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ATENÇÃO BUROCRÁTICA NA SAÚDE DA MULHER: Prevenção e 

rastreamento do câncer do colo de útero pelo enfermeiro 

Thiago de Freitas França 

Dra Maria Antonieta Rubio Tyrrell 

Dissertação apresentada ao curso de Mestrado em Enfermagem da Escola de 

Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro para obtenção do 

título de Mestre em Enfermagem. 

RESUMO 

O rastreamento ou “screening” de câncer de colo de útero é uma estratégia 

fundamental na politica nacional oncológica no país e na posição da enfermagem para 

sua atuação na área da saúde da mulher. Objetivos: Descrever a inserção do 

enfermeiro na prevenção e controle de câncer do colo de útero á luz da proposta 

governamental da Estratégia de Saúde da Família (ESF); Analisar nas narrativas de 

vida dos Enfermeiros as diretrizes e estratégias necessárias à qualidade do 

rastreamento do câncer de colo de útero, à luz da Teoria da Atenção Burocrática de 

Marilyn Ann Ray. Metodologia: Estudo do tipo exploratório, de natureza qualitativa, 

na perspectiva de “Narrativas de Vida”, com 19 participantes enfermeiros que atuam 

em Clínica da Família. Resultados e Análise: abrangem três categorias temáticas: 

Dilemas e desafios da formação profissional e atuação nas políticas públicas às 

mulheres; Organização da atuação dos enfermeiros na Estrategia de Saúde da Família: 

recursos, atividades e dificuldades no rastreamento; e, Atenção burocrática pelas 

Enfermeiras: credibilidade e desmistificação no Cuidado Profissional. Conclusão: A 

inserção do Enfermeiro na prevenção do câncer de colo de útero na Atenção Primária 

à Saúde se dá na Esatrategia de Saúde da Família por meio do cuidado burocrático da 

atenção na perspectiva da Teoria de Marilyn Anne Ray, de forma limitada, técnica e 

operacional, com o cumprimento das determinações dos manuais e protocolos 

governamentais. Os profissionais não reconheçem sua inserção como agentes 

integrantes do programa populacional (rastreamento) sobre prevenção e controle do 

câncer de colo do útero. 

Descritores: Neoplasias de colo de útero; Programas de rastreamento; Enfermagem. 
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ATENCIÓN BUROCRÁTICA EN LA SALUD DE LA MUJER: Prevención y 

rastreo del cáncer de cuello de útero por el enfermero 

Thiago de Freitas França 

Dra. Maria Antonieta Rubio Tyrrell 

Disertación presentada al curso de Maestría en Enfermería de la Escuela de 

Enfermaría Anna Nery de la Universidade Federal de Rio de Janeiro para obtención 

del Título de Mestre en Enfermaría. 

RESUMEM 

El rastreo o “screening” de câncer de cuello de útero es una estrategia fundamental en 

la política nacional oncológica en el país y en la posición de enfermería para sua 

actuación en el área de salud de la mujer. Objetivos: Describir la insertación del 

enfermero en la prevención y control del câncer de cuello de útero en la propuesta 

gubernamental de la Estrategia de Salud de la Família (ESF); analizar en las 

narrativas de vida de los enfermeros las directrices y estrategias necesarias a calidad 

del rastreo del cáncer de cuello de útero fundamentada en la Teoria de la Atención 

Burocrática de Marilyn Anne Ray. Metodologia: estudio de tipo exploratorio, de 

naturaleza cualitativa, en la perspectiva de “Narrativas de Vida”, con 19 participantes 

enfermeros que actúan en la Clinica de la Família de la Secretaria Municipal de Rio 

de Janeiro. Resultados y Análise: comprende tres categorías temáticas: Dilemas y 

retos de la formación profesional y actuación en las políticas públicas dirigida a las 

mujeres; Organización de la actuación de los enfermeros en la Estrategia de Saúde de 

la Família (ESF): recursos, actividades y dificultades en el rastreo; y Atención 

burocratica por enfermeras: credibilidad y desmistificación en el cuidado profesional. 

Conclusión: la insertación del Enfermero en la prevención del cáncer del cuello de 

útero en la Atención Primária de Salud se realiza en la ESF, por medio del cuidado 

burocrático de la atención en la perspectiva de la Teoría de Marilyn Anne Ray, de 

forma limitada, técnica y operacional con el cumplimiento de las determinaciones de 

manuales y protocolos gubernamentales. Los profesionales no reconocen su 

insertación como agentes integrantes del programa poblacional (rastreo) sobre 

prevención y control del cáncer de cuello de útero. 

Descriptores: Neoplasias de cuello de útero; Programas de rastreo; Enfermería. 
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 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1.  Apresentação  

A minha formação profissional em enfermagem desde a graduação foi marcada 

historicamente pelo interesse em centralizar os estudos e atuação profissional 

relacionada à atenção oncológica à mulher, sobretudo com relação ao problema do 

câncer do colo de útero. Contudo, entrando em contato inicialmente com a disciplina de 

embriologia e posteriores experiências como monitor da mesma disciplina, 

deslumbrando os fenômenos do desenvolvimento humano in-útero e a genética, essa 

marca de interesse ampliou-se no seu fortalecimento, mesmo entendendo que estas eram 

uma pequena parte do conhecimento das áreas da enfermagem ginecológica e da 

enfermagem obstétrica. 

No último ano de desenvolvimento do Curso de Graduação em Enfermagem e 

após realizar a disciplina de obstetrícia na faculdade, participei da seleção para o 

concurso de acadêmico bolsista do município do Rio de Janeiro, sendo lotado no 

Hospital Maternidade Alexander Fleming. Neste período vivenciei intensamente a 

atuação do Enfermeiro no Centro Obstétrico, de maneira autônoma e direta na 

assistência a mulher, por ocasião do parto e nascimento.  

