto, execução, 

cotidiano, como também sugerido pelo analista 6. 

A maioria classificou os símbolos como compreensíveis e que as imagens refletiam 

aspectos importantes da temática (cinco analistas), porém dois consideraram impossível julgar 

este item somente pelo roteiro sem assistir ao vídeo. Todos os analistas descreveram que o 

conteúdo de interesse tinha relação direta com público alvo, seis que existia identificação da 

temática com o público, sendo que um não soube opinar. Cinco analistas referiram que a 

linguagem estava compatível com o nível de conhecimento do público, porém, um não soube 

opinar e outro considerou que não estava compatível por conter alguns vocabulários 

científicos. 

A estimativa de produção foi classificada como excelente por quatro avaliadores, 

como muito boa por um e boa também por um, sendo que no resultado final, três aprovaram e 

outros quatro aprovaram o roteiro com modificações. Observamos que todos os quesitos, em 

geral, tiverem excelente avaliação nos itens estipulados e que suas modificações, acatadas em 

sua maioria, enriqueceram e qualificaram a produção final do vídeo educativo. O único item 

sugerido e não incluído no roteiro final foi a participação de uma gestante por não 

conseguirmos voluntária para o papel. 

 Para a avaliação da técnica do roteiro selecionamos três analistas. O primeiro atingiu 

pontuação quatro, segundo critérios de seleção estipulados, sendo que o segundo e o terceiro 

obtiveram pontuação dois. Todos com larga escala de experiência no desenvolvimento de 

roteiros, na produção de vídeos educativos e edição de imagens. A descrição do grau de 

conhecimento dos analistas técnicos sobre a produção de vídeo educativo está descrita na 

tabela 5. 
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Tabela 5 - Distribuição do número de analistas técnicos segundo critérios de seleção. 

Fortaleza- CE, 2011. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO (n 3) N 

Especialização na área de Comunicação 1 

Experiência em vídeos educativos por período de, no mínimo, cinco anos 3 

Produção de, no mínimo, dois vídeos educativos 3 

Tese/dissertação/monografia na área de Comunicação 1 

 

 

Os especialistas de conteúdo avaliaram os mesmos aspectos sugeridos por 

Comparato (2009), porém direcionados para parte técnica de produção do vídeo. Conforme 

apresentado a seguir (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Distribuição do número de analistas técnicos segundo critérios de avaliação 

técnica. Fortaleza- CE, 2011. 

VARIÁVEIS (n 3) SIM NÃO 

1. CONCEITO DA IDÉIA   

O roteiro adequado ao objetivo que se propõe  3  

Idéia auxilia aprendizagem 3 - 

Idéia acessível 3 - 

Roteiro útil 3 - 

Roteiro atrativo 3 - 

Avaliação final conceito da idéia MB 3 - 

2. CONSTRUÇÃO DRAMÁTICA  

Roteiro tem impacto 2 1 

Interesse cresce no roteiro 3 - 

Cenas e tempo de duração suficientes 3 - 

Roteiro com apresentação agradável 3 - 

Avaliação final construção dramática MB 3 - 

3. RITMO (EVOLUÇÃO DOS MOMENTOS DRAMÁTICOS, TIPOS DE CENA) 

Atenção crescente 3 - 

Ritmo cansativo - 3 

Dinamismo dos ambientes 3 - 

Apresentação das cenas adequadas 3 - 

Avaliação final ritmo MB 3 - 

4. PERSONAGENS  

Personagens originais 3 - 

Valores das personagens têm consistência 3 - 

Avaliação final personagens MB 3 - 

5. POTENCIAL DRAMÁTICO 

Existe expectativa 3 - 

Avaliação final potencial dramático MB 3 - 

6. DIÁLOGOS  

Intervenção motiva outra 3 - 

Ação acelerada até o clímax da história 3 - 

Avaliação final diálogos MB 3 - 

7. ESTILO VISUAL 

Repetições de cenário/ambiente - 3 

Imagens adequadas 2 1 (EP) 

Estrutura do roteiro adequado 3 - 

Estrutura geral criativa 3 - 

Avaliação final estilo visual MB 3 - 

8. PÚBLICO REFERENTE 

Conteúdo tem relação direta com o público alvo 3 - 

Avaliação final conteúdo de interesse E 3 - 

9. ESTIMATIVA DE 

PRODUÇÃO 

MB 3 - 

10. RESULTADO DO ANALISTA A 3 ACM - 

*Legendas: EP- em parte; SO- sem opinião; E- excelente; MB- muito bom; B- bom;  

  A- aprovado; ACM- aprovado com modificações, segundo Comparato (2009). 
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 No que concerne à avaliação dos analistas técnicos, todos julgaram o item conceito 

da ideia como tendo o roteiro adequado ao objetivo, útil, atrativo e que a ideia auxilia a 

aprendizagem assim como é acessível. Na construção dramática, apenas um (01) analista 

considerou que o roteiro não tinha impacto, sendo que todos descreveram que o interesse pelo 

roteiro cresce, que seu número de cenas e tempo de duração eram suficientes com uma 

apresentação agradável, conforme observado em fala do analista 1: “O roteiro trata de forma 

lúdica procedimentos técnicos e orientações sobre a saúde e prevenção das mulheres”. 

 Quanto ao ritmo, todos os analistas técnicos avaliaram o roteiro com existência de 

atenção crescente, não sendo cansativo, com dinamismo dos ambientes e forma de 

apresentação das cenas adequadas. O mesmo ocorreu na avaliação das personagens, todos as 

descreveram com o perfil original, consistência de valores, bem como desenvolvimento de 

expectativa no potencial dramático.  

 Todos os analistas concordavam que o diálogo de cada intervenção motivava outra e 

que a ação acelerava até o clímax da história. Quanto à imagem, um (01) analista considerou 

imagem adequada em parte e sugeriu que houvesse auxílio de um design gráfico para criação 

das imagens a serem usadas no vídeo. Os outros quesitos da imagem, como não ter muitas 

repetições, estrutura do roteiro adequada e roteiro criativo, todos avaliaram positivamente. 

 O conteúdo de interesse foi relacionado ao público alvo por todos os analistas, assim 

como a estimativa de produção referida como muito boa. Por fim, o roteiro geral foi 

classificado como aprovado. Mesmo respondendo aos quesitos positivamente, os analistas 

descreveram várias sugestões para enriquecer o roteiro, as quais foram amplamente acatadas, 

como por exemplo: “recomendo que as imagens sejam realizadas em ambiente real e destaque 

de imagens de mulheres na faixa etária abordada no conteúdo”.  

 Várias sugestões referentes à linguagem e aos aspectos técnicos do roteiro foram 

realizadas pelos analistas como uso do quadro split, formado pela junção de imagens que 

remetem ao tema, caracteres sobrepostos às falas como forma de melhor assimilação da 

mensagem, voz em off com áudio desligado e áudio em BG (background) quer dizer, som ao 

fundo que se incorporou em várias cenas. 

 Após a fase de avaliação e incorporadas as sugestões dos analistas, concluímos o 

roteiro em sua versão final e procedemos à pré-produção, produção e gravação do vídeo. 
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6.4 Fase 4: gravação e edição do vídeo educativo 

 

 Na etapa de pré-produção do vídeo, escolhemos os cenários onde iriam ser gravadas 

as cenas, figurino, maquiagem, equipe de atores, convidados e equipamento técnico. Toda 

essa etapa contou com auxílio de dois profissionais técnicos, um responsável pela filmagem e 

edição, outro, pela programação visual do vídeo.  

 Primeiramente, procedemos à gravação da música composta pelo cantor popular, a 

pedido da pesquisadora e de forma voluntária, exclusivamente para este vídeo, em estúdio 

profissional para que a música pudesse ser gravada em mídia digital para ensaio com as 

mulheres participantes do grupo e para seu uso no vídeo. No mesmo dia e estúdio, também 

gravamos as falas do locutor em mídia digital que iria fazer a voz off do vídeo.  

 Gravada a música, o primeiro ensaio se deu com o grupo de mulheres que teria que 

decorar a música para cantá-la sem uso de papel ou lembrete. Em sequência, ocorreram mais 

dois ensaios com o grupo de mulheres nas duas semanas seguintes.  

 O ensaio com os profissionais foi realizado em dois dias com intervalo de uma 

semana entre eles, sendo percebido que eles estavam aptos a atuarem, não foi preciso mais 

marcar outros ensaios. A apresentadora, pesquisadora responsável pelo presente estudo, 

realizou ensaios individualmente, se observando em um espelho e gravando em câmera 

amadora para treinar sua fala, expressões faciais e gestos. Tendo em vista que as mulheres 

realizaram depoimentos reais, não foi preciso realizar ensaio em suas cenas. 

 Os profissionais convidados se mostraram sem timidez e confiantes no que era 

exposto para gravação, assim como as mulheres dos depoimentos. Foi difícil para o grupo 

gravar o áudio com perfeição técnica e organização de cabelo, maquiagem e figurino de 30 

mulheres, mas o resultado final se mostrou compensador. Observamos que para a gravação 

das cenas, foi preciso repetir por diversas vezes a mesma cena, com intuito de captar o melhor 

ângulo, a melhor luz, a melhor fala, expressão e gesto, tudo numa só cena, para que no 

momento da edição fosse escolhida a mais adequada ao objetivo que se propunha. 

 Com a finalização das gravações, começamos a parte da edição do vídeo por meio do 

programa Sony Vegas, software específico para edição profissional de vídeo, realizada por 

profissional técnico. Este selecionou as melhores tomadas para compor cada cena disposta no 

roteiro, intercalando com caracteres sobrepostos, legendas, figuras produzidas pelo design 

gráfico, animação e recursos de áudio para incrementar o vídeo e torná-lo mais atrativo. Ao 

final desta etapa, todo material editado foi revisado pela pesquisadora e modificado ou 

incluído alguns aspectos de ordem estético-visual, como cor, fonte e figura utilizada. 
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 O vídeo foi finalizado com 15 minutos, incluindo créditos, tempo considerado 

adequado para vídeos com caráter educativo, a fim de que o público se mantenha atento ao 

conteúdo de forma eficaz. 

 

6.5 Fases 5 e 6: implantação com aplicação do inquérito CAP antes do vídeo educativo e 

avaliação com aplicação do inquérito CAP depois do vídeo 

 

 Após conclusão do vídeo, procedemos à implantação do vídeo por meio de oficinas 

de apresentação sediadas na comunidade e avaliação do conhecimento e atitude das mulheres 

antes e depois da exposição do vídeo.  

Consideramos essa fase da pesquisa a mais complexa e exaustiva de ser realizada 

devido a inúmeras dificuldades apresentadas, como: dificuldade de convencer as mulheres a 

comparecerem às sessões de vídeo marcadas pelo ACS, devido aos seus múltiplos papéis, elas 

sempre diziam estarem ocupadas para não participar da atividade; deslocamento diário do 

material para exposição como data show, aparelho de DVD e caixa de som; pequeno número 

de coletadores, fato esse que deixava as mulheres esperando muito para que todas realizassem 

o pré-teste, fazendo com que algumas fossem embora e não esperassem a apresentação do 

vídeo.  

Inicialmente tínhamos planejado a coleta dos dados para duas semanas, até atingir o 

total de mulheres do cálculo da amostra, porém, tivemos que estender as atividades por mais 

uma semana para conseguir o total de mulheres da amostra. Ainda assim, tivemos algumas 

perdas devido ao instrumento de coleta estar incompleto e também desistência das mulheres 

em ficar até o final da aplicação do inquérito CAP após o vídeo, totalizando uma amostra de 

162 mulheres para o estudo. 

 Também contamos com o auxílio de enfermeiros que trabalhavam no centro de 

saúde, de mestrandos e acadêmicos participantes do grupo de pesquisa Saúde Sexual e 

Reprodutiva da Universidade Federal do Ceará. Os ACS também tiveram participação 

relevante na convocação e estímulo das mulheres para que estas estivessem presentes nas 

atividades educativas, por todas as 12 oficinas realizadas, durante três semanas de coleta de 

dados. 

 

6.5.1 Caracterização da amostra do estudo 
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Na amostra de 162 mulheres obtida, tratamos as variáveis sócio-demográficas 

mediante análise das frequências absolutas (N) e respectivos percentuais (%), valor máximo 

(Mx), mínimo (Mn), desvios padrão (DP) e médias, conforme apresentado na tabela a seguir. 

 

Tabela 7 - Distribuição do número de mulheres segundo variáveis sóciodemográficas. 

Fortaleza- CE, 2011. 

Variáveis sóciodemográficas (n =162) N %  

Idade (em anos completos)    

12-24 36 22,2 Mn 12 

25-59 95 58,6 Mx 77 

60-77 31 19,1 Média 40,8 

   DP+ 17,9 

Escolaridade (em anos completos)    

0-4 24 14,8  

5-9 85 52,5  

10-16 53 32,7  

Renda mensal (em salário mínimo)    

Até 1 99 61,1 Mn 0 

1-|2 42 25,9 Mx 4000 

2-|7,3 21 13,0 Média 742,4 

   DP+ 528,2 

Ocupação    

Dona casa 81 50,0  

Estudante 19 11,7  

Aposentada 16 9,9  

Costureira/artesã/confecção 11 6,8  

Lavadeira/diarista/faxineira/doméstica 9 5,6  

Autônoma 7 4,3  

Desempregada 8 4,9  

Professora/auxiliar enf./administração 5 3,1  

Pensionista 4 2,5  

Repositora/manicure 2 1,2  

Estado Civil    

Solteira 46 28,4  

Casada 47 29,0  

União estável          31 19,1  

Viúva 18 11,1  

Divorciada/separada 20 12,3  

Religião    

Católica 107 66,0  

Evangélica 46 28,4  

Espírita 2 1,2  

Sem religião 7 4,3  

Cor    

Branca 38 23,5  

Negra 10 6,2  

Parda 114 70,4  

Salário mínimo atual: R$ 545,00 
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No total, 162 mulheres com idade entre 12 e 77 anos foram estudadas. Conforme 

consta na tabela 7, a variável idade apresentou maior frequência no intervalo 25 a 59 anos 

(58,6%), com média total de 40,8 anos e DP +17,9, especificamente a faixa etária alvo para o 

rastreamento adequado do CCU, estipulada pelo Ministério da Saúde, devido seu maior risco 

do desenvolvimento de lesões de alto grau e carcinoma invasivo (INCA, 2011). 

Em relação à escolaridade, mais da metade da amostra apresentou entre 5 e 9 anos de 

estudos (52,5%), ou seja, Ensino Fundamental incompleto ou completo, fato importante para 

pesquisas que abordam intervenção educativa. Baixo número de anos de estudo pode 

influenciar negativamente na aquisição de conhecimento, a depender da metodologia 

empregada, porém, como o vídeo trabalha a mensagem a ser transmitida com um tratamento 

audio e visual bastante inteligível, tende a diminuir as possíveis falhas na comunicação entre 

populares (WOHLGEMUTH, 2005). 

Realizamos a verificação de associação entre as variáveis idade e escolaridade, 

observamos que quanto menor a faixa etária das mulheres mais anos de estudo estas 

apresentam, com p < 0,000. Demonstrando que a população mais jovem vem aumentando os 

anos de estudo (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Associação entre faixa etária e escolaridade em anos de estudo. Fortaleza- 

CE, 2011. 

 Escolaridade (n =162) 

  Até 5 6 a 10 11 a 16 Total 

  N % N % N % N % 

Idade 12-19 0 0,0 18 90,0 2 10,0 20 100,0 

20-39 5 8,1 30 48,4 27 43,5 62 100,0 

40-59 13 26,5 26 53,1 10 20,4 49 100,0 

60-77 21 67,7 6 19,4 4 12,9 31 100,0 

Total  39 24,1 80 49,4 43 26,5 162 100,0 

 

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) corroboram 

esses achados no tocante à escolaridade da população adulta do país – com mais de 25 anos de 

idade – que melhorou, mostrando que o número de brasileiros nessa faixa etária com diplomas 

de ensino médio ou superior cresceu 7,1% desde que começou a ser medido, em 2004. 

Naquele ano, 18,4% da população possuíam o ensino médio ou equivalente completos, 2,8% 

não tinham concluído o ensino superior e o diploma universitário era uma realidade para 8,1% 

das pessoas. Em 2009, os mesmos indicadores passaram para 23%, 3,5% e 10,6%, 

respectivamente (IBGE, 2009). 
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A renda mensal predominante foi de até um salário mínimo (61,1%), variando de R$ 

0,0 a R$ 4.000,00 reais, média de R$ 742,4 reais e DP+ 528,2. Na Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio realizada em 2009, foi relatado rendimento médio mensal no nordeste 

semelhante ao observado neste estudo, de R$ 700,00 enquanto que no Brasil a renda média foi 

de R$ 1050,00 (IBGE, 2009). 

Inegavelmente, a investigação dos fatores sócios econômicos em estudos que 

abordam o CCU é sempre relevante, visto que se trata de patologia multicausal em que 

condições de escolaridade e renda desfavoráveis representam alto risco desta comunidade 

desenvolver o CCU (MENDONÇA et al.,2008). 

No que concerne à ocupação, metade (50%) era dona de casa e predominantemente 

casada ou em união estável com companheiro (48,1%). Demonstram-se um perfil de mulher 

dedicada às funções domésticas. Essa porcentagem pode ser explicada também devido ao fato 

de que as oficinas de apresentação do vídeo educativo ocorreram, em sua maioria, nos dias da 

semana, no período da tarde, horário em que as mulheres trabalhadoras não se encontravam 

na comunidade. Devido a isso, realizamos uma atividade educativa no sábado pela manhã, 

com vistas a abranger também as mulheres trabalhadoras, porém, não tivemos muita adesão 

desta parcela da população em estudo. 

No tocante à religião e cor da pele, mais da metade da amostra se auto afirmou 

católica (66,0%) e de cor parda (70,4%), características condizentes com o perfil geral da 

população, evidenciado pela Ficha A e Cadernos de Adscrição de Território da área estudada. 

Realizamos também a caracterização do perfil de realização do exame de CO na amostra 

estudada, assim como a periodicidade, local de realização, resultados e seus respectivos 

motivos (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Distribuição do número de mulheres segundo prática da citologia 

oncótica. Fortaleza- CE, 2011. 

Variável N %  

Realização do exame (n 162)    

Sim 132 81,5  

Não 30 18,5  

Motivo não realiza (n 30)    

Medo 2 6,5  

Vergonha 2 6,5  

Acha que vai doer 1 3,2  

Hímem íntegro 10 32,3  

Nunca se interessou 6 19,4  

Não tinha conhecimento 3 9,7  

Não tem vida sexual 3 9,7  

Dificuldade atendimento 2 6,5  

Medo + vergonha 2 6,5  

Periodicidade realização (n 132)    

1 exame na vida     11 8,3  

< 1ano         10 7,6  

Anualmente 74 56,1  

2/2 anos 10 7,6  

3/3 anos                                    - -  

> 3anos 2 1,5  

Não tem período fixo 25 18,9  

Data último exame em meses (n 132)    

Até 12 78 59,1 Mn 1 

12-|24 31 23,5 Mx 240 

24-|36 14 10,6 Média 20,34 

Maior 36 9 6,8 DP 32,11 

Local do último exame (n 132)    

Posto 102 77,3  

Clínica particular 16 12,1  

IAPB/CEMJA 2 1,5  

IPCC 5 3,8  

Maternidade escola 2 1,5  

Unifor 1 0,8  

HCC/CRIO 4 3,0  

Recebeu resultado (n 132)    

Sim 113 85,6  

Não 18 13,6  

Não lembra 1 0,8  

Motivo que não recebeu (n 18)    

Ainda vai receber <1m 8 44,5  

Não recebeu do posto/extravio 6 33,3  

Desinteresse/esquecimento 4 22,2  

Mostrou ao profissional (n 113)    

Sim 108 95,6  

Não 5 4,4  
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 De acordo com os dados desta tabela, a maioria das mulheres relatou realizar o 

exame de CO (81,5%), bem próximo do valor observado em pesquisa de identificação do 

perfil da população realizado anteriormente a este estudo com 831 mulheres, em que se 

observou um percentual de 85% de realização da CO. Estes dados também são condizentes 

com o inquérito domiciliar realizado em 15 capitais brasileiras e no Distrito Federal, que 

identificou as prevalências de realização do teste variando entre 73,4% a 92,9% (INCA, 

2004). Em outra pesquisa nacional, realizada por meio de telefone, obteve 94,6% para a 

realização do exame em algum momento da vida, e 87,1% para a realização do exame nos 

últimos três anos (BRASIL, 2010b). 

 Outro estudo de base populacional realizado em Florianópolis com 952 mulheres 

identificou que 93% das mulheres entre 20 e 59 anos de idade realizaram pelo menos um teste 

de Papanicolaou na vida, e a cobertura deste exame nos últimos três anos foi de 86% 

(GARPER; BOING; KUPEK, 2011). 

Atingir alta cobertura da população definida como alvo é o componente mais 

importante no âmbito da atenção primária para se obter significativa redução da incidência e 

da mortalidade por câncer do colo do útero. Países com cobertura superior a 50% do exame de 

CO realizado a cada três ou cinco anos apresentam taxas inferiores a três mortes por 100 mil 

mulheres por ano e, para aqueles com cobertura superior a 70%, essa taxa é igual ou menor 

que duas mortes por 100 mil mulheres por ano (ANTTILA et al., 2009; ARBYN et al., 2009). 

 Das mulheres que referiram não realizar o exame de CO, questionamos o motivo da 

não realização. Em sua maioria, foi devido à presença de hímem íntegro (32,3%), seguido de 

medo e vergonha isolados ou medo associado à vergonha (19,5%) e ainda desinteresse em 

realizá-lo (19,4%). Na pesquisa de identificação do perfil desta população, observamos que o 

motivo hímem íntegro (25,6%) e medo e vergonha associados (13,9%) foi um pouco menor 

do que o encontrado atualmente, sendo que o motivo desinteresse (29,4%) era bem maior. 

 Para Almeida, Pereira e Oliveira (2008), o câncer do colo uterino é uma doença 

temida pelas mulheres devido ao significado emocional que o órgão atingido representa, visto 

que o útero envolve questões inerentes à sexualidade, feminilidade e reprodução. Neste 

sentido, a percepção que as mulheres têm sobre o diagnóstico da doença, influenciada por sua 

cultura, personalidade e ambiente, mascaram as possibilidades de esperança de cura que as 

formas de tratamento podem trazer, indicando também a percepção negativa da eficácia 

terapêutica. No universo assistencial há carência de programas educativos, voltados à 

população em geral. A falta de informação desencadeia diversos sentimentos nas mulheres, o 
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que pode fazê-las se sentirem constrangidas à realização do exame, independentemente da 

idade ou do nível de instrução (DUAVY et al., 2007).  

Com relação à elevada porcentagens de mulheres que não realiza o exame devido ao 

hímem íntegro, sabemos que o Ministério da Saúde orienta que o exame seja realizado para 

todas as mulheres que já tenham relação sexual, porém, nos Estado Unidos, recomenda-se que 

o exame seja feito por todas as mulheres com mais de 21 anos, independente de se ter relação 

sexual (INCA, 2002b). 

Porém, considerando os conhecimentos atuais em relação ao papel do HPV na 

carcinogênese do CCU e que a infecção viral ocorre por transmissão sexual, o risco de uma 

mulher que não tenha iniciado atividade sexual desenvolver essa neoplasia é desprezível, não 

havendo indicação para rastreamento do câncer do colo do útero e seus precursores nesse 

grupo de mulheres (INCA, 2011). 

 Mais da metade das mulheres da amostra realizavam o exame de CO anualmente 

(56,1%), seguida de uma grande porção que não tinha período fixo de realização (18,9%). 

Comparado aos achados da pesquisa de identificação do perfil na mesma população, 

observamos menor percentual, 47,6% de uma amostra de 831 mulheres, que referiu realizar a 

CO anualmente e grande percentual 32,2% não tinha período fixo de realização,13,3 pontos 

percentuais a mais comparado ao presente estudo. 

Apesar de no Brasil o Ministério da Saúde recomendar desde a reunião de consenso 

em 1988, que a mulher realize o exame de CO a cada três anos após dois exames normais com 

intervalo de um ano, observamos que a maioria das mulheres ainda costumam fazer o exame 

anualmente, muitas vezes sobrecarregando o serviço com uma periodicidade maior do que a 

preconizada, enquanto que outras mulheres nunca o realizam ou o fazem sem período 

adequado (INCA, 2002b; WHO, 2005, INCA, 2010). 

Esta recomendação baseia-se na história natural do câncer de colo uterino, 

possibilitando o diagnóstico precoce das lesões pré-neoplásicas e seu tratamento, graças à 

lenta progressão para doença mais grave. A frequência do rastreamento também varia 

amplamente entre os países. O intervalo ideal de rastreamento é aquele que proporciona a 

relação mais favorável entre o grau de controle da doença e o custo do rastreamento. Desvios 

no intervalo recomendado ou na população-alvo podem reduzir a eficácia do programa por 

usar recursos em excesso ou por não identificar a doença no momento que a intervenção 

precoce poderia curá-la.  

Alguns exemplos sobre o intervalo do rastreamento em diferentes países são 

mostrados a seguir. Estados Unidos: rastreamento anual, dos 21 aos 30 anos para a citologia 
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convencional ou cada dois anos para a citologia em base líquida e cada 2-3 anos entre 30 e 

65-70 anos se os testes prévios forem normais. Canadá: uso de citologia em base líquida e 

teste de DNA-HPV, com cobertura cada três anos para as mulheres de 20 a 69 anos de idade. 

Finlândia, Holanda e Irlanda: o intervalo é a cada 5 anos. Inglaterra: cada 3 anos, entre 25-49 

anos e a cada 5 anos, entre 50-64 anos de idade. Oceania e Ásia: cada dois a três anos. Outro 

exemplo é o Chile, onde o Programa Nacional do Câncer Cérvico-Uterino está focalizado 

para mulheres entre 25 e 64 anos de idade, com ênfase nas com mais de 35 anos e a citologia 

oncótica cérvico-vaginal é coletada em intervalos de três anos. Na presença de citologia 

alterada, faz-se o encaminhamento para diagnóstico e tratamento. Esse Programa permitiu a 

redução na taxa de mortalidade por câncer de colo uterino nas mulheres com mais de 25 anos 

de 38,8% entre 1990 e 2002 (INCA, 2002b).  

 Estudo da IARC realizado em 1986, que serviu de referência para que a OMS 

estabelecesse as recomendações que deram origem às normas brasileira atuais, permitiu 

construir modelos que estimaram, após um exame citopatológico negativo e cobertura de 

100% da população-alvo, uma redução percentual da incidência cumulativa de lesão invasora 

do colo do útero de 93,5% para intervalos de até um ano entre os exames citopatológicos. 

Para intervalos de até três anos entre os exames, a redução estimada é de 90,8% (INCA, 

2011). 

 A data em meses de realização do último exame variou entre menor que 1 a 240 

meses, com média de 20,34 meses e DP 32,11. Detectamos que a maioria havia realizado o 

exame há um ano ou menos (59,1%), e que se estipularmos a periodicidade de até 3 anos 

como adequada, sem contarmos os exames anteriores, chegamos ao percentual de 93,2% de 

mulheres que realizaram seu último exame com menos de 3 anos. 