Essas experiências e conhecimentos me mostraram a certeza de trilhar caminhos 

como profissional Enfermeiro na atenção à saúde da mulher e na atenção específica na 

especialidade da obstetrícia. Com esta certeza busquei opções e escolhas que me 

aproximassem, cada vez mais, desses interesses e nestes tive a oportunidade de prestar o 

concurso da residência em Enfermagem Obstétrica do município do Rio de 

Janeiro/UERJ. Aqui pude aprender saberes e práticas avançadas na atenção á mulher e 

na enfermagem obstétrica num programa que durou dois anos, como e em que se 

fundamentava a integração da teoria á prática com ênfase no processo de trabalho nos 

serviços de saúde constantes no programa. Neste momento e neste contexto de pós-

graduação, senti falta do aprofundamento em conhecimentos da mulher na condição 

feminina além de sua vivencia no ciclo da reprodução humana e neste no período pré-

natal, em particular no atendimento dos agravos, que pude vivenciar no ambulatório de 

ginecologia que indicavam exames físicos de mamas e o rastreamento do câncer do colo 

de útero.  
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É dessa forma que decidi, conscientemente, realizar a residência em 

Enfermagem Oncológica no INCA, selecionado no concurso e após aprovação, durante 

mais dois anos, avancei nos estudos e nas práticas de qualificação e capacitação no 

processo de relacionar os estudos ao trabalho, na assistência oncológica e, nesta na 

enfermagem na prevenção e controle de câncer. Nesta área, ou seja, na oncoginecologia, 

presenciei diversos casos de mulheres com diagnóstico de câncer de colo de útero 

mesmo naquelas que realizavam exames periódicos anuais de Papanicolau, porém 

detectando que as amostras coletadas eram insuficientes, logo não sendo efetivo para o 

rastreamento de qualidade. O que despertou o meu interesse pelo estudo que, a rigor, 

apresento como tema de dissertação de Mestrado em Enfermagem no NUPESM 

(Núcleo de Pesquisa de Enfermagem em Saúde da Mulher do Departamento de 

Enfermagem Materno-Infantil da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade 

do Rio de Janeiro) na EEAN/UFRJ.  

Após ter vivenciado essas experiências de aprendizagem e no processo de 

trabalho, na modalidade de graduação e pós-graduacao lato senso, na modalidade de 

residência, inferi que em ambos se caracterizava um grande problema o de falta de 

atenção integral à mulher por não estar relacionado aos níveis de atenção primária, 

secundária e terciária. Este fenômeno sempre permeou meu interesse de estudos e 

reflexões para contribuir na melhoraria da atenção em saúde da mulher.  

Posteriormente, por aprovação em concurso público me inseri como servidor 

público do município do Rio de Janeiro, no Hospital Municipal da Piedade no setor de 

Ginecologia. Em concomitância atuava no atendimento às mulheres em tratamento de 

quimioterapia no setor privado, de forma a aprender a seguir os aspectos relacionados 

ao respeito à humanização na atenção e capacitação dos trabalhadores de enfermagem.  

Em suma essas vivências de estudo e trabalho somaram-se ao meu atual 

emprego por concurso público, como servidor público da FIOCRUZ, no Instituto 

Fernandes Figueira (IFF), onde atuo como Enfermeiro Obstétrico, ratificando desta 

forma, minha opção de investigação em Saúde da Mulher e na Enfermagem Obstétrica, 

que ora se concretiza na proposta deste estudo.  

 

1.2.  Problemática 

O câncer é uma doença genética crônico-degenerativa, cujo processo tem início 

com um dano a um gen ou a um grupo de genes de uma célula e progride quando todos 

os mecanismos do complexo sistema imunológico de reparação ou destruição celular 
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falham (BRASIL, 2008; SILVA et. al., 2008). 

Na mulher, o câncer do colo do útero é caracterizado pela replicação 

desordenada do epitélio de revestimento, comprometendo o tecido subjacente (estroma) 

e podendo invadir estruturas e órgãos contíguos ou à distância (Brasil, 2009). Há duas 

principais categorias de carcinomas invasores do colo do útero, na dependência da 

origem do epitélio comprometido: o carcinoma epidermóide, tipo mais incidente e que 

acomete o epitélio escamoso, e o adenocarcinoma, tipo mais raro e que acomete o 

epitélio glandular. O câncer de colo de útero é uma doença crônica que pode ocorrer a 

partir de mudanças intraepiteliais e, em um período médio de cinco a seis anos, se 

transformar num processo invasor, que se não for detectado a tempo pode causar 

inúmeros danos ao organismo (FERREIRA; OLIVEIRA, 2006). 

Com aproximadamente 500 mil novos casos por ano no mundo, o câncer do colo 

do útero está classificado como o segundo tipo de câncer mais comum entre as 

mulheres, perdendo apenas para o câncer de mama. Este tipo de câncer é responsável 

pela morte de 230 mil mulheres por ano no mundo, além de apresentar uma média de 

18.500 novos casos anuais no Brasil (INCA, 2011). 

As principais alterações nas células do colo do útero, são causadas por infecções 

do vírus papiloma humano (HPV), destacando que sua prevalência na população em 

geral, é alta; de 5% a 20% das mulheres sexualmente ativas mostram positividade em 

testes moleculares (BRASIL, 2009).   

O HPV é um vírus de transmissão frequentemente sexual, capaz de provocar 

lesões de pele ou mucosas. Seu agente etiológico é um vírus de DNA não cultivável do 

grupo papiloma vírus. Atualmente, são conhecidos, mais de 100 tipos diferentes desses 

vírus e cerca de 20 destes possuem tropismo pelo epitélio escamoso do trato genital 

inferior (colo, vulva, corpo do períneo, região perianal e anal) (PARADA et. al., 2008). 

Loureiro e Cruz (2008), Beghini et. al., (2008) e INCA (2010), afirmam que o 

enfermeiro  é quem irá organizar a assistência desenvolvendo métodos estratégicos e 

criativos para a realização do rastreamento das usuárias do Centro de Saúde, 

incentivando-as a realizarem o exame periódico, pois este é o fator primordial para o 

sucesso do programa relacionado ao câncer cérvico-uterino. 