O local que as mulheres realizaram seu último exame de CO foi, em sua maioria, no 

centro de saúde da área (77,3%), rede SUS, principalmente devido a grande parte da 

população fazer uso do SUS, sem possuir plano de saúde privado. Em pesquisa por amostra 

domiciliar realizada em 15 capitais e Distrito Federal, INCA (2004), o local de realização do 

exame Papanicolau, se na Rede SUS ou Rede não-SUS, apresentou resultados que relacionam 

a escolha do local utilizado para o exame ao contexto e diferenças sócioeconômicas entre as 

capitais envolvidas no estudo. Ressalta-se na investigação que não havia no Brasil dados 

recentes que poderiam ser padronizados, permitindo a comparação de resultados para as 

diferentes regiões do país, sugerindo que, apesar de as políticas públicas definidas pelo 

Ministério da Saúde apresentarem bons resultados, estes indicam a necessidade de ampliação 

e cobertura do SUS. 
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Das mulheres que realizaram o exame de CO (132), a maioria pegou o resultado do 

exame (85,6%) ou ainda iria pegar na data agendada (44,5%), porém 33,3% não o receberam 

por extravio do serviço de saúde ou por desinteresse próprio, 22,2%. Do total das mulheres 

que pegaram o exame (113), 95,6% mostrou seu resultado a um profissional de saúde, tendo 

ainda as que não mostraram por falta de tempo devido ao trabalho (60%). Destacamos a 

importância do retorno da consulta de coleta do exame de CO, pois somente com o laudo do 

laboratório é que podemos detectar lesões precursoras do CCU e encaminhar o seguimento 

adequado para tratamento de acordo com seu laudo. Atualmente existe um protocolo 

específico do Ministério da saúde orientando os profissionais da saúde acerca da conduta 

frente a cada laudo, com suas respectivas nomenclaturas e seguimentos (INCA, 2011). 

Se contarmos com a faixa etária de maior risco para o desenvolvimento desta 

patologia (25-59 anos), o percentual de realização aumenta substancialmente (92,6%), sendo a 

faixa etária que mais realiza exames da amplitude estipulada, como observado em tabela a 

seguir que realiza o cruzamento das variáveis realização do exame e idade. 

 

Tabela 10 - Associação entre realização da CO e faixa etária. Fortaleza- CE, 2011. 

  Faixa etária 

  12-24 25-59 60-77 Total 

  N % N %   N   %    N    % 

Realização 

da CO 

Sim 18 50,0 88 92,6 26 83,9 132 81,5 

Não 18 50,0 7 7,4 5 16,1 30 18,5 

Total  36 100,0 95 100,0 31 100,0 162 100,0 

 

A associação se mostrou significativa (p = 0,000). Estudo mostra que a cobertura do 

exame Papanicolau apresentou menores proporções na faixa etária acima de 59 anos, o que 

supõe uma menor procura por serviços de saúde das mulheres acima da faixa etária 

reprodutiva (INCA, 2004). Porém, os dados apresentados no presente estudo refutam tal 

afirmativa, pois as mulheres com faixa etária acima de 59 anos apresentaram percentuais de 

realização maiores do que as mulheres com menos de 25 anos. 

Há vários fatos indicando que, direta ou indiretamente, o rastreamento em mulheres 

com menos de 25 anos não tem impacto na redução da incidência e/ou mortalidade por câncer 

do colo do útero. O estudo da IARC (1986) estimou, desde aquela época, que ao iniciar o 

rastreamento aos 25 anos de idade, e não aos 20 anos, perde-se apenas 1% de redução da 

incidência cumulativa do câncer do colo do útero (IARC, 1986). Se tomarmos dados do 

Registro Hospitalar de Câncer (RHC) da Fundação Oncocentro de São Paulo (FOSP) no 

período de 2000 a 2009, num total de 11.729 casos de carcinoma invasor (todos os estádios), 
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121 casos foram diagnosticados em mulheres com até 24 anos, o que correspondeu a 1,03% 

dos casos.  

Em uma casuística da Unicamp, de 807 casos, nove (1,12%) foram diagnosticados 

em mulheres com até 24 anos de idade, sendo que seis casos eram estádio I, ou seja, de bom 

prognóstico. Nos Estados Unidos, observou-se que apenas 1,1% dos casos de lesão invasora 

ocorreram em mulheres com até 24 anos de idade, em uma amostra de 10.846 casos de câncer 

diagnosticados entre1998 e 2003 (WATSON et al., 2008). Tais dados reiteram que o fato de 

metade das mulheres (50%) menores de 24 anos do presente estudo não realizar em a CO não 

denota preocupação ou prática inadequada da CO. 

No Brasil, o rastreamento é feito nas mulheres até os 60 anos de idade. Muitos países 

recomendam parar o rastreamento ao redor da idade de 60 ou 65 anos, por diversos motivos: 

as mulheres mais velhas são pouco aderentes aos programas; citologia de boa qualidade é 

difícil de obter após a menopausa; se as mulheres fizeram a citologia regularmente no 

passado, ou seja, se participaram ativamente do rastreamento, são consideradas de baixo risco 

para desenvolver câncer cervical. Porém, devido à incidência relativamente alta de acordo 

com a idade de câncer de colo uterino em todos os países em mulheres mais velhas, há 

consenso em países desenvolvidos que aquelas com mais de 60 anos que nunca foram 

rastreadas ou não realizaram o rastreamento por muitos anos devam realizar pelo menos dois 

testes. Essas mulheres só poderão interromper o rastreamento se esses dois testes forem 

negativos (INCA, 2002b).  

De qualquer forma, mesmo em países com população de alta longevidade, não há 

dados objetivos de que o rastreamento seja útil após os 65 anos (SASIENI; CASTAÑON; 

CUZICK, 2010). 

 

Tabela 11 - Associação entre realização da CO e médias de idade. Fortaleza- CE, 2011. 

  N Média de 

idade 

DP+ t p 

Realização (n= 162) Sim 132 42,92 15,92 
2,502 0,017 

 Não 30 31,83 23,04 

 

Igualmente ocorre quando comparamos a média de idade das mulheres que realizam 

o exame de CO (42,92 anos), observamos uma média maior do que as mulheres que não o 

realizam, com DP 15,92, teste t 2,502 e p 0,017, estatisticamente significante, fato que pode 

ser esclarecido ao se constatar que a maioria das mulheres que referiu não realizar a CO 

apresentava o hímem íntegro (10 mulheres). 
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Tabela 12 - Associação entre realização da CO e escolaridade em anos de estudo. 

Fortaleza- CE, 2011. 

  Escolaridade em anos  

  Até 5 6-10 11-16 Total p 

   N   %   N  %  N %   N % 0,007 

Realização da 

CO (n= 162) 

Sim 33 84,6 58 72,5 41 95,3 132 81,5 

Não 6 15,4 22 27,5 2 4,7 30 18,5 

Total  39 100,0 80 100,0 43 100,0 162 100,0 

 

Na tabela 12, comparamos a realização com a escolaridade em anos e detectamos 

que as mulheres com mais anos de estudos apresentaram percentuais maiores (95,3%) quanto 

à realização da CO do que as mulheres com menos anos de estudo, com correlação 

estatisticamente relevante pelo teste quiquadrado. Em geral, mulheres mais jovens e com 

maior grau de estudo são bem mais informadas quanto aos aspectos relacionados à saúde. 

Fato semelhante ocorreu ao se examinar a cobertura do Papanicolaou de acordo com 

a escolaridade em estudo de base populacional, encontrou-se prevalência elevada para 

realização na vida inclusive entre as mulheres com menos anos de estudo. Contudo, estas 

apresentaram a maior proporção de exames em atraso, mesmo após o ajuste para as demais 

variáveis (GASPER; BOING; KUPEK, 2011). 

O nível de escolaridade da clientela pode estar relacionado ao menor acesso à 

informação sobre cuidados de saúde, fato que também pode repercutir diretamente na 

demanda pelos exames preventivos, tendo em vista que grupos de mulheres de baixa 

escolaridade apresentaram menores índices de cobertura (INCA, 2004). 

 

Tabela 13 - Associação entre periodicidade de realização da CO e escolaridade em anos de estudo. 

Fortaleza- CE, 2011. 

  Escolaridade em anos  

  Até 5 6-10 11-16 Total p 

  N % N % N % N % 0,268 

Periodicidade  

(n= 132) 

1 exame na vida     3 9,4 6 10,3 2 4,7 11 8,3 

< 1ano         1 3,1 4 6,9 5 11,9 10 7,6 

 Anualmente 16 50,0 30 51,7 28 66,7 74 56,1  

 2/2 anos                                    3 9,4 6 10,3 1 2,4 10 7,6  

 > 3anos 0 0,0 1 1,7 1 2,4 2 1,5  

 Não tem período 9 28,1 11 19,0 5 11,9 25 18,9  

 Total 32 100,0 58 100,0 42 100,0 132 100,0  

 

Conforme descrito na tabela 13, caso consideremos as periodicidades menor de 01 

ano, anualmente e de 2/2 anos como adequadas para as mulheres do estudo, observamos que 

conforme há aumento dos anos de estudo esses índices vão também aumentando 
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progressivamente, se somado seus percentuais, com 62,5% de periodicidade adequada em 

mulheres com até 5 anos de estudo, com 68,9% em mulheres com 6-10 anos de estudo e 81% 

nas mulheres com 11-16 anos de estudo, mesmo não sendo uma associação significativa.   

Na associação entre a variável realização de CO com renda mensal das mulheres 

(Tabela 14), verificamos percentuais discretamente mais elevados de realização nas mulheres 

com um salário mínimo ou mais, sem correlação estatística significante. 

 

Tabela 14 - Associação entre realização da CO e renda mensal. Fortaleza- CE, 2011. 

  Renda  

  Até 1 1-|2 2-|7,3 Total p 

  N % N % N % N % 0,709 

Realização da 

CO (n= 162) 

Sim 79 79,8 36 85,7 17 81,0 132 81,5 

Não 20 20,2 6 14,3 4 19,0 30 18,5 

Total  99 100,0 42 100,0 21 100,0 162 100,0 

 

 A literatura científica reitera tais dados quando evidencia que menor renda familiar 

implica maiores taxas de não realização do exame de Papanicolaou (QUADROS; VICTORA; 

DIAS-DA-COSTA, 2004; MARTINS; VALENTE; THULER, 2009). 

Ao se comparar realização de CO e estado civil, verificamos que casadas, em união 

estável e separadas realizavam mais a CO (93,6%; 96,8%; 95,0%, respectivamente) do que as 

solteiras e viúvas, com associação estatística relevante. 

 

Tabela 15 - Associação entre realização da CO e estado civil. Fortaleza- CE, 2011. 

  Estado civil 

   Solteira  Casada    União    Viúva Separada p  

  N % N % N % N % N % 0,000  

Realização da 

CO (n= 162) 

Sim 26 56,5 44 93,6 30 96,8 13 72,2 19 95,0 

Não 20 43,5 3 6,4 1 3,2 5 27,8 1 5,0 

Total  46 100,0 47 100,0 31 100,0 18 100,0 20 100,0 

 

Quanto ao estado civil observado em outro estudo, as mulheres que se declararam 

solteiras foram as que menos realizaram o exame na vida, com maior proporção de exames 

em atraso (GASPERIN; BOING; KUPEK, 2011), o mesmo evidenciado no presente estudo. 

Resultados semelhantes também foram descritos por Martins, Valente e Thuler (2009) em 

duas outras capitais brasileiras. 

 Na associação entre periodicidade e estado civil (Tabela 16), não observamos 

associação significativa (p = 0,730). Porém se considerarmos as periodicidade menor que um 

ano, anualmente e de 2/2 anos como dentro do período adequado recomendado pelo 
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Ministério da Saúde, verificamos percentuais maiores nas mulheres não solteiras (59,3% 

solteiras; 77,3% casadas; 70% união estável; 74,9% viúva; 73,8% separada). 

 

Tabela 16 - Associação entre periodicidade de realização da CO e estado civil. Fortaleza- CE, 

2011. 

Estado Civil 

  Solteira Casada União Viúva Separada Total 

  N % N % N % N % N % N % 

P
er

io
d

ic
id

a
d

e 

(n
=

 1
3
2
) 

1 vez na vida 5 18,5 1 2,3 3 10,0 1 8,3 1 5,3 11 8,3 
< 1ano 2 7,4 5 11,4 1 3,3 1 8,3 1 5,3 10 7,6 
Anualmente 13 48,2 8 63,6 17 56,7 7 58,3 9 47,4 74 56,1 
2/2 anos 1 3,7 1 2,3 3 10,0 1 8,3 4 21,1 10 7,6 
> 3anos 1 3,7 1 2,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,5 
Sem período 5 18,5 8 18,2 6 20,0 2 16,7 4 21,1 25 18,9 
Total 27 100,0 44 100,0 30 100,0 12 100,0 19 100,0 132 100,0 

 

Dentre os fatores associados a não realização desta prática preventiva pelas 

mulheres, em geral, destacaram-se em estudos a idade mais avançada, cor preta ou parda, 

baixa escolaridade e menor renda familiar per capita, revelando desigualdades na cobertura 

(MARTINS; THULER; VALENTE, 2005; MARTINS; VALENTE; THULER, 2009). 

 

 6.5.2 Conhecimento das mulheres no pré e pós-teste 

 

Conhecimento e aprendizagem são atividades humanas que expressam de maneira 

exuberante, processos não lineares e imateriais, pois o conhecimento é interpretado e 

reconstruído e seu resultado nunca é o mesmo, tal qual acontece nas releituras de um texto, ao 

rever uma peça teatral ou um filme. A complexidade do conhecimento é não linear, não é 

previsível nem reversível em passos e partes iguais. O conhecimento nunca é o mesmo, se dá 

numa relação dinâmica entre o objeto, quem o estuda e seu contexto (DEMO, 2002). 

Tomando como base que cada experiência traz uma compreensão nova, diversa da 

anterior, criamos variáveis que expressavam informações que as mulheres tinham antes de 

assistirem ao vídeo e logo após sua exibição, com a finalidade de mensurar o conhecimento 

de forma objetiva, que podem ser observadas nas tabelas a seguir. 
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Tabela 17 - Distribuição do número de mulheres conforme conhecimento 

acerca do exame de citologia oncótica no pré-teste. Fortaleza- CE, 2011. 

Variável N % 

Ouviu falar (n= 162)   

Sim 150 92,6 

Não 12 7,4 

Participou de atividade educativa (n= 162)   

Sim  53 32,7 

Não 109 67,3 

Qual tipo de atividade (n= 53)   

Palestra posto/trabalho/conselho 50 94,3 

Vídeo 1 1,9 

Palestra + vídeo 1 1,9 

Palestra + Internet 1 1,9 

Conhece finalidade do exame (n= 162)   

Prevenir CCU 86 53,1 

Outras finalidades 25 15,4 

Prevenir CCU +outras finalidades 23 14,2 

Não sabe                    28 17,3 

Conhece cuidados pré-exame (n= 162)   

Cuidado 1 - Sem relação 24 horas                  24 14,8 

Cuidado 2 - Não estar menstruada 6 3,7 

Cuidado 3 - Aparar os pêlos 10 6,2 

Cuidado 4- Sem duchas/cremes48h - - 

Cuidados 1e 2 22 13,6 

Cuidados 1 e 3 5 3,1 

Cuidados 1e 4 3 1,9 

Cuidados 2 e 3 6 3,7 

Cuidados 3 e 4 1 0,6 

Cuidados 1, 2 e 3 8 4,9 

Cuidados 1, 2 e 4 2 1,2 

Cuidados 1, 3 e 4 3 1,9 

Cuidados 2, 3 e 4 1 0,6 

Cuidados 1, 2, 3 e 4 5 3,1 

Não sabe/não lembra 66 40,7 

Conhece periodicidade do exame (n= 162)   

6/6meses      43 26,5 

Anualmente 87 53,7 

2/2 anos 6 3,7 

3/3 anos       1 0,6 

> 3anos         - 0,0 

3/3 anos, caso 2 exames normais 1 0,6 

Não sabe/não lembra 24 14,8 

 

No total de mulheres da amostra, 92,6% já tinham ouvido falar do exame de CO, 

sendo que os locais mais citados que elas ouviram falar foram de serviços de 

saúde/profissionais de saúde (39,9%), da TV (24,1%) e outros locais (15,8%). Uma grande 
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parcela da amostra nunca havia participado de atividade educativa na vida (67,3%), sendo que 

das 53 mulheres que participaram de alguma atividade a palestra foi mais prevalente (94,3%). 

Quanto ao conhecimento da finalidade do exame de CO, a maioria referiu que o 

exame servia realmente para prevenir o CCU (53,1%) e grande parcela (17,3%) não sabia sua 

finalidade. Já os cuidados pré-exame mais citados foram não ter relação com 24 horas de 

antecedência e não estar menstruada. Observamos que a maioria das mulheres não sabia citar 

algum cuidado pré-exame (40,7%), seguida de 24,7% que citaram pelo menos um cuidado, 

enquanto que 22,9% citaram ao menos dois cuidados. 

Mais da metade das mulheres (53,7%) referiu que a periodicidade adequada de 

realização da CO era anualmente, enquanto que 14,8% não sabiam dizer a periodicidade. 

Após assistirem ao vídeo, todas as mulheres da amostra (162) referiram já ter ouvido 

falar sobre o exame de CO. No pós-teste foram investigadas as variáveis finalidade, cuidados 

e periodicidade para realização de comparações conforme apresentado na tabela a seguir. 
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Tabela 18 - Distribuição do número de mulheres conforme 

conhecimento acerca do exame de citologia oncótica no pós-teste. 

Fortaleza- CE, 2011. 

Variável N % 

Conhece finalidade do exame (n= 162)   

Prevenir CCU 134 82,7 

Outras finalidades 2 1,2 

Prevenir CCU +outras finalidades 23 14,2 

Não sabe                    3 1,9 

Conhece cuidados pré-exame (n= 162)   

Cuidado 1 - Sem relação 24 horas antes                   6 3,7 

Cuidado 2 - Não estar menstruada - - 

Cuidado 3 - Aparar os pêlos 8 4,9 

Cuidado 4- Sem duchas/cremes48h antes 1 0,6 

Cuidados 1e 2 17 10,5 

Cuidados 1 e 3 6 3,7 

Cuidados 1 e 4 10 6,2 

Cuidados 2 e 3 3 1,9 

Cuidados 2 e 4 1 0,6 

Cuidados 3 e 4 2 1,2 

Cuidados 1, 2 e 3 28 17,3 

Cuidados 1, 2 e 4 16 9,9 

Cuidados 1, 3 e 4 4 2,5 

Cuidados 1, 2, 3 e 4 47 29,0 

Não sabe/não lembra 13 8,0 

Conhece periodicidade do exame (n= 162)   

6/6meses      11 6,8 

Anualmente 114 70,4 

2/2 anos 5 3,1 

3/3 anos       3 1,9 

> 3anos         - - 

3/3 anos, caso 2 exames normais 22 13,6 

Não sabe/não lembra 7 4,3 

 

No pós-teste, observamos que a maioria (82,7%) referiu que a finalidade do exame 

de CO era para prevenir o CCU, sendo que apenas 1,9% continuaram não sabendo a 

finalidade, mesmo após assistirem ao vídeo. Dessas, 3 mulheres (1,9%)  que mesmo depois da 

atividade educativa ainda não sabiam a finalidade do exame de CO, destacamos que duas 

tinham 13 e 14 anos, com hímem íntegro que nunca tinham realizado o exame na vida, e uma 

tinha 23 anos, que fazia o exame anualmente, mas não sabia o motivo de ter que fazê-lo. 

No que tange aos cuidados pré-exame, grande parcela (29,0%) conseguiu dizer todos 

os 4 cuidados referidos no vídeo educativo, seguidos de 29,7% que referiram 3 cuidados e 

24,1% que referiram 2 cuidados, sendo que pequena porção (8%) ainda não conseguiu relatar 

qualquer cuidado pré-exame de CO. 
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A periodicidade de realização anual do exame foi descrita por 70,4% da amostra, 

sendo que 13,6% conseguiram compreender que o exame poderia ser realizado a cada três 

anos, caso a mulher tivesse dois exames normais com intervalo de um ano entre eles. Ainda 

assim, tivemos 4,3% de mulheres que não sabiam dizer a periodicidade adequada do exame 

de CO. 

Com o intuito de verificar a aquisição do conhecimento referido pelas mulheres 

sobre a finalidade, cuidados pré-exame e periodicidade da CO, comparamos os percentuais 

das variáveis estudadas antes e após a apresentação do vídeo educativo, ilustrativamente 

descrito no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 1 – Distribuição do número de mulheres segundo comparação dos percentuais 

de conhecimento sobre a finalidade do exame de CO no pré e pós-teste. Fortaleza- CE, 

2011. 

 
 

 Ao observarmos os dados do gráfico, o percentual de mulheres que disseram a 

finalidade adequada do exame aumentou 29,6 pontos percentuais se compararmos o antes e 

depois do vídeo. Constatamos também que houve decréscimo de 15,4 pontos percentais no 

número de mulheres que não sabiam a finalidade do exame de CO. Isto pode ser considerado 

aquisição de conhecimento com as informações veiculadas pelo vídeo. 

 A tabela 19 descreve detalhadamente os percentuais das respostas quanto à finalidade 

do exame de CO antes e depois da utilização do vídeo, demonstrando melhora da aquisição do 

conhecimento adequado quanto esta variável. Comparamos as porcentagens entre pré e pós-

teste pelo teste z de proporções, identificando uma associação relevante entre as finalidades 
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prevenir o câncer, que aumentou significativamente, e outras finalidade e não sabe, que 

diminuíram. 

 

Tabela 19 - Distribuição do número de mulheres segundo finalidade da CO no pré e 

pós-teste. Fortaleza- CE, 2011. 

 Pré-teste Pós-teste p 

Finalidade (n= 162)         N        %           N       %  

Prevenir CCU 86 53,1 134 82,7 <0,001 

Outras finalidades 25 15,4 2 1,2 <0,001 

Prevenir CCU + outras finalidades 23 14,2 23 14,2 1,00 

Não sabe                    28 17,3 3 1,9 <0,001 

 

Em outra tabela comparativa do conhecimento acerca da finalidade do exame de CO, 

distribuímos as mulheres conforme citação ou não da finalidade prevenir CCU, obtendo 

associação significativa com p = 0,000 no antes e depois da atividade educativa. 

 

Tabela 20 - Associação entre finalidade da CO no pré e pós-teste. Fortaleza- CE, 2011. 

  Finalidade CO pós-teste 

F
in

a
li

d
a
d

e 
C

O
 p

ré
  

(n
=

 1
6
2
) 

  Citou PCCU Não citou PCCU Total 
Citou PCCU N 74 12 86 

%  com finalidade exame pré 86,0 14,0 100,0 

%  com finalidade exame pós 55,2 42,9 53,1 
Não citou PCCU N 60 16 76 

%  com finalidade exame pré 78,9 21,1 100,0 

%  com finalidade exame pós 44,8 57,1 46,9 

Total N 134 28 132 

%  com finalidade exame pré 82,7 17,3 100,0 

%  com finalidade exame pós 100,0 100,0 100,0 

 

De acordo com os percentuais de aquisição de conhecimento dos cuidados pré-exame 

de CO, demonstrados no gráfico 2, verificamos que o número de mulheres que não sabiam 

citar algum cuidado reduziu após a implantação da atividade educativa, 32,5 pontos 

percentuais ao todo. Por conseguinte, as que citaram pelo menos um cuidado também 

diminuiu (15,4 pontos percentuais) e as que citaram 2 ou 3 cuidados (22,2 pontos) e todos os 

cuidados adequadamente (25,9 pontos) subiram em grande percentual. 
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Gráfico 2 – Distribuição do número de mulheres segundo comparação dos percentuais 

de conhecimento das mulheres sobre os cuidados antes do exame de CO no pré e pós-

teste. Fortaleza- CE, 2011. 

 
 

  

Os achados demonstrados anteriormente refletem obtenção de conhecimento no 

tocante ao maior número de cuidados citados pelas mulheres no estudo. Na tabela seguinte, 

apresentamos as correlações que se mostraram relevantes pelo teste z de proporções nas 

mulheres que citaram 2 ou 3 cuidados, 4 cuidados e que não sabiam referir o cuidado. 

 

Tabela 21 - Distribuição do número de mulheres segundo cuidados pré-

exame de CO no pré e pós-teste. Fortaleza- CE, 2011. 

    Pré-teste        Pós-teste p 

Cuidados pré-exame (n= 162)       N       %          N        %  

Citaram 1 cuidado 40 24,7 15 9,3 0,424 

Citaram 2 ou 3  51 31,5 87 53,7 0,003 

Citaram 4 cuidados 5 3,1 47 29,0 <0,001 

Não sabem                   66 40,7 13 8,0 <0,001 

 

 Ao realizarmos a comparação do conhecimento da periodicidade da CO antes e após 

a exibição do vídeo, detectamos diminuição de 10,5 pontos percentuais no total de mulheres 

que não sabiam referir à periodicidade do exame. 
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Gráfico 3 – Distribuição do número de mulheres segundo comparação dos percentuais 

de conhecimento sobre a periodicidade de realização da CO no pré e pós-teste. 

Fortaleza- CE, 2011. 

 

 
 

 Como ilustrado, o percentual de mulheres que reportaram adequadamente (3/3 anos, 

com 2 exames normais) sobre a periodicidade do exame de CO aumentou 13 pontos 

percentuais e as que citaram como periodicidade anualmente aumentou 16,7 pontos. Apesar 

de, desde a década de noventa, o Ministério da Saúde recomendar a realização trienal, caso 

dois exames normais consecutivos no intervalo de um ano (BRASIL, 2010a), muitas mulheres 

e profissionais ainda acreditam erroneamente que o exame deve ser realizado anualmente por 

todas as mulheres, e mesmo com a exposição desta informação no vídeo, não foi possível sua 

apreensão por parte das mulheres do estudo. 

Observamos em estudo que o melhor nível socioeconômico e o conhecimento da 

periodicidade de realização do teste podem promover uma cobertura adequada e diminuir o 

risco de desenvolver o câncer cervical (PINHO et al., 2003). 

 Em reforço aos dados ilustrados anteriormente, a tabela a seguir mostra a análise 

estatística da aquisição de conhecimento sobre a periodicidade da CO no pré e pós-teste. 
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Tabela 22 - Distribuição do número de mulheres segundo periodicidade da 

CO no pré e pós-teste.Fortaleza- CE, 2011. 

      Pré-teste            Pós-teste     p 

Periodicidade (n= 162)       N        %             N         %  

6/6meses      43 26,5 11 6,8 <0,001 

Anualmente 87 53,7 114 70,4 0,066 

2/2 anos 6 3,7 5 3,1 0,999 

3/3 anos       1 0,6 3 1,9 0,625 

> 3anos         - 0,0 - - - 

3/3 anos, se 2 exames normais 1 0,6 22 13,6 <0,001 

Não sabe 24 14,8 7 4,3 0,003 

 

 As periodicidades relatadas de 6/6 meses, 3/3 anos caso dois exames normais e não 

sabe mostraram associação relevante com p < 0,05 com teste z de proporções. 

Enfatizamos também que mesmo depois da apresentação do vídeo uma pequena 

parcela das mulheres ainda referiu periodicidade inadequada para realização da CO como de 

6/6 meses (6,8%); de 2/2 anos (3,1%) e de 3/3 anos (1,9%). 

 As informações mais realçadas no vídeo e apresentadas de forma ilustrativa por meio 

de figuras, caracteres sobrescritos e falas pausadamente foram relativas ao conhecimento da 

finalidade, cuidados pré-exame e periodicidade da CO, com vistas à melhor apreensão deste 

conhecimento pelas mulheres do estudo. Mesmo apresentando ainda algumas percentagens de 

respostas inadequadas, em geral, podemos verificar pelos dados expostos, que houve 

ampliação do conhecimento referente a estas quatro variáveis em questão. 

 Em estudo de avaliação de produto audiovisual realizado com 24 mulheres para 

promover o apego entre mães soropositivas e seus filhos, o vídeo mostrou-se também eficaz 

quanto aos comportamentos da clientela avaliados para a promoção do apego entre o binômio 

mãe-filho, mantendo contato corporal com maior frequência, consolaram mais seus filhos, 

reagiram melhor ao choro e responderam ao comportamento social do bebê (BARBOSA, 

2008). 

 Tais resultados podem estar relacionados à qualidade do material audiovisual 

adequado à clientela, elaborado exclusivamente para aquela população específica, com seus 

hábitos de fala e costumes característicos expressos no vídeo. Em benefício da clareza e 

objetividade, é necessário utilizar um vocabulário adequado a cada clientela (SILVA, 2005). 