Nesse sentido, Eduardo et. al., (2007) afirmam que durante a consulta o 

enfermeiro deve realizar uma completa anamnese, preparar o cliente para o exame, 

realizar a técnica da coleta propriamente dita, ser capaz de perceber intercorrências, 

observar a necessidades de se realizar encaminhamentos e ao final da consulta enfatizar 
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a importância do retorno em tempo adequado. Durante a realização do exame é 

necessário criar um vínculo com o paciente para que a consulta se torne mais 

humanizada e para que a cliente se sinta mais a vontade. 

Dessa maneira, deve ser capaz de desenvolver ações voltadas para os indivíduos 

assintomáticos, buscando assim prevenir o câncer conforme prevenção primária, ou 

seja, controlando a exposição aos fatores de risco e realizar o rastreamento adequado 

para detecção das lesões precursoras em fase inicial como citado anteriormente. Mas, a 

mais importante de todas as ações, é a realização do diagnóstico precoce, que engloba 

medidas de identificação de indivíduos sintomáticos com câncer em estágio inicial. 

Dessa forma, o conjunto dessas ações, o objeto deste estudo, é denominado detecção 

precoce e resultados na positividade do tratamento (PARADA et. al., 2008). 

Estima-se uma redução de até 80% na mortalidade por este câncer a partir do 

rastreamento de mulheres na faixa etária de 25 à 65 anos para a realização do 

Papanicolau e para o tratamento das lesões precursoras com alto potencial de 

malignidade ou carcinoma in situ. Para tanto, é necessário garantir a organização, a 

integralidade, a qualidade do programa de rastreamento, bem como o tratamento das 

pacientes (BRASIL, 2009).  

Ainda de acordo com Parada et al., (2008), o enfermeiro também tem um papel 

relevante no acompanhamento de indivíduos sob tratamento. As ações de cuidados 

paliativos devem ser inseridas também na atenção primária e envolvem um apoio 

multidimensional (físico, espiritual, psicológico, social e afetivo) aos indivíduos 

portadores desta neoplasia e seus familiares. Dessa maneira, cabe a este profissional dar 

o suporte adequado e encaminhar a paciente e seus familiares para o núcleo de 

psicologia quando necessário. 

Dessa forma, resumem-se as principais funções dos enfermeiros da atenção 

básica relacionados ao câncer de colo uterino: ter conhecimento das ações de controle 

desta neoplasia; planejamento e programação de ações de controle com priorização dos 

critérios de risco; vulnerabilidade e desigualdade; tomar condutas éticas de acordo com 

os protocolos existentes no que diz respeito à promoção, prevenção, rastreamento, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos; conhecer os hábitos de vida, 

valores culturais e religiosos da comunidade, para tornar o acolhimento mais 

humanizado; valorizar os diferentes saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem 

integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos com ética, compromisso e 

respeito; desenvolver atividades educativas sendo elas individuais e coletivas; realizar 
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acompanhamento do estado de saúde das mulheres através das visitas domiciliares, e 

principalmente, ser capaz de trabalhar em equipe, integrando áreas de conhecimento e 

profissionais de diferentes formações, buscando dessa forma o atendimento integral e a 

melhora da qualidade de vida da mulher (PARADA et. al., 2008; BEGHINI et. al., 

2006; BELO HORIZONTE, 2008). 

      Esta temática toma como referência a proposta estatal da Atenção Básica em 

Saúde (MS, PNAB, 2012) que se caracteriza por desenvolver um conjunto de ações 

abrangendo a promoção, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação sendo 

desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e 

participativas, sob a forma de trabalho multiprofissional e interdisciplinar, dirigidas a 

populações de territórios bem delimitados (território – geográfico), considerando a 

dinamicidade existente nesse território-processo, pelas quais assume a responsabilidade 

sanitária. Devem, de acordo com a proposta, resolver os problemas de saúde de maior 

frequência e relevância dessas populações a partir da utilização de tecnologias de 

elevada complexidade (conhecimento) e baixa densidade (equipamentos). 

Pela sua organização, a Atenção Básica no Sistema Único de Saúde (CF, SUS, 

1988) se constitui como o primeiro contato do usuário e orienta-se pelos princípios da 

universalidade, acessibilidade (ao sistema), continuidade, integralidade, 

responsabilização, humanização, vínculo, equidade e participação social. É a forma de 

organizar o primeiro nível de atenção à saúde no SUS estimulada pelo Ministério da 

Saúde na Estratégia de Saúde da Família (ESF). Esta se insere no movimento mundial 

de valorização da atenção na área básica à saúde, na ampliação da cobertura de 

atendimento à população, na construção dos sistemas públicos de saúde nacional e 

internacionalmente reconhecidos.  

A Atenção Básica na Estratégia de Saúde da Família/ESF é organizada por meio 

do trabalho interdisciplinar em equipe, num dado território – área de abrangência de 

uma população adstrita. Trabalha com foco nas famílias, por intermédio de vínculos 

estabelecidos, desenvolvendo ações de promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e 

manutenção da saúde na perspectiva da integralidade das ações de saúde. 

Dentre alguns desafios para se alcançar essa integralidade na assistência à saúde 

da mulher na Atenção Básica, estão as ações de controle do câncer do colo do útero. 

Este tipo de câncer está entre as principais causas de morte na população feminina e, a 

mudança de hábitos, aliada ao estresse gerado pelo estilo de vida do mundo moderno 

também, contribuem diretamente na incidência dessa doença. Alguns fatores como o 
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tipo de alimentação, o sedentarismo, o tabagismo, a sobrecarga de responsabilidades – 

aumento considerável do número de mulheres chefes de família –, a competitividade, o 

assédio moral e sexual no mundo do trabalho, têm relevância destacada na mudança do 

perfil epidemiológico da situação e doença das mulheres (INCA, 2014). 