Além de que, um material educativo bem elaborado ou uma informação de fácil entendimento 

melhoram o conhecimento do paciente, estimulam ações que influenciam o padrão de saúde 

ao favorecerem a tomada de decisões adequadas e reduzir os custos com a saúde (SERXNER, 

2000). 
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 Sendo assim, percebemos que só a aquisição do conhecimento em si não é suficiente, 

o importante é sua transformação em prática de rotina. Não existe ensino sem aprendizagem, 

essa não acontece senão pela transformação, pela ação facilitadora e pela busca do 

conhecimento que deve partir do aprendiz, utilizando-se estratégias de ensino que aproveitem 

ao máximo as experiências de cada um, enfatizando o envolvimento ativo dos educandos 

(FONSECA; SCHOCHI; MELLO, 2002). 

 Com vistas a alcançar a efetivação do conhecimento, buscamos investigar também a 

atitude das mulheres frente ao exame de CO, visto que a informação transformada em 

conhecimento e atitude adequados possibilitará mudança no comportamento, na produção de 

maiores graus de autonomia destas mulheres, no que concerne aos aspectos preventivos do 

CCU (BRASIL, 2002a). 

 

6.5.3 Atitude das mulheres frente ao exame de CO no pré e pós-teste 

 

Na tabela 23, demonstramos a atitude das mulheres frente ao exame de CO antes 

delas assistirem ao vídeo educativo com seu respectivo motivo para aquela atitude. Foi 

possível também descrever a atitude do parceiro, da família e das amigas como forma de 

relacionar a importância que as atitudes de pessoas próximas às mulheres podem influenciar 

na atitude de algumas mulheres. 
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Tabela 23 – Distribuição do número de mulheres conforme atitude 

frente ao exame de citologia oncótica no pré-teste. Fortaleza- CE, 2011. 

Atitude da mulher (n= 162)   

Necessário 144 88,9 

Pouco necessário      1 0,6 

Desnecessário 3 1,9 

Não sabe/não tem opinião 14 8,6 

Motivo da atitude (n= 162)   

Evitar CCU 62 32,5 

Evitar doenças em geral 39 20,4 

Viver mais/ter saúde 3 1,7 

Só para quem tem relação sexual 4 2,1 

Tem cura se descoberto no início 13 6,8 

Prevenir DST/HIV 14 7,3 

Prevenir DST/HPV 13 6,8 

Saber o que você tem por dentro 39 20,4 

Ovário micropolicístico/mioma 2 1,0 

Saber se tem raladura 2 1,0 

Atitude do parceiro (n= 129)   

Necessário 71 43,8 

Pouco necessário      - - 

Desnecessário 3 1,9 

Não sabe/não tem opinião 55 34,0 

Atitude da família (n= 162)   

Necessário 120 74,1 

Pouco necessário      2 1,2 

Desnecessário 2 1,2 

Não sabe/não tem opinião 38 23,5 

Atitude das amigas (n= 162)   

Necessário 114 70,4 

Pouco necessário      6 3,7 

Desnecessário 7 4,3 

Não sabe/não tem opinião 35 21,6 

 

Com base nos dados apresentados, verificamos que a maioria das mulheres (88,9%) 

mesmo antes de assistir ao vídeo, já apresentava atitude adequada no que se refere ao exame 

de CO. Os motivos para atitude mais citados foram por causa da prevenção do CCU (32,5%), 

evitar doenças em geral (20,4%) e saber o que se tem por dentro (20,4%). 

Quanto à atitude do parceiro, a maioria referiu que eles tinham atitude adequada 

quanto ao exame de CO (43,8%), porém uma grande porção disse que o parceiro não tinha 

opinião sobre a temática. Os familiares apresentaram elevada taxa de atitude adequada (74, 

1%), seguida de 23,5% que não sabiam dizer a atitude dos familiares. Já os percentuais de 

atitude adequada das amigas se assemelharam aos dos familiares, com 70,4%, sendo ainda 

que 21,6% não sabiam dizer a atitude das amigas, ou ainda diziam não ter amigas. 
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Já no pós-teste, constatamos que todas as mulheres da amostra referiram atitude 

adequada quanto ao exame de CO, como apresentado a seguir. 

 

Tabela 24 – Distribuição do número de mulheres conforme atitude frente 

ao exame de citologia oncótica no pós-teste. Fortaleza- CE, 2011. 

Variável N % 

Atitude da mulher (n= 162)   

Necessário 162 100,0 

Pouco necessário      - - 

Desnecessário - - 

Não sabe/não tem opinião - - 

Motivo da atitude (n= 162)   

Evitar CCU 145 60,2 

Evitar doenças em geral 11 4,5 

Viver mais/ter saúde 10 4,2 

Só para quem tem relação sexual - - 

Tem cura se descoberto no início 26 10,8 

Prevenir DST/HIV 9 3,8 

Prevenir DST/HPV 16 6,6 

Saber o que você tem por dentro 24 9,9 

Ovário micropolicístico/mioma - - 

Saber se tem raladura - - 

 

Os motivos da atitude evitar doenças em geral, prevenir DST/HIV e prevenir 

DST/HPV ainda foram mencionados pelas mulheres do estudo,  em reduzida escala, apesar de 

não terem sido veiculadas no vídeo e por ainda serem consideradas informações errôneas. 

A tabela 25 demonstra a análise estatística da comparação da atitude das mulheres no 

pré e pós-teste. 

 

Tabela 25 - Distribuição do número de mulheres segundo comparação da atitude frente 

ao exame de CO no pré e pós-teste. Fortaleza- CE, 2011. 

 Pré-teste Pós-teste p 

Atitude (n= 162)        N         %        N       %  

Necessário 144 88,9 162 100,0 0,331 

Pouco Necessário/ Desnecessário 4 2,5 - 0,0 - 

Não tem opinião 14 8,6 - 0,0 - 

 

Dentre os motivos da atitude das mulheres mais citados no pós-teste, destacamos o 

de evitar CCU (60,2%), tem cura se descoberto no início (10,8%) e saber o que se tem por 

dentro (9,9%). 

O gráfico abaixo retrata a comparação entre os dois tempos da atividade educativa, 

no que concerne aos motivos da atitude mais citados. 
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Gráfico 4 – Distribuição do número de mulheres segundo comparação dos percentuais 

de motivos da atitude frente ao exame de CO no pré e pós-teste. Fortaleza- CE, 2011. 

 

 

 

 

Constatamos que houve incremento no motivo evitar CCU, de 27,7 pontos 

percentuais, e no motivo se descoberto no início tem cura, de 4,0 pontos. Enquanto que o 

motivo evitar doenças em geral foi reduzido em 15,9 pontos, juntamente com o motivo saber 

o que se tem por dentro, com redução de 10,5 pontos percentuais. Fato que expressa que as 

mulheres têm atitude adequada quanto ao exame de CO e a maioria soube responder 

adequadamente acerca dos motivos desta atitude após terem assistido ao vídeo educativo, 

demonstrando seu caráter influenciador de opiniões das mulheres. 

Os dados referentes aos motivos mais citados da atitude das mulheres no pré e pós-

teste são detalhados e analisados estatisticamente na tabela a seguir. 
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Tabela 26 - Distribuição do número de mulheres segundo comparação do motivo da 

atitude frente ao exame de CO no pré e pós-teste. Fortaleza- CE, 2011. 

     Pré-teste Pós-teste p 

Motivo da atitude (n= 162) N    %  N  %  

Evitar CCU 62 32,5 145 60,2 <0,001 

Evitar doenças em geral 39 20,4 11 4,5 <0,001 

Viver mais/ter saúde 3 1,7 10 4,2 0,092 

Só para quem tem relação  4 2,1 - 0,0 - 

Tem cura se descoberto no início 13 6,8 26 10,8 0,053 

Prevenir DST/HIV 14 7,3 9 3,8 0,405 

Prevenir DST/HPV 13 6,8 16 6,6 0,711 

Saber o que você tem por dentro 39 20,4 24 9,9 0,077 

Ovário micropolicístico/mioma 2 1,0 - - - 

Saber se tem raladura 2 1,0 - - - 

 

 Mediante análise do teste z de proporções, observamos associação relevante nos 

motivos evitar o câncer e evitar doenças em geral. 

 Diante de tais informações, observamos que o conhecimento e a atitude se fortalecem 

por meio da informação, e esta deve ser compreendida. A informação neste estudo diz 

respeito principalmente ao conhecimento básico que a mulher possui sobre a finalidade, 

cuidados pré-exame e periodicidade da CO que se configuram pré-requisitos para mudança de 

atitude e comportamento. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 O CCU constitui problema relevante que necessita de intervenções baseadas da 

promoção da saúde. Dessa forma, as mulheres necessitam de atividades educativas que 

aumentem seu grau de autonomia frente à prevenção desta patologia. Deter conhecimento e 

atitude adequada é ponto fundamental para que se diminuam seus índices de 

morbimortalidade. 

 Diante dos resultados apresentados e suas discussões, o presente estudo permitiu 

inferir as seguintes conclusões: 

 

AVALIAÇÃO DO ROTEIRO 

 Avaliação do roteiro foi classificada como muito boa por parte dos analistas de 

conteúdo e técnicos. 

 A contribuição dos analistas foi relevante no sentido de fornecimento de sugestões 

que engrandeceram o roteiro final em idéias voltadas para o conhecimento, atitude e 

prática da CO, assim como de técnicas voltadas para que as informações fossem 

veiculadas de maneira mais didática e motivadora, características de vídeos 

educativos. 

PERFIL DA AMOSTRA 

 O perfil das mulheres se caracterizou por adulto-jovens entre 25 e 59 anos (58,6%), 

média de idade 40,8 (DP - 17,9), detentoras de baixa escolaridade (até 9 anos de 

estudo - 63,7%) e baixa renda (até 1 salário mínimo – 61,1%, média de 742,4, DP – 

528,2), donas de casa (50%), casada ou em união estável (57,4%), católicas (66%) e 

de cor parda (70,4%). Refletem-se maior vulnerabilidade da população devido às 

condições sócio-econômicas precárias. 

 As mulheres do estudo apresentaram, em sua maioria, prática adequada quanto ao 

exame de CO (81,5%), periodicidade adequada de até três anos entre exames (71,3%), 

com data de realização do último exame dentro do recomendado pelo Ministério da 

Saúde (média de 20,34 meses), sendo o local de realização mais citado o centro de 

saúde (77,3%), cuja maior parte recebeu o resultado (85,6%) e o mostrou a um 

profissional de saúde (95,6%).  
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 Houve uma cobertura do exame adequada em geral, porém baixa cobertura nos 

grupos menos favorecidos, indicando influência das disparidades sócio-econômicas e 

demográficas. 

 Os percentuais de realização da CO foram maiores na faixa etária a qual o 

rastreamento é prioritário (92,6%), sendo que a média de idade (42,92 anos) foi maior 

nas mulheres que realizaram a citologia oncótica (p = 0,017). 

 Obtivemos correlação significativa entre idade e escolaridade (p = 0,000), cujos 

dados revelaram que as mulheres mais jovens apresentavam mais anos de estudos. 

Essas mulheres com mais anos de estudo foram as que obtiveram maiores índices de 

realização da CO (p = 0,007). 

 As que referiram serem casadas, em união estável ou separadas apresentaram 

maiores percentuais de realização da CO (p = 0,000). 

 Ao consideramos como adequada a periodicidade de realização da CO até um ano, 

anualmente e de 2/2 anos, observamos aumento progressivo conforme vai aumentando 

os anos de estudo, mesmo sem correlação significativa (p = 0,709). 

 Houve percentuais discretamente maiores de realização nas mulheres com um salário 

ou mais (p = 0,709).  

 Do total de mulheres que não realizaram exame na vida (18,5%) foi devido, em 

grande parte, à presença de hímem íntegro (32,3%) e falta de interesse (19,4%). 

 Houve ainda mulheres que relataram realizar o exame, porém (13,6%) não receberam 

o resultado ou por ainda não estar na data do retorno (44,5%) ou por extravio do 

centro de saúde (33,3%), sendo que somente algumas relataram desinteresse próprio 

(22,2%). Algumas receberam e não mostraram a um profissional por motivo de falta 

de tempo (60%). 

 Os resultados do perfil sócio-demográfico e de prática de realização da CO 

corroboram com estudos nacionais e internacionais. 

 

CONHECIMENTO 

 As mulheres do estudo já tinham ouvido falar acerca do exame de CO (92,6%), por 

meio de profissionais de saúde (39,9%) e televisão (24,1%), conseguindo em sua 

maioria (53,1%) citar a finalidade do exame adequadamente (prevenir CCU), apesar 

de grande parte nunca ter participado de atividades educativas acerca da temática 

(67,3%). 
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 Apesar das mulheres apresentarem uma prática adequada, o conhecimento antes da 

atividade educativa se mostrou insuficiente no que se refere ao relato de outras 

finalidades do exame que não a prevenção do CCU associada ao relato de não saber da 

finalidade (32,7%), assim como não saber dizer nenhum cuidado pré-exame (40,7%) e 

de relatar periodicidade inadequada de realização da CO (14,8%). 

 A atividade educativa mediada por vídeo se mostrou eficaz, pois os resultados foram 

favoráveis quanto ao aumento do conhecimento da finalidade do exame de CO (29,6 

pontos percentuais) (p = 0,001) e decréscimo dos percentuais de mulheres que não 

sabiam sua finalidade (p 0,001) e das que citaram outras finalidade que não a de 

prevenir o CCU (p = 0,001). 

 Após atividade educativa, reduziu significativamente o desconhecimento a respeito 

dos cuidados pré-exame (32,5 pontos percentuais) e aumento expressivo do número de 

mulheres que citaram 2 ou 3 cuidados (22,2 pontos percentuais) ou 4 cuidados (25,9 

pontos percentuais) (p = 0,000). 

 Houve aumento do número de mulheres que relataram periodicidade adequada (13 

pontos percentuais) e diminuição do número de mulheres que não sabiam relatar a 

periodicidade (10,5 pontos percentuais) com correlação significativa nas que referiram 

a periodicidade de 3/3 anos com dois exames normais (p = 0,001). 

 

ATITUDE 

 Realizar prevenção está relacionado com a atitude adequada da mulher, do parceiro 

(43,8%), da família (74,1%) e das amigas (70,4%). 

 As informações veiculadas pelo vídeo educativo contribuíram para modificação de 

atitude das mulheres do estudo pois, após o vídeo, os percentuais subiram (11,1 

pontos) chegando a 100% das mulheres com atitude positiva frente à realização da CO 

(p = 0,331). Os motivos justificados para esta atitude realmente se mostraram 

adequados após a atividade educativa, que era prevenir o CCU, com aumento de 27,7 

pontos percentuais (p = 0,001). Por conseguinte, o motivo evitar doenças em geral 

reduziu seu percentual significativamente (15,9 pontos) (p = 0,001). 

 Concluímos que a Tese de o vídeo educativo promover conhecimento da finalidade, 

periodicidade e cuidados pré-exame e atitude adequada quanto à prevenção do CCU foi 

devidamente comprovada, mostrando a relevância de se fazer uso de produto audiovisual nas 

atividades de educação em saúde como instrumento fundamental para o trabalho da 
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enfermagem e de interação com o público, fazendo deste instrumento um meio e não um fim 

em si mesmo. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Num país como o nosso, de dimensões e diversidade ímpares, faz-se necessário a 

individualização de estratégias que atendam às particularidades de determinadas populações. 

Estratégias tais como a utilização de produto áudio visual com vistas a capacitar a população 

para tomada de decisões mais autônomas e conscientes, respeitando as diferenças locais e 

regionais e aproveitando suas capacidades, aliada a uma série de ações de aumento da 

cobertura, organização dos serviços e controle de qualidade, a adesão às recomendações do 

Manual de Condutas padronizada pelo Instituto Nacional de Câncer e a participação efetiva 

das Secretarias de Estado e Município são fatores fundamentais para que as ações se 

fortaleçam, permaneçam coesas, dando respaldo à continuidade do programa. 

Sendo assim, estratégias baseadas na educação em saúde visam à melhoria das 

condições de vida e de saúde das populações (OLIVEIRA; GONÇALVES, 2004). Para tanto, 

é necessário que esteja voltada para a realidade da população a qual se destina, onde são 

vivenciados seus principais problemas de saúde. Por isso é necessário ir ao encontro dos 

interesses do educando, oferecendo conteúdos e práticas que estejam em consonância com 

suas necessidades, só assim as ferramentas oferecidas pela ação educativa poderão servir para 

intervir na realidade dos sujeitos envolvidos na ação (GORINI; SEVERO; SILVA, 2008). 

A educação em saúde é um dos instrumentos fundamentais para o trabalho do 

enfermeiro, visto que através dela se pode despertar a consciência dos indivíduos para a 

mudança de comportamentos que visem melhorar as suas condições de saúde. Na prevenção 

do câncer ginecológico, a educação em saúde também pode ser usada como instrumento, 

através de parcerias com lideranças comunitárias, igrejas e outros movimentos sociais que 

possibilitem uma interação com a população (MARCOLINO, 2005). 

Estudos desta natureza, realizado em consonância com as características específicas 

de determinada população, e que mostram efetividade de implantação na mudança do 

conhecimento e atitude na área da prevenção do CCU são fundamentais para redução dos 

índices de morbimortalidade desta patologia. Para isso, devemos lembrar que uma atividade 

pontual com o passar do tempo ocorre decréscimo de conhecimento ou esquecimento, sendo 

importante a constância do aprimoramento de atividades educativas a respeito da temática.  
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9 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

As limitações dos estudos transversais precisam ser consideradas, principalmente o 

viés de informação e viés recordatório, condicionados ao autorrelato da realização do 

Papanicolaou. Algumas mulheres podem não diferenciar o exame ginecológico da coleta de 

material para outros tipos de exames. 

As atividades educativas não são entendidas como trabalho de valor pela população 

em geral, que ainda possui visão biologicista do corpo que só procura atendimento mediante 

alguma falha biológica. Devido a isso, foi difícil fazer com que a população, mesmo com 

convite, proximidade de suas residências e estímulos como lanches e sorteio de brindes, se 

deslocasse de seu cotidiano para participar de uma atividade inserida na comunidade, fato que 

repercutiu no tamanho limitado da amostra. Foram planejadas oficinas que não contaram com 

a participação mínima de cinco mulheres para sua execução, sendo canceladas por falta de 

público. 

 Destacamos também a necessidade de se realizar estudo prospectivo a fim de 

identificar a prática de realização da CO nesta mesma amostra com seis meses e um ano após 

a intervenção educativa realizada, assim como investigar, em longo prazo, os índices de 

realização do exame de CO naquela população por meio de comparativo mensal e anual. 

Concluindo assim uma avaliação não só de resultados, mas de impacto segundo o modelo de 

avaliação RSA. 

 Devido a carências de vídeos educativos voltados para o CCU não pudemos 

comparar os resultados deste estudo com pesquisas semelhantes na mesma área temática. 
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APÊNDICE A 

 

 

PESQUISA SOBRE O EXAME DE PREVENÇÃO DO CA DE COLO DO ÚTERO 

1. NOME:________________________________________________________ 

2. IDADE:__________________ 

3. JA REALIZOU EXAME DE PREVENÇÃO DO CA DE COLO DO ÚTERO:      (   ) SIM 

                                                                                                                         (   ) NÃO 

4. SE SIM, DE QUANTO EM QUANTO TEMPO VOCÊ O REALIZA? 

1-(   ) só fez 1 exame na vida    2-(   ) < 6/6 meses        3-(   ) anualmente    4-(   ) 2/2 anos    

5-(   ) 3/3 anos           6-(   ) > 3anos          7-(   ) não tenho período fixo 

5. SE NÃO, POR QUÊ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO VÍDEO EDUCATIVO 

Título: Mulheres e o exame preventivo do câncer de colo uterino 

Objetivo: Despertar na população feminina a necessidade de ações de autocuidado no 

que concerne a prevenção do câncer de colo do útero. 

Duração: 15 min. 

TELA PRETA  

CRÉDITOS INICIAIS 

 

Várias pessoas caminhando na rua, 

imagens de mulheres em atividades 

domésticas, se dirigindo ao trabalho, em 

lojas, supermercados, representando o 

cotidiano de mulheres em diferentes 

atividades e papéis.  

ÁUDIO (música instrumental) 

Narrador: O dia a dia das mulheres é 

cheio de atividades devido aos seus 

muitos papéis de cuidar da casa, dos filhos 

e trabalhar fora, faltando tempo, muitas 

vezes, para cuidar de sua própria saúde. 

Não é verdade? 

1. CORTE RELACIONADO: Ao 

fundo figuras relativas a prevenção 

do câncer de colo como: mulher, 

não uso de cigarro, e pomadas 

vaginais, uso de preservativo e 

prevenção às doenças sexualmente 

transmissíveis. 

Apresentadora entra em cena. 

 

 

 

 

 

Apresentadora em outro ângulo. 

 

 

Superpor caracteres dos fatores de risco 

ÁUDIO (sons de pássaros, pessoas 

falando, trânsito, buzina de carro) 

 

 

APRESENTADORA: Um exemplo disso 

é a realização do exame de prevenção ou 

Papanicolaou, que descobre logo no início 

o câncer de colo do útero, possibilitando 

até 100% de cura. Para tanto, deve ser 

realizado por todas as mulheres com mais 

de 21 anos ou que já tenham vida sexual 

ativa, mesmo sem aparente corrimento 

vaginal, inclusive as gestantes. 

 

APRESENTADORA: O exame de 

prevenção deve ser realizado anualmente, 

após dois resultados normais, feitos com 

intervalo de um ano, o exame poderá ser 

refeito a cada três anos. 

Veja bem, caso a mulher apresente fatores 

de risco associados como ter de 35 a 49 
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em rodapé. 

 

 

 

 

 

Apresentadora em outro ângulo convida 

os telespectadores e sai caminhando pela 

rua. 

 

anos, ser fumante, tomar bebida alcoólica, 

estar desnutrida e tiver péssimas 

condições de estudo, de salário e de 

moradia. Assim como ter relação sexual 

sem camisinha, ter alguma ferida, 

corrimento, bolha ou verruga na região 

sexual. Cuidado! Em todos esses casos o 

exame deve ser repetido anualmente. 

 

APRESENTADORA: Um grupo se 

reuniu para mostrar a força da mulher na 

luta contra o câncer. Agora vamos ver o 

que elas têm a nos dizer. 

ÁUDIO SOBE E DESCE. 

2. CORTE: Grupo de mulheres 

reunidos em um auditório, 

orquestradas por um cantador 

popular (repentista) cantam e 

dançam em uma roda no centro do 

espaço. 

ÁUDIO (Viola popular em martelo 

agalopado). 

Grupo cantando:  

Refrão: Eu quero ouvir a mulher que se 

cuida na palma da mão (2X) 

 

Eu não sei nem por onde começar 

Esse assunto deveras importante 

É preciso pensar mais um instante 

Pra saber direitinho o que falar 

Pois me sinto no dever de informar  

As pessoas que são desprevenidas 

Ponho o dedo direto na ferida 

Mude hábitos, costumes, atitudes 

Valorize bem mais sua saúde 

Pois um dom precioso é sua vida 

 

Refrão: Eu quero ouvir a mulher que se 

cuida na palma da mão (2X) 

 

As mulheres no seu cotidiano 

Bem repleto de muitas atividades 

Muitas vezes a sua intimidade 

É jogada para segundo plano 

Num esforço já quase sobre humano 

Pra cumprirem a risque sua lida 

Não cuidar de si própria é a saída 

Mas digamos a elas que se cuidem 

Valorize bem mais sua saúde  

Pois um dom precioso é sua vida 

 

Refrão: Eu quero ouvir a mulher que se 
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cuida na palma da mão (2X) 

 

O assunto é um pouco complicado 

Escuto falar deste menino 

Que o câncer do colo uterino 

Visto cedo ele pode ser curado 

Faça o exame e descubra o resultado 

Sem ter medo, seja firme e decidida 

No final a luta será vencida 

Prevenir é a melhor atitude 

Valorize bem mais sua saúde 

Pois um dom precioso é sua vida 

ÁUDIO SOBE E DESCE 

CORTE/ superpor caracteres: Como 

evitar o câncer de colo do útero? 

 

Depoimento de um profissional de saúde. 

Superpor caracteres identificando o 

profissional com nome e função.  

 

 

ÁUDIO VOZ OFF: COMO EVITAR O 

CÂNCER DE COLO DO ÚTERO? 

Profissional Enfermeiro 1: Fazendo 

sempre seu exame de prevenção, não se 

esquecendo de pegar o resultado e 

tratando se houver alguma alteração.  

É fundamental também ter uma 

alimentação saudável, comendo frutas e 

verduras, praticar atividade física como 

caminhadas e alongamentos, assim como 

usar a camisinha em todas as relações 

sexuais para não pegar uma doença 

sexualmente transmissível, principalmente 

o Vírus HPV (papiloma vírus humano) 

que está relacionado à causa do câncer de 

colo uterino. 

 

CORTA/ CARACTERES 

ANIMADOS:  

QUEM DEVE FAZER O EXAME? 

 

IMAGENS DE MULHERES ENTRE 

25 A 60 ANOS, COM VIDA SEXUAL 

ATIVA E SEUS PARCEIROS. 

ÁUDIO MÚSICA INSTRUMENTAL 

(Sobe e desce) 

Narrador em VOZ OFF:  

QUEM DEVE FAZER O EXAME? 

Narrador em VOZ OFF:  

Todas as mulheres que já iniciaram a vida 

sexual, principalmente as que tenham 25 a 

60 anos de idade. 

 

CORTA/ CARACTERES ANIMADOS Narrador em VOZ OFF:  
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PREPARATIVOS PARA O EXAME 

DE PREVENÇÃO.  

Figuras animadas em cada 

recomendação. 

Não estar menstruada, não usar duchas 

vaginais, não usar pomadas vaginais e 

evitar relação sexual um dia antes do 

exame; não há necessidade de raspar os 

pêlos, basta apará-los.  

CORTA/ CARACTERES ANIMADOS 

COMO É REALIZADO O EXAME 

DE PREVENÇÃO?  

DEPOIMENTO DE UM 

PROFISSIONAL DE 

ENFERMAGEM.  

Caracteres identificam o profissional 

com nome e função.  

Profissional demonstra em consultório 

como é realizado o exame 

Papanicolaou, assim como os 

materiais utilizados no procedimento. 

ÁUDIO INSTRUMENTAL SOBE E 

DESCE. 

 

Profissional Enfermeiro 2: 
Primeiramente a mulher fica na posição 

ginecológica, é introduzido o espéculo em 

sua vagina, aparelho descartável que ajuda 

a visualizar o colo do útero que se localiza 

no final da cavidade vaginal e início do 

útero.  

Quanto mais relaxada a mulher estiver 

mais facilmente ele é introduzido. Após 

abertura do espéculo retiramos secreção 

do colo com uma espátula e uma 

escovinha, colocamos essa secreção em 

uma lâmina, a qual vai para o laboratório 

a fim de ser examinada no microscópio 

para saber se existem células com algum 

problema.  

Somente após esse exame das células no 

laboratório é que podemos ter a certeza do 

resultado do exame, por isso não basta 

apenas fazer o exame, mas também voltar 

para buscar o resultado e fazer o devido 

tratamento. 

 

CORTA PARA: grupo de mulheres 

cantando apresentado anteriormente. 
 ÁUDIO: grupo cantando 

 

Refrão: Eu quero ouvir a mulher que se 

cuida na palma da mão (2X) 

 

Muita gente não quer fazer o exame 

Por medo vergonha ou pudor 

Por pensar que o exame causa dor 

E não querer passar por esse vexame 

Que o companheiro ou companheira 

reclame 

Com a sua ignorância desmedida 

E a doença vai ficando esquecida 

E descuido nunca foi uma virtude 
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Valorize bem mais sua saúde  

Pois um dom precioso é sua vida 

 

Refrão: Eu quero ouvir a mulher que se 

cuida na palma da mão (2X) 

 

As vantagens do exame são infindas 

Ele é simples, é rápido e indolor 

O quanto antes você se dispor 

A fazê-lo então seja bem vinda 

Se não fez o seu exame ainda 

Por razões só por você conhecida 

Faça agora não fique aí perdida 

Quem é inteligente não se ilude 

Valorize bem mais sua saúde 

Pois um dom precioso é sua vida 

 

Refrão: Eu quero ouvir a mulher que se 

cuida na palma da mão (2X) 

 

Convido agora a dona de casa 

Trabalhadora externa, adolescente 

A idosa dê um passo à frente 

Essa idéia precisa criar asa 

E voar por aí mandando brasa 

Se espalhar pelas praças e avenidas 

Prevenir contra o câncer é a saída 

Divulgue, dê conselho, nos ajude 

Valorize bem mais sua saúde 

Pois um dom precioso é sua vida. 