Frente às limitações práticas para a implementação junto à população alvo para a 

prevenção do câncer do colo do útero e detecção precoce do câncer da mama, tem-se a 

alta incidência e mortalidade relacionadas à essas doenças é  responsabilidade dos(as) 

gestores(as) e dos(as) profissionais de saúde realizarem ações que visem o controle dos 

cânceres do colo do útero e da mama. Nesse intuito, o Caderno de Atenção Básica - 

Controle dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama – elaborado pelo Ministério da 

Saúde, é um dos instrumentos para auxiliar nessa  qualificação (MS, 2013) 

Além do referido anteriormente cabe registrar que no ano de 2015, no Brasil, 

houve 15.590 casos novos de câncer do colo do útero, tendo um risco estimado de 15,33 

casos a cada 100 mil mulheres. Desta forma fica configurado como um importante 

problema de saúde pública, segundo as últimas estimativas mundiais; para o ano de 

2012, o câncer do colo do útero era o quarto tipo de câncer mais comum entre as 

mulheres, com 527 mil casos novos. Sua incidência era maior em países menos 

desenvolvidos quando comparada aos países mais desenvolvidos. Em geral, a doença 

começa a partir de 30 anos, aumentando seu risco rapidamente até atingir o pico etário 

entre 50 e 60 anos. Este câncer foi responsável, por um obituário de 265 mil mulheres 

em 2012, sendo que 87% desses óbitos ocorreram como já referido em países em 

desevolvimento. Assim, o câncer de colo do útero, no já citado estudo do INCA 

apresentou uma sobrevida aproximada de 70% (INCA, 2014). 

Segundo o INCA (Op.cit), estimou-se no ano de 2015 cerca de 320 mil novos 

casos no mundo, onde se esperava que mais de 85% dos casos e dos óbitos 

acontecessem em países em desenvolvimento, tendo suas taxas de incidência mais 

elevadas em algumas regiões como a da Leste e Oeste da África (<30/100.000), África 

do Sul (26,8/100.000), Ásia Centro-Sul (24,6/100.000), na Ámerica do Sul e Central 

(23/100.000) e na Ámerica do Sul e Central (23/100.000). Esta neoplasia vem tendo um 

aumento ritmado, sendo responsável por mais de 200 mil mortes, registrado em 2010 

(INSTITUTO FOR HEALTH AND EVALUATION, 2011). 

Essa problemática demanda dos profissionais de saúde um compromisso social e  

técnico de alta responsabilidade (individual e coletiva). No preparo e capacitação dos 

profissionais deve estar presente em todo contato com as mulheres e seus familiares, 
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pois é constatado que quando elas ficam sabendo que estão com câncer é comum 

tornarem-se, durante um curto espaço de tempo, descrentes, desesperadas ou negarem a 

doença. Essa é uma resposta comum no espectro de emoções dessa fase, muitas vezes 

denominada como “a perda do controle da vida”, o que não significa que sejam 

emoções insuperáveis.  Atualmente, a Medicina dispõe de procedimentos que têm se 

mostrado eficazes para o diagnóstico da neoplasia, em estágios precoces, e de medidas 

terapêuticas capazes de curar ou melhorar a sobrevida das pacientes. Cuidados 

adequados para reduzir o sofrimento e ações que possibilitem uma melhor qualidade de 

vida recomenda-se que devem ser disponibilizados à população. 

Para o Ministério da Saúde e o INCA  desde 2006, o projeto terapêutico e plano 

de ação que consideram todos os fatores envolvidos no processo de adoecimento, deve 

necessariamente incluir ações que visem o aumento da autonomia do(a) usuário(a) e da 

família, estabelecendo relações simétricas entre o profissional e a pessoa a ser cuidada, 

dividindo a responsabilidade pela decisão e suas consequências, ações que na prática ou 

na maioria dos casos faz falta. 

A equipe de saúde deve valorizar as queixas da mulher, estar disposta a ouvi-la, 

não desvalorizar ou minimizar seus problemas e reconhecer seus direitos a 

esclarecimentos e informações. As decisões devem ser compartilhadas e caso a mulher 

deseje procurar alívio para seus sintomas em outras abordagens terapêuticas, a equipe 

deve respeitar sua opção. É importante lembrar que a equipe da atenção básica não deve 

se eximir da responsabilidade do acompanhamento da mulher ao longo do tempo, 

independente do tipo de tratamento e do nível de complexidade do sistema no qual ela 

esteja sendo atendida. 

No caso em que o, enfermeiro, realiza o rastreamento de lesões do colo de útero 

em suas fases iniciais, antes de se tornarem invasivas, lhe permite uma avaliação de 

indivíduos assintomáticos para uma classificação de candidatos a exames mais 

refinados de avaliação para identificar e atingir  o objetivo do rastreamento. O câncer do 

colo do útero pode ser detectado precocemente pelo teste de Papanicolaou em mulheres 

com vida sexual ativa, prioritariamente, entre 25 e 59 anos. Após dois exa- mes normais 

no intervalo de um ano, a periodicidade indicada do exame é de tre ̂s anos. A cobertura 

deve alcançar 80% da população alvo. No Brasil, não se conhece o número de mulheres 

examinadas, mas sim o número de exames – o que dificulta o cálculo da cobertura. 

Estimativas feitas a partir de estudos nacionais e locais mostram aumento da cobertura 
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ao longo do tempo. Em muitos casos, porém, ainda inferior ao necessário (INCA, 

2015). 

Essa temática, na prática, caracteriza na perspectiva do aumento da cobertura  o 

desafio da qualificação do exame de rastreamento pelo enfermeiro por meio do 

Papanicolau no município do Rio de Janeiro na Atenção Primária de Saúde. Nesta 

assistência verifica-se baixa qualidade no exame, como é traduzido pelos dados 

epidemiológicos sendo que é único câncer que conta com o método de “screening” ou 

rastreamento que é o exame de pessoas saudáveis (sem sintomas de doenças). Este tem 

como objetivo selecionar aquelas com maiores chances de ter uma enfermidade por 

apresentarem exames alterados ou suspeitos e que, portanto, devem ser encaminhadas 

para investigação diagnóstica. O Ministério da Saúde, (INCA 2011) de forma 

comprovada contempla a prevenção primária no rastreamento populacional, 

fortalecendo assim minha inquietação para realizar a presente pesquisa, como já 

justificado anteriormente.  

Segundo Corrêa (2012), estudos têm mostrado que o câncer do colo de útero 

trata-se de uma neoplasia cuja evolução é lenta, caracterizada por um período longo, de 

aproximadamente 10 a 20 anos, entre o início das lesões pré-cancerígenas e a instalação 

do câncer propriamente dito. 

A história natural da doença e seu padrão epidemiológico possibilitam que sejam 

realizadas ações de prevenção e detecção precoce com a implantação de programas de 

rastreamento populacional. As estratégias de intervenção e controle do câncer do colo 

de útero podem ocorrer na prevenção primária, com a utilização da vacina contra o HPV 

e o uso de preservativos, e na prevenção secundária, que tem por base o rastreamento 

citológico com emprego do exame de Papanicolaou. Tendo essa finalidade, o 

Papanicolaou comprovadamente apresenta bons resultados, sendo considerado um 

método simples, de baixo custo e efetivo quando utilizado em programas de 

rastreamento do câncer do colo de útero (OPAS, 2013). 

Existem vários fatores de risco associados como causadores pelo surgimento e 

crescimento biológico das lesões cancerígenas, sendo uma de causa viral como o vírus 

papiloma humano (HPV) referenciado como agente etiológico da carcinogênese do colo 

de útero. Embora, existam outros causadores do desenvolvimento do câncer do colo de 

útero como o tabagismo, múltiplos parceiros, uso de contraceptivos orais, condições 

imunológicas e baixo nível socioeconômico (LUHN, 2013). 
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Dentro da perspectiva dos programas de prevenção, para que o exame de 

Papanicolaou seja capaz de reduzir as taxas de incidências e mortalidade do câncer do 

colo de útero, a Organização Mundial de Saúde estabelece uma cobertura da população 

alvo acima de 80%, para haver redução em média de 60% a 90% na incidência do 

câncer invasivo de cérvix na população segundo a WHO (2002). Contudo, no Brasil, o 

rastreamento do câncer do colo de útero, ainda permanece a realização do exame, na 

maioria dos casos, de forma oportunística, durante a procura eventual aos serviços de 

saúde por razões diversas que não a prevenção do câncer do colo de útero (Vale, 2010). 

Essa modalidade de rastreamento proporciona baixa cobertura, super-rastreia apenas um 

grupo de mulheres e não é eficiente em reduzir as taxas de morbimortalidade do câncer 

de colo de útero (CORRÊA apud ADAB, 2013). 

O problema de pesquisa pode ser formulado da seguinte maneira: os enfermeiros 

estão realmente inseridos na política nacional de oncologia e nesta nas diretrizes e 

estratégias quanto ao “screening” ou rastreamento do câncer de colo de útero no 

município do Rio de Janeiro? Como limitação inicial, esta investigação não pode 

abranger a dimensão de todo município, pois para promover um estudo, a rigor na 

modalidade de Dissertação de Mestrado, foi selecionada e delimitada uma região do 

referido município, que compreende a CAP 3.3.   

 

1.3.  Objeto de Estudo 

O presente estudo teve como motivação o reconhecimento societário e 

governamental da incidência e prevalência do câncer do colo de útero no mundo em 

geral e no Brasil em particular, onde ganha relevância como problema de saúde pública, 

pelo perfil epidemiológico do crescimento e o risco que essa doença vem apresentando. 

Objetiva os “modos operandi” da inserção do enfermeiro em dois âmbitos: o 

primeiro se relaciona a inserção nas políticas nacionais de oncologia do câncer de colo 

de útero e o segundo as diretrizes e estratégias do rastreamento do câncer de colo de 

útero pelo enfermeiro. Entendemos para este estudo a “inserção” com seu significado 

etimológico como ato ou efeito de incluir-se no conjunto ou aderir-se intimamente 

entre uma parte e a outra (Priberam, acessado em agosto de 2015). Aplicando este 

significado ao estudo implica em reconhecer o rastreamento ou “screening” de câncer 

de colo de útero como uma estratégia fundamental de incluir-se na politica nacional 

oncológica no país e na posição da enfermagem para sua atuação na área da atenção à 

saúde da mulher.       
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O objeto de estudo, desta investigação, relaciona-se à inserção do Enfermeiro 

nas diretrizes e estratégias na prevenção e controle do câncer de colo de útero por meio 

do rastreamento na atenção primária de saúde. 

Com base no exposto formularam-se alguns questionamentos e objetivos.  

 

1.4.  Questões norteadoras 

• Como se dá na proposta governamental da estratégia de Saúde da 

Família, a inserção do enfermeiro na prevenção e controle do câncer do colo de útero? 

• Quais as diretrizes e estratégias para o sucesso da qualidade do 

rastreamento do colo de útero a partir das narrativas dos Enfermeiros?  

 

1.5.  Os objetivos da pesquisa  

• Descrever a inserção do enfermeiro na prevenção e controle de câncer do 

colo de útero á luz da proposta governamental da Estratégia de Saúde da Família; 

• Analisar nas narrativas de vida dos Enfermeiros as diretrizes e estratégias 

necessárias à qualidade do rastreamento do câncer de colo de útero, à luz da Teoria da 

Atenção Burocrática de Marilyn Ann Ray. 

 

1.6. Justificativa e relevância do Estudo 

O estudo se justifica no perfil epidemiológico de agravos na saúde da mulher 

que podem ser controlados e prevenidos, neste caso pela inserção do enfermeiro, a partir 

dos conhecimentos desse perfil e de sua real inserção na politica oncológica de 

prevenção e controle de câncer de colo de útero, por meio do rastreamento.  

A história natural do câncer de colo de útero também está fortemente 

relacionada à presença de infecção, sendo a associação deste com o papilomavírus 

humano (HPV) muito bem documentada na atualidade. Além disso, outros fatores de 

risco para esta doença já foram descritos, como por exemplo o número de parceiros 

sexuais e o uso de tabagismo. Este tipo de câncer representa um grave problema de 

saúde pública nos países da América Latina, considerada como uma das regiões de 

maior incidência no mundo. Cabe destacar o percentual significativo de mulheres que 

nunca realizaram o exame colpocitológico nos países da América Latina, provavelmente 

aquelas de maior risco. Em nosso país, no Distrito Federal, em Goiânia e em Belém se 

apresentaram as maiores taxas de incidência anuais ajustadas por idade deste câncer, 
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com valores de 50,7/100.000, 41,1/100.000 e 34,7/100.000, respectivamente. Estudo 

recente conduzido na cidade de São Paulo demonstrou uma discreta redução na taxa de 

mortalidade por câncer de colo de útero, o que pode estar relacionado ao aumento na 

cobertura do rastreamento desta doença através do método de papanicolaou. No Paraná, 

uma clara diminuição da mortalidade por câncer cervical foi observada a partir da 

introdução de um programa de rastreamento, com aumento na cobertura do exame 

colpocitológico de 43% para aproximadamente 86% da população feminina adulta 

local, em um período de apenas cinco anos de funcionamento deste programa. A 

infecção por HPV associada a outros fatores de risco, como história de outras doenças 

sexualmente transmissíveis, tabagismo e uso de contraceptivo oral, representam 

importante papel na progressão das lesões escamosas intraepiteliais para a malignidade 

em mulheres brasileiras (INCA 2010). 

Este processo de reorganização global determinou grande modificação nos 

padrões de saúde-doença no mundo. Tal modificação, conhecida como transição 

epidemiológica, foi caracterizada pela mudança no perfil de mortalidade com 

diminuição da taxa de doenças infecciosas e aumento concomitante da taxa de doenças 

crônico-degenerativas, especialmente as doenças cardiovasculares e o câncer. Esta 

transformação do perfil epidemiológico das populações vem tornando-se, ao longo dos 

anos, cada vez mais complexa e de difícil entendimento, em função do aparecimento de 

novas doenças e o ressurgimento de antigos agravos à saúde - Aids/HIV, malária, 

dengue, tuberculose, entre outros - no cenário da saúde pública mundial  (GUERRA, 

2005). 

Segundo o INCA o perfil epidemiológico se caracteriza pelos seguintes dados: 

para o ano de 2014, no Brasil, foram esperados 15.590 casos novos de câncer do colo do 

útero, com um risco estimado de 15,33 casos a cada 100 mil mulheres (Tabela 1). Sem 

considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer do colo do útero é o mais 

incidente na região Norte (23,57/ 100 mil). Nas regiões Centro-Oeste (22,19/ 100 mil) e 

Nordeste (18,79/ 100 mil), o segundo mais frequente. Na região Sudeste (10,15/100 

mil), o quarto e, na região Sul (15,87 /100 mil), o quinto mais frequente.  

A relevância do estudo poderá mostrar que a inserção do enfermeiro na politica 

nacional de oncologia e na prevenção e controle do câncer de colo de útero, por meio do 

rastreamento pelo enfermeiro na consulta ginecológica na atenção primária, por meio do 

exame Papanicolau, poderá ser capaz de contribuir à redução da mortalidade materna 
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por câncer de colo de útero e a ampliação de cobertura deste procedimento realizado 

pelo Enfermeiro, como estratégia essencial na atenção à saúde da mulher. 

Na assistência, podemos dizer que o profissional pode também contribuir na 

melhora da qualidade de rastreamento, ofertando assim uma assistência em esfera de 

nível primário de atendimento à saúde com eficiência e resolutividade. Desta forma, 

com o diagnóstico de lesões pré-malignas, encaminha-se ao fluxo do nível secundário, 

ou ainda ao terciário, para o tratamento propriamente dito do câncer de colo de útero, 

respeitando-se desta forma os direitos de saúde da cidadã conforme preceito 

constitucional.  

Embora essas recomendações tenham respaldo nas diretrizes da OMS e em 

evidencias de programas europeus e norte americanos bem-sucedidos, encontra-se 

resistência entre mulheres e profissionais de saúde na sua utilização, sendo o exame 

anual equivocadamente considerado uma prática mais eficaz e segura (INCA 2010). 

Segundo consta no banco de dados demonstrado no site do INCA (2016), os 92 

municípios do Estado do Rio de Janeiro apresentam amostras insatisfatórias em sua 

totalidade descrita como:  

• Material acelular ou hipocelular 26.57% 

• Artefatos de dessecamento 45.34% 

• Outros 0.76% 

• Piócitos 12.34% 

• Sangue 12.97% 

• Intensa superposição celular 2.02% 

Configurando-se como um importante problema de saúde pública, o câncer do 

colo do útero é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres, com 527 mil 

casos novos. Sua incidência é maior em países menos desenvolvidos quando comparada 

aos 40 países mais desenvolvidos. Em geral, ela começa a partir de 30 anos, 

aumentando seu risco rapidamente até atingir o pico etário entre 50 e 60 anos. Esse 

câncer foi o responsável pelo obituário, de 265 mil mulheres (2012), sendo que 87% 

desses óbitos ocorreram em países em desenvolvimento. Assim, para o câncer de colo 

do útero, no já citado estudo do INCA apresentou-se uma sobrevida aproximada de 70% 

(INCA 2014). 

A qualidade do exame citopatológico é condição fundamental para a garantia do 

programa de rastreamento. O indicador de percentual de amostras insatisfatórias é 
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utilizado para avaliar a qualidade da coleta e do preparo das lâminas, tanto na unidade 

de coleta como no laboratório. No Brasil como um todo, esse indicador manteve-se 

estável desde 2008, abaixo de 1,2%, ou seja, menor que o parâmetro da OMS de até 5%. 

As regiões Norte e Sudeste apresentaram esse indicador acima da média nacional, 

porém com tendência de queda de 3,4% para 1,5% no período citado no Sistema de 

Informação sobre Câncer de Colo Uterino - SISCOLO (INCA 2015). Segundo os dados 

do SISCOLO, apesar do quadro favorável observa-se que em alguns Estados das 

Regiões Norte e Nordeste mais de 30% dos municípios apresentam índice de amostras 

insatisfatórias acima de 5%.  

Para o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2014), o problema agrava-se na 

constatação de dados em que os enfermeiros da atenção primária não aplicam 

estratégias de prevenção e controle no câncer por falta de capacitação na área para sua 

qualidade. E constatou, em estudo especifico que 86% dos enfermeiros no cuidado às 

pessoas com feridas oncológicas no contexto da Estratégia Saúde da Família (ESF) não 

participaram de cursos ou treinamentos sobre feridas oncológicas e na opinião dos 

participantes desse estudo, as principais dificuldades enfrentadas para o 

desenvolvimento da assistência à pessoa com ferida oncológica foram a falta de 

capacitação (62,5%); a escassez de recursos materiais para o tratamento dessas lesões 

(25%); e a carência de estrutura física na unidade de saúde (12,5%). 

Assim, a presente pesquisa também contribuirá com o desenvolvimento do 

ensino na área da saúde da mulher na graduação e na pós-graduação, no que tange a 

saberes e práticas na área das especialidades de ginecologia e do impacto na sobrevida 

global da mulher, pois o câncer de colo de útero é um problema internacional de saúde 

pública comprovada por alta letalidade. Além disso, o estudo contribuirá, ainda a partir 

da inclusão das diretrizes e estratégias da Política de Oncologia com os estudos na 

assistência de enfermagem às doenças crônicas não transmissíveis na perspectiva da 

política pública fortalecendo a formação do profissional na área. Neste caso, cabe 

enfatizar, formando profissionais aptos a lidar com a cronicidade das doenças que é a 

tendência de qualquer população com alto índice de envelhecimento como é o caso do 

Brasil.  

Este estudo poder-se-ia afirmar que traz contribuições em diversas esferas de 

investigação/atuação do Enfermeiro. Enfaticamente favorecerá estudos de como os 

profissionais se apropriam e aplicam elementos conceituais, políticos e programáticos 
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de saúde pública dirigida à saúde da mulher para rastrear e diagnosticar doenças 

crônicas com câncer. 

A seguir apresentamos os estudos utilizados como fontes de estado da arte: 

 

Título: An Assessment of Gynecological Cytology Screening Practices Among 
Health Care Providers Nationwide 
Autores: May Darwish-Yassine, Ann D. Garvin, Carolyn M. Johnston, 
Lauren Zoschnick, Amy Conners, Shannon Laing, and Christopher Wojcik  

Ano: 
2015 

Base de dados: 
MEDLINE 

Revista: Archives of 
Pathology & Laboratory 
Medicine 

País: Estados Unidos da 
América (EUA) 

Principais Características: O estudo teve como objetivos coletar informações de 

profissionais da medicina familiar (enfermagem, obstetras e ginecologistas, e 

enfermeiras obstetras certificadas) sobre Papanicolaou e do ensaio do papiloma 

humano, e discutir como essas práticas se alinham com a triagem de citologia atual e 

recomendações de acompanhamento de organizações profissionais. Os resultados 

apontam a falta de consenso entre os profissionais na realização de Papanicolaou. Ele 

demonstra como diferentes pacientes são testados, com base em práticas de 

rastreamento dos fornecedores, e demonstra disparidades cervicais específicos de 

prática de rastreio do cancro entre os grupos, tanto em Papanicolaou e na utilização do 

teste vírus do papiloma humano. 

Título: Cervical cancer screening in adolescents: an evidence-based internet 

education program for practice improvement among advanced practice nurses 

Autores: Choma K; McKeever AE Ano: 2015 

Base de dados: 

MEDLINE 

Revista: Worldviews on 
Evidence-Based Nursing 

País: Estados Unidos da 

América (EUA) 

Principais Características: O objetivo foi determinar os efeitos de um programa 

baseado em Web continuada de educação em enfermeiras da prática sobre 

conhecimento de câncer cervical atual e o rastreio para recomendações baseadas em 

evidências e sua aplicação na prática. Os resultados do estudo indicaram há lacunas de 

conhecimento entre as enfermeiras sobre o rastreio do cancro do colo do útero em 

adolescentes. No entanto, quando fornecido com uma intervenção educativa, os níveis 

de conhecimento das enfermeiras aumentou e os seus comportamentos de prática 

clínica auto-relatados mudaram de acordo com as novas orientações de rastreio do 

cancro do colo do útero. 
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Título: Developing a hand-held Pap test card to improve cervical cancer screening. 

Autores: Prendergast MB; Hunter LP. Ano: 2014 

Base de dados: 

MEDLINE 

Revista: Nursing for 

Women's Health 

País: Estados Unidos da 

América (EUA) 

Principais Características: Pesquisa bibliográfica sobre o teste Papanicolau e 

problemas com a conformidade ou screening revelou múltiplas barreiras para o 

rastreio do cancro do colo do útero. Educação, promoção da saúde e do uso de uma de 

mão cartão de saúde foram identificados como métodos para educar as mulheres sobre 

a prevenção do câncer cervical. 

Título: Effectiveness of nursing interventions to increase pap smear test screening 

Autores: Gulten Guvenc, Aygul Akyuz, Mufit Cemal Yenen Ano: 2013 

Base de dados: 

MEDLINE 

Revista: Research in Nursing & Health País: Turquia 

Principais Características: Estudo quasi-experimental determinou o efeito de uma 

intervenção de enfermagem de três estágios para aumentar a participação testes de 

esfregaço Papanicolau de mulheres turcas. Intervenções de cuidado multifacetada 

importante para superar as barreiras para o rastreio. Estas intervenções devem centrar-

se em crenças de saúde e às normas culturais específicas em cada comunidade 

Título: Alterações Citopatológicas, Doenças Sexualmente Transmissíveis e 

Periodicidade dos Exames de Rastreamento em Unidade Básica de Saúde 

Autores: Laganá MTC, Silva MMP, Lima LF, França TLB Ano: 2013 

Base de dados: LILACS Revista: Revista Brasileira de 

Cancerologia 

País: Brasil 

Principais Características: Estudo retrospectivo, que objetivou verificar a 

periodicidade de realização de exames citopatológicos e identificar a frequência de 

alterações citopatológicas e doenças sexualmente transmissíveis nos registros de 

mulheres atendidas em Unidade Básica de Saúde. As mulheres que se submeteram ao 

exame colpocitológico apresentaram alterações cervicais associadas a doenças 

sexualmente transmissíveis especialmente no grupo etário-alvo, 25-64 anos, e 

procuraram o serviço com periodicidade predominantemente superior à trienalidade.  

Título: Motivos alegados para a não realização do exame de papanicolaou, segundo 

mulheres em tratamento quimioterápico contra o câncer do colo uterino 

Autores: Silva SR, Silveira CF, Gregório CCM Ano: 2012 



17	  
	  

Base de dados: BDENF Revista: Rev. Min. Enferm País:Brasil 

Principais Características: 

Trata-se de um estudo quantitativo com análise descritiva, onde elencou-se os motivos 

alegados para a não realização do exame. Os motivos aqui elencados para a não 

realização do exame mostraram a necessidade de maior efetividade nas práticas de 

educação em saúde. 

Título: O Enfermeiro na Prevenção do Câncer do Colo do Útero: o Cotidiano da 

Atenção Primária 

Autores: Melo MCSC, Vilela F, Salimena AMO, Souza IEO Ano: 2012 

Base de dados: Coleciona SUS Revista: Revista Brasileira de 

Cancerologia 

País: Brasil 

Principais Características: Estudo exploratório, descritivo, que objetivou analisar o 

desenvolvimento da prevenção e detecção precoce do câncer do colo do útero no 

cotidiano assistencial da enfermeira que atua nas equipes da Estratégia Saúde da 

Família. Evidenciou-se a importância da atuação do enfermeiro; sua integração com a 

equipe e a comunidade; conhecimento da realidade local; estabelecimento de vínculo 

e avaliação constante dos resultados obtidos.  

Título: Mulheres com atipias, lesões precursoras e invasivas do colo do útero: 

condutas segundo as recomendações do Ministério da Saúde 

Autores: Albuquerque ZBP, Manrique EJC, Tavares SBN, Silva e 

Souza AC, Guimarães JV, Amaral RG  

Ano: 2012 

Base de dados: Scielo Revista: Revista Brasileira 
de Ginecologia e 
Obstetrícia 

País: Brasil 

Principais Características: Estudo que verificou se as mulheres com atipias de 

significado indeterminado e lesões precursoras ou invasivas do colo do útero foram 

encaminhadas para uma Unidade de Média Complexidade (UMC) conforme as 

condutas recomendadas pelo do Ministério da Saúde. Estudo retrospectivo com base 

nos resultados dos exames citopatológicos de mulheres usuárias do Sistema Único de 

Saúde, atendidas nas Unidades de Atenção Básica de Saúde (UABS), encaminhadas 

para a UMC. Observou-se que 72,7% dos encaminhamentos não estavam em 

conformidade com as recomendações do MS. Os resultados deste estudo mostraram 

elevada frequência de encaminhamentos inadequados para Unidade de atendimento 

secundário, o que demandou alto percentual de procedimentos desnecessários. As 
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recomendações do MS foram seguidas pelas Unidades secundárias e a maioria das 

mulheres recebeu orientação/tratamento preconizados. 

 

Apresentando, advindo da globalização, o conceito de saúde, deixou de ser 

estabelecido como ausência de saúde, face a não operacionalização e fuga da realidade 

exposta. Passando a ressignificar um aspecto essencial para a evolução e 

desenvolvimento de qualquer ser vivo, sendo imprescindível criar condições necessárias 

para que haja equilíbrio entre os diversos intervenientes e entre eles e o ambiente, 

implicando uma contínua capacidade de análise, reflexão, planejamento, decisão, ação e 

avaliação.  

Como exposto na Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO, 

1946), desde a década dos anos 40 a saúde é um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. E, 

pela Constituição Federal do Brasil é um direito do cidadão e um dever do Estado 

assegurá-la por meio de politicas públicas (BRASIL, CF, 1988). Consciente do quanto 

o câncer de colo do útero interfere na saúde e na qualidade de vida das pessoas, faz-se 

indispensável estratégias de prevenção secundárias ao câncer de colo do útero, no que 

consiste o diagnóstico precoce das lesões de colo uterino antes de se tornarem invasivas, 

a partir de técnicas de rastreamento ou screening.  

De acordo com Silveira et al, 2006, a crença na efetividade do teste de 

Papanicolau em reduzir as taxas de morbi-mortalidade por câncer cervical vem de duas 

fontes: de estudos comparativos de tendências temporais, mostrando a redução nas taxas 

de incidência e mortalidade por câncer cervical em diferentes países, seguida à 

introdução de programas populacionais de rastreamento do câncer cervical, 

especialmente em países escandinavos, nos Estados Unidos e no Canadá, e de estudos 

epidemiológicos do tipo caso-controle, indicando o risco de câncer cervical entre 

mulheres que nunca realizaram o teste de Papanicolau e um aumento no risco de câncer 

proporcional ao tempo desde o último teste realizado. 

Tais estudos ainda sugeriram que para que os programas de screening tivessem 

algum impacto na redução das taxas de incidência e mortalidade por câncer cérvico-

uterino, haveria a necessidade de orientar as ações de intervenção pela lógica 

epidemiológica do risco aliada à análise custo-benefício, isto é, alcançando as mulheres 

com maior risco para o câncer cérvico-uterino, sem