 

CORTA/ IMAGEM DE MULHERES 

REALIZANDO ATIVIDADES 

COTIDIANAS, EM VÁRIAS FAIXAS 

DE IDADE. 

CARACTERES ANIMADOS: 

Faça seu exame em dia! 

Previna-se! 

 

ÁUDIO INSTRUMENTAL SOBE E 

DESCE. 

Narrador: Sabemos da importância de 

fazer periodicamente o exame para 

prevenir o câncer de colo do útero, mas o 

que você mulher tem feito para realizar 

seu exame em meio a tantas atividades do 

dia-dia? 

Mostraremos alguns exemplos de 

mulheres a serem seguidos, que igual a 

você se fazem em mil para dar conta de 

casa, família, trabalho, sempre arranjando 

tempo para cuidar de si mesma. 
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CORTA/ caracteres animados 

O que você tem feito para manter em dia o 

seu exame de prevenção do câncer de colo 

uterino? 

ÁUDIO INSTRUMENTAL 

Narrador: O que você tem feito para 

manter em dia o seu exame de prevenção 

do câncer de colo uterino? 

 

CORTE VT COM 

DEPOIMENTOS REAIS DA VIDA 

DE MULHERES: 

ÁUDIO SOBE E DESCE 

Mulher 1 da comunidade alvo. Explica o que tem feito para manter o 

exame de prevenção em dia. 

Mulher 2 da comunidade alvo. Explica o que tem feito para manter o 

exame de prevenção em dia. 

Mulher 3 da comunidade alvo. Explica o que tem feito para manter o 

exame de prevenção em dia. 

CORTA/ APRESENTADORA 

FORMANDO QUADRO SPLIT 

DEIXA SUA MENSAGEM FINAL.  

 

SUPERPOR CARACTERES 

Câncer de colo do útero, se descoberto no 

começo, tem cura! 

ÁUDIO DA APRESENTAÇÃO SOBE 

E DESCE 

Apresentadora: Esses são exemplos a 

serem seguidos por todas as mulheres, 

pois prevenir é a melhor atitude!  

E lembre-se: Câncer de colo do útero, se 

descoberto no começo, tem cura!  

Faça seu exame. Cuide-se! 

  

ENCERRAMENTO - CRÉDITOS 

 

ÁUDIO INSTRUMENTAL SOBE E 

DESCE  
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APÊNDICE C 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO ROTEIRO  

ANALISTA DE CONTEÚDO 

Experiência do analista com o conteúdo a ser avaliado: 

 Doutor em Enfermagem (   ) 

 Mestre em Enfermagem (   ) 

 Experiência na assistência em saúde sexual e reprodutiva da mulher por um período 

de, no mínimo, 5 anos (  )  

 Participação em grupos/projetos de pesquisa que envolva a saúde sexual e reprodutiva 

da mulher (   )  

 Autoria em dois trabalhos publicados em periódicos com a temática saúde sexual e 

reprodutiva da mulher (   )  

 Tese ou dissertação na temática saúde sexual e reprodutiva (   ) 

 

1. Título:______________________________________________________________ 

2. Nome do analista:_____________________________________________________ 

3. Gênero:_____________________________________________________________ 

4. Tempo de duração:____________________________________________________ 

5. Story line (conflito básico em 5 linhas):____________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Avaliação do Analista: 

 

Instruções: 

Em cada sub item responder com Sim (S) ou Não (N), conceituando o item geral com uma 

letra de avaliação e agregar um breve comentário justificativo: 

 

Níveis de avaliação: 

Excelente (E) 

Muito Bom (MB) 

Bom (B) 

Regular (R) 

Regular Inferior (RI) 

Pobre (P) 

 

 Conceito da idéia:   
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Conteúdo temático relevante e atual?    (S)      (N) 

Conteúdo coerente com objetivo do vídeo de promover reflexão acerca da prevenção do 

câncer de colo do útero?   (S)      (N) 

Objetivo do vídeo coerente com a realidade da prática de Enfermagem?  (S)      (N) 

As premissas expostas estão corretas?  (S)      (N) 

As informações são compreensíveis?  (S)      (N) 

As informações são suficientes?  (S)      (N)  

Atendem aos objetivos de instituições que trabalham com prevenção do câncer de colo 

uterino?  (S)      (N) 

Adequado para ser usados por profissionais de saúde?  (S)      (N) 

Propõe ao telespectador mudança de comportamento?  (S)      (N) 

 

Avaliação:  (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)   (P) 

Comentário:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 Construção dramática (Abertura, conflito, desenvolvimento, clímax, final):  

Ponto de partida do roteiro tem impacto?  (S)      (N) 

Com o desenvolvimento do roteiro o interesse cresce?  (S)      (N) 

As cenas refletem estereótipos ou discriminação?  (S)      (N) 

 

Avaliação:  (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)   (P) 

Comentário:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 Ritmo (Evolução dos momentos dramáticos, tipos de cena): 

Cada cena motiva a próxima?  (S)      (N) 

O ritmo é cansativo?  (S)      (N) 

 

Avaliação:  (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)   (P) 

Comentário:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 Personagens (Motivação, credibilidade, interação): 

Existe empatia com as personagens?  (S)      (N) 

A apresentação das personagens e situações é suficiente?  (S)      (N) 

 

Avaliação:  (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)   (P) 
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Comentário:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 Potencial dramático: 

Existe emoção?  (S)      (N) 

Existem surpresas?  (S)      (N) 

 

Avaliação:  (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)   (P) 

Comentário:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 Diálogos (Tempo dramático):  

Os diálogos têm naturalidade?  (S)      (N) 

Oferecemos às personagens vocabulário adequado?  (S)      (N) 

Há conclusão?  (S)      (N) 

Se sim, a conclusão é relevante?  (S)      (N) 

 

Avaliação:  (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)   (P) 

Comentário:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 Estilo visual (Estética):  

Os símbolos são compreensíveis?  (S)      (N) 

As imagens refletem aspectos importantes para prevenção do câncer de colo do útero?  (S)      

(N) 
 

Avaliação:  (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)   (P) 

Comentário:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 Púbico referente:  

O conteúdo de interesse (temática) tem relação direta com o público alvo (mulheres entre 

25 e 45 anos)?  (S)      (N) 

Existe identificação do público alvo com a problemática exposta?  (S)      (N) 

A linguagem está compatível com nível de conhecimento do público alvo?  (S)   (N) 

 

Avaliação:  (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)   (P) 
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Comentário:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 Estimativa de produção:  

 

Avaliação:  (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)   (P) 

Comentário:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 Escreva suas sugestões: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Resultado do analista (Marque com um círculo): 

 

1. Aprovado 

2. Aprovado com modificações 

3. Reprovado com qualidades 

4. Reprovado 
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APÊNDICE D 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO ROTEIRO - ANALISTA TÉCNICO 

Experiência em produção de vídeo educativo: 

 Grau de Mestre em Comunicação (   ) 

 Grau de Especialista em Comunicação (  )  

 Experiência em produção de vídeos educativos, no mínimo de 5 anos (  ) 

 Trabalhos publicados na temática de vídeo educativo (   ) 

 Tese/dissertação/monografia na área de Comunicação (   ) 

1. Título:______________________________________________________________ 

2. Nome do analista:_____________________________________________________ 

3. Gênero:_____________________________________________________________ 

4. Tempo de duração:____________________________________________________ 

5. Story line (conflito básico em 5 linhas):____________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Avaliação do Analista: 

Instruções: 

Em cada sub item responder com Sim (S) ou Não (N), conceituando o item geral com uma 

letra de avaliação e agregar um breve comentário justificativo: 

 

Níveis de avaliação: 

Excelente (E) 

Muito Bom (MB) 

Bom (B) 

Regular (R) 

Regular Inferior (RI) 

Pobre (P) 

 

10. Conceito da idéia: 

O roteiro é adequado ao objetivo que se propõe de promover reflexão acerca da prevenção 

do câncer de colo do útero?  (S)      (N) 

A idéia auxilia aprendizagem?  (S)      (N) 

A idéia é acessível?  (S)      (N) 

O roteiro é útil?  (S)      (N) 

O roteiro é atrativo?  (S)      (N) 

 

Avaliação:  (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)   (P) 
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Comentário:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

11. Construção dramática (Abertura, conflito, desenvolvimento, clímax, final): 

Ponto de partida do roteiro tem impacto?  (S)      (N) 

Com o desenvolvimento do roteiro o interesse cresce?  (S)      (N) 

Número de cenas e tempo de duração são suficientes?  (S)      (N) 

O roteiro tem apresentação agradável?  (S)      (N) 

 

Avaliação:  (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)   (P) 

Comentário:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

12. Ritmo (Evolução dos momentos dramáticos, tipos de cena): 

Existe uma atenção crescente, com curva dramática ascendente?  (S)      (N) 

O ritmo é cansativo?  (S)      (N) 

Há dinamismo dos ambientes?  (S)      (N) 

As formas de apresentação das cenas são adequadas?  (S)      (N) 

 

Avaliação:  (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)   (P) 

Comentário:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

13. Personagens (Motivação, credibilidade, interação): 

O perfil das personagens é original?  (S)      (N) 

Os valores das personagens têm consistência?  (S)      (N) 

 

 Avaliação:  (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)   (P) 

Comentário:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

14. Potencial dramático: 

É desenvolvida uma expectativa?  (S)      (N) 

 

Avaliação:  (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)   (P) 

Comentário:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

15. Diálogos (Tempo dramático): 

No diálogo cada intervenção motiva outra?  (S)      (N) 

Há aceleração da ação até o ponto culminante do clímax da história?  (S)      (N) 

 

Avaliação:  (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)   (P) 

Comentário:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

16. Estilo visual (Estética): 

Existem muitas repetições de cenário/ambiente?  (S)      (N) 

As imagens são adequadas?  (S)      (N) 

A estrutura geral é criativa?  (S)      (N) 

 

Avaliação:  (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)   (P) 

Comentário:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

17. Púbico referente: 

O conteúdo de interesse (temática) tem relação direta com o público alvo (mulheres entre 

25 e 45 anos)?  (S)      (N) 

 

Avaliação:  (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)   (P) 

Comentário:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

18. Estimativa de produção: 

 

Avaliação:  (E)   (MB)   (B)   (R)   (RI)   (P) 

Comentário:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

19. Escreva suas sugestões: 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Resultado do analista (Marque com um círculo): 

 

1. Aprovado 

2. Aprovado com modificações 

3. Reprovado com qualidades 

4. Reprovado 
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APÊNDICE E 

 

QUESTIONÁRIO 

 

DATA: ____/____/____                                                                        N° _________ 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

 

2. CAP SOBRE A CITOLOGIA ONCÓTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:_______________________________________________________________ 

Idade: __________    Endereço:___________________________________________                       

Escolaridade (anos de estudo):_________________________________ 

Renda familiar (R$): ____________ 

Ocupação:_____________________________________ 

Estado civil: 

(  ) Solteira       (  ) Casada         (  ) União estável         (  ) Viúva         (  ) Divorciada 

Religião: _________________  

Você se considera: 

(  ) Branca       (  ) Negra      (  ) Parda/Morena/Mulata      (  ) Outra.______________ 

 CONHECIMENTO SOBRE A CITOLOGIA ONCÓTICA:  
A. Você já ouviu falar sobre o exame de prevenção do CCU?  

1(   )Sim    2(   )Não  

B. Se SIM, onde ouviu? 

1(   )TV     2(   )rádio     3(   )amigos     4(   )profissionais de saúde 

5(   )família    6(   )vídeo   7(   )internet    8(   )folder    9(   )Outros: ___________ 

C. Você já participou de alguma atividade educativa sobre prevenção do CCU? 

1(   )Sim  2(   )Não  

D. Você sabe para que serve este exame?  

1(   )Prevenir o câncer/CCU                                  

2(   )Outras finalidades: Quais?______________________________  

3(   )NÃO SABE                                   

D. Você poderia dizer os cuidados necessários que a mulher deve tomar para realizar este 

exame:  

1(   )Não ter relação sexual 24 horas antes      2(   )Não estar menstruada    

3(   )Aparar os pêlos pubianos     4(   )Não usar duchas/cremes vaginais 48h antes  

5(   ) Não sabe/não lembra 

E. Qual a periodicidade de realização deste exame:  

1(   )6/6meses     2(   )Anualmente      3(   )2/2 anos     

4(   )3/3 anos      5(   )> 3anos        6(   )Não sabe/não lembra      

7(   )3/3 anos, caso tenha 2 exames normais com intervalo de 1 ano entre eles 

 

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO:  

1(   )ADEQUADO  2(   )INADEQUADO 
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 ATITUDE FRENTE AO EXAME DE CITOLOGIA ONCÓTICA: 
A. Você acha que realizar o exame de prevenção é:  

1(   )Necessário     2(   )Pouco necessário     3(   )Desnecessário   

4(   )Não sabe/não tem opinião 

POR QUE? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

B. Seu parceiro (caso o tenha) acha que realizar o exame de prevenção é: 

1(   )Necessário     2(   )Pouco necessário     3(   )Desnecessário   

4(   )Não sabe/não tem opinião 

C. Sua família acha que realizar o exame de prevenção é: 

1(   )Necessário     2(   )Pouco necessário     3(   )Desnecessário   

4(   )Não sabe/não tem opinião  

D. Seus amigos acham que realizar o exame de prevenção é: 

1(   )Necessário     2(   )Pouco necessário     3(   )Desnecessário   

4(   )Não sabe/não tem opinião 

AVALIAÇÃO DA ATITUDE:  

1(   )ADEQUADA   2(   )INADEQUADA 

 

 

 PRÁTICA EM RELAÇÃO À CITOLOGIA ONCÓTICA: 

A.Você realiza o exame de prevenção?    1(   )SIM     2(   )NÃO 

B. Caso SIM, com que periodicidade?      

1(   )só fez 1 exame na vida     2(   )< 1ano         3(   )Anualmente     4(   )2/2 anos     

5(   )3/3 anos     6(   )> 3anos     7(   )Não tenho período fixo  

C. Quando você realizou seu último exame? __________ (em meses)  

(   ) não lembro/não sei 

D. Onde foi? ______________________________________     

E. Você recebeu o resultado do último exame?    1(   )Sim    2(   )Não    3(   )Não lembra 

Se NÃO, por quê?__________________________________________________ 

Se SIM, você mostrou o resultado para algum profissional de saúde?  

1(   )SIM     2(   )NÃO    3(   )Não lembra 

Se NÃO, por quê? 

____________________________________________________ 

AVALIAÇÃO DA PRÁTICA:   

1(   )ADEQUADA   2(   )INADEQUADA 
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APÊNDICE F 

 

 
Universidade Federal do Ceará 

Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem – FFOE 

Rua Alexandre Baraúna, 1115 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza – CE / CEP: 60430-160  

VÍDEO EDUCATIVO COMO TECNOLOGIA DE APOIO À PREVENÇÃO DO 

CÂNCER DE COLO UTERINO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – ANALISTA DE 

CONTEÚDO E ANALISTA TÉCNICO 

 

 Estamos convidando você a participar como voluntário de um estudo que será 

desenvolvido sob minha responsabilidade. Neste estudo pretendo produzir, implantar e avaliar 

um vídeo educativo como tecnologia de apoio à prevenção do câncer de colo uterino, o que 

proporcionará recurso educativo para que profissionais da saúde direcionem ações de 

prevenção e promoção da saúde junto às mulheres quanto ao câncer de colo uterino. Neste 

sentido, solicitamos sua permissão para que responda um questionário estruturado, contendo 

quesitos avaliativos acerca do roteiro do vídeo. Você receberá cópia do roteiro do vídeo e um 

formulário com itens a serem respondidos com SIM ou NÃO nos subitens, e com níveis de 

avaliação para cada item, como: Excelente (E); Muito Bom (MB); Bom (B); Regular (R); 

Regular Inferior (RI); Pobre (P).  

Caso aceite, dou-lhe a garantia de que as informações obtidas serão usadas apenas para 

a realização da minha pesquisa, também lhe asseguro que a qualquer momento terá acesso às 

informações sobre os procedimentos e benefícios relacionados ao projeto, inclusive para 

resolver dúvidas que possam ocorrer. Você tem liberdade de retirar seu consentimento a 

qualquer momento e não participar do estudo. Finalmente, lhe informo que quando apresentar 

o trabalho à comunidade científica, não usarei o seu nome e nem darei nenhuma informação 

que possa identificá-lo. O estudo não lhe trará nenhuma despesa.  

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será impresso em duas vias, sendo 

que uma ficará comigo (pesquisadora) e a outra, com você (analista). 

Em caso de dúvidas e/ou desistência, pode-se entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Ceará – Complexo Hospitalar Walter 

Cantídio por meio do telefone (85)3366-8338. Caso precise entrar em contato comigo, 

informo-lhe meu nome e endereço: 



155 

 

Saiwori de Jesus Silva Bezerra dos Anjos 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará 

Rua Alexandre Baraúna, 1115. Fone: (85) 3366-8448/ 8862.0029 

e- mail: saiwori@yahoo.com.br 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

Eu,_____________________________________________RG __________________, tendo 

compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha participação no 

mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas responsabilidades, dos 

riscos e dos benefícios que a minha participação implica, concordo em dele participar e para 

isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO 

FORÇADO OU OBRIGADO. 

 

Fortaleza, ____ de _______________ de 2011. 

 

 

_______________________________            ________________________________ 

         Assinatura da participante                                Assinatura do pesquisador 

 

______________________________                _____________________________ 

        Testemunha                                              Assinatura de quem coletou os dados 
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APÊNDICE G 

 

 
Universidade Federal do Ceará 

Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem – FFOE 

Rua Alexandre Baraúna, 1115 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza – CE / CEP: 60430-160  

VÍDEO EDUCATIVO COMO TECNOLOGIA DE APOIO À PREVENÇÃO DO 

CÂNCER DE COLO UTERINO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – MULHERES 

 

 Estamos convidando você a participar como voluntário de um estudo que será 

desenvolvido sob minha responsabilidade. Neste estudo pretendo produzir, implantar e avaliar 

um vídeo educativo como tecnologia de apoio à prevenção do câncer de colo uterino, o que 

fornecerá informações importantes para a realização de ações educativas para as mulheres 

quanto à prevenção do câncer de colo uterino.  Neste sentido, solicitamos sua permissão para 

entrevista-la. O tempo previsto para nosso encontro será de 20 minutos.  

Caso aceite, dou-lhe a garantia de que as informações obtidas serão usadas apenas para 

a realização da minha pesquisa, também lhe asseguro que a qualquer momento terá acesso às 

informações sobre os procedimentos e benefícios relacionados ao projeto, inclusive para 

resolver dúvidas que possam ocorrer. Você tem liberdade de retirar seu consentimento a 

qualquer momento e não participar do estudo. Finalmente, lhe informo que quando apresentar 

o trabalho à comunidade científica, não usarei o seu nome e nem darei nenhuma informação 

que possa identificá-lo. O estudo não lhe trará nenhuma despesa.  

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será impresso em duas vias, sendo 

que uma ficará comigo (pesquisadora) e a outra, com você (entrevistada). 

Em caso de dúvidas e/ou desistência, pode-se entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Ceará – Complexo Hospitalar Walter 

Cantídio por meio do telefone (85)3366-8589. Caso precise entrar em contato comigo, 

informo-lhe meu nome e endereço: 

Saiwori de Jesus Silva Bezerra dos Anjos 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará 

Rua Alexandre Baraúna, 1115. Fone: (85) 3366-8448/ 8862.0029 

e- mail: saiwori@yahoo.com.br 
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CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

Eu,_____________________________________________RG __________________, tendo 

compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha participação no 

mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas responsabilidades, dos 

riscos e dos benefícios que a minha participação implica, concordo em dele participar e para 

isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO 

FORÇADO OU OBRIGADO. 

 

Fortaleza, ____ de _______________ de 2011. 

 

 

_______________________________            ________________________________ 

         Assinatura da participante                                Assinatura do pesquisador 

 

______________________________                _____________________________ 

        Testemunha                                              Assinatura de quem coletou os dados 
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CADERNO DE ADSCRIÇÃO DO TERRITÓRIO DE ATUAÇÃO DAS EQUIPES DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
 

Secretaria Executiva 
Regional:____________________________________ 
Centro de Saúde da Família:______     ___________________ 
 

 
1. Identificação da Equipe de Saúde da Família 

 

Nome da equipe (SCNES): _ _________________ 

Micro-áreas de adscrição:_ ______ 

Código da equipe (SCNES):_ ________ 

Pop. adscrita da equipe:_ _ ___ 

N° Categoria Nome Completo do Profissional CPF MA Risco Pop. 

1 MÉDICO      

2 ENFERMEIRO      

3 AUX. ENFERMAGEM      

4 AG. DE SAÚDE      

5 AG. DE SAÚDE      

6 AG. DE SAÚDE      

7 AG. DE SAÚDE      

8 AG. DE SAÚDE      

9 AG. DE SAÚDE      

10 DENTISTA      

11 ACD      

 

 
2. Reconhecimento de área (em anexo) 
 
 
3. Visão panorâmica: 
 
- Descrição dos limites da área de abrangência da equipe (ruas, avenidas que circundam a 
área): 
___________________________________________________________________________                                                    
___________________________________________________________________________ 
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- Nas micro-áreas são encontradas: 
 

4 ( ) Favelas 
5 ( ) Ocupações 
6 ( ) Conjuntos habitacionais 

    ( ) Áreas Comerciais 
    ( ) Áreas residenciais de classe média 
 
 

 Casas de Papelão 
 Dunas 
 Fábricas 
 Mangue 
 Outros: _____________________ 

4. Descrição do acesso ao Centro de Saúde da Família: 
 
- Transporte disponível para acesso ao Centro de Saúde: 
     Sim 

 Não 
 
- Tempo que tem que ser percorrido a pé para chegar ao Centro de Saúde da Família? 

Menor que 15 minutos 
Entre 15-30 minutos 
Maior que 30 minutos 

 

4.1. Barreiras Geográficas  
 

 Rios/ córregos 
 Alagados 
 Atoleiros 

Outros: ________________________ 

Subidas íngremes 
Grandes Avenidas sem passarelas 
Grandes distâncias a serem percorridas a pé 

 

4.2. Barreiras Funcionais 
 

SAME despreparado para atuar na ESF (Estratégia Saúde da Família) 
Ausência de Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco no Centro de Saúde 
Horário de Funcionamento do Centro de Saúde inadequado às necessidades da 
comunidade 

    Falta de capacitações para os integrantes da Equipe de Saúde da Família 
Equipe de saúde incompleta 
Áreas de conflito próximas ao Centro de Saúde 
Falta de transporte adequado 
Difícil acesso a portadores de deficiências 

 Outros:___________________________________________________________________
_______ 
 

4.3. Barreiras Sociais e Culturais 
 

Desconhecimento por parte da comunidade sobre a Estratégia de Saúde da Família e do 
trabalho em equipe multiprofissional; 
Preferência por parte da população por especialidades como pediatria, ginecologia, clínica 

médica; 
    Cultura de auto-medicação 

Conflitos entre gangues cotidianamente 
Outras:_                            
________________________________________________________ 

 

 



163 

 

5. Atores Sociais de destaque 
 

  Lideranças comunitárias: __               ______________________________________ 
Rezadeiras: __________________________________________________________ 
Professores: ______________________________________________________ 

    Moradores antigos: _________________________________________________ 
   Donos de estabelecimento comerciais: _ ____________________________________ 

Outros: _                                                              _____________________________ 
 

6. Recursos Sociais 
 
Igrejas: _________  

Escolas: _               ___________________ 
Creches______________________________  
Quadra de esportes____________________ 

    Outros: ____________________________  
 

Centros de Umbanda: __________________ 
Centros Comunitários: __________________ 

Postos Policiais: _______________________ 
ONG´s: ______________________________ 

 

 

7. Condições Ambientais da Área (especificar se houver diferenças entre micro-

áreas) 
 
- Rede de água tratada?   

Sim 
Não 
Outros: 
________________________________________________________________________ 

 
- Rede de esgotos?          

Sim  
Não 
Outros: __ _____________________________________________________ 

 

- Luz elétrica domiciliar?  
Sim 
Não 
Outros: 
________________________________________________________________________ 

 

- Iluminação pública?   
Sim 
Não 
Outros: 
________________________________________________________________________ 

 

- Destino do lixo? 
Coletado ____vezes por semana 
Enterrado 
Céu aberto 
Queimado 
Reciclado 
Outros: 
________________________________________________________________________
_ 



164 

 

- Qualidade da água consumida pelas famílias? 
Filtrada 
Clorada  
Fervida 
Mineral  
Sem tratamento 
Outros: __                        
_________________________________________________________ 

 
- Qual a proporção de famílias que possuem vaso sanitário no domicílio? 
 

__ ________________________________________________________ 
 
 

8. Situação Demográfica 
 

N.º total de pessoas:__ ___________________________________________________ 
N.º total de famílias:__ ____________________________________________________ 
 
- Qual a origem das famílias da área? 
 Migrantes do interior do estado  
 Provenientes de outras áreas do município 
 Desconhecida 
   Naturais do Município 
 Outras:___________________________________________________________________
_______ 
 

 
9. Situação Sócio-Econômica 
 

-Quais as fontes de renda mais comuns das famílias da comunidade? 
______________________________________ 
 
-Qual a renda mensal per capita aproximada? 
 

__ _____________________________       _____________________________ 
 

10. Situação Educacional 
 

-Qual é o nível de escolaridade predominante das famílias da comunidade? 
 

_ _________________________________________________________ 
 

11. Aspectos Culturais e Religiosos da Comunidade 
 
- Quais os cultos religiosos das famílias da comunidade? 
Católicos 
Evangélicos  
Espíritas 
Umbanda 

 Outros:___________________________________________________________________
__ 
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- Quais as opções de lazer mais comuns da comunidade? 

Praia 
Clubes 
Praças 
Quadras de Esportes 
Teatro 

Outros:__            __________________________________________________________ 
 
 

12. Estado de Saúde da População 
 
- Patologias mais prevalentes e/ou incidentes na área: 
_ ____________________________                                           ________   
 
- N.º de pacientes hipertensos: 
____________________________________________________ 
- N.º de pacientes diabéticos: 
_____________________________________________________ 
- N.º de casos de tuberculose: 
________________________________________________________ 
- N.º de casos de hanseníase: 
_________________________________________________________ 
- N.º de gestantes: 
_________________________________________________________________ 
- N.º de pacientes HIV positivos: 
_______________________________________________________ 
- Outras doenças de notificação compulsória: 
______________________________________________ 
- Mortalidade infantil: 
_______________________________________________________________ 
- Mortalidade materna: 
_______________________________________________________________ 
 
 

13. Observações pessoais sobre o Território- Processo  
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RECONHECIMENTO DA ÁREA ADSCRITA 
 
 

Secretaria Executiva 
Regional:________________________________________ 

Centro de Saúde da Família:  

Nome da Equipe (SCNES): __                                                                

Código da Equipe (SCNES): 
_________________________________________ 

 

 
 

 

Micro-área: ____         Risco:_______           Pop. Adscrita:_         
ACS responsável:_                                                                           
 

Logradouro (rua, avenida, travessa) Numeração dos domicílios 
 

 

  

 
 

 

Micro-área: ____         Risco:_________           Pop. Adscrita:_         
ACS responsável:_                                                               
 

Logradouro (rua, avenida, travessa) Numeração dos domicílios 
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DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR IDADE E POR SEXO 
 
 

MICRO 
ÁREA 

BAIRRO < 1 ano 
M   /   F 

1-4 a 
M   /   F 

5-9 a 
M   /   F 

10-19 
a 

M   /   F 

20-29ª 
M   /   F 

30-39ª 
M   /   F 

40-49ª 
M   /   F 

50-50ª 
M   /   F 

60+ 
M   /   F 

Masc. Fem. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

TOTAL             
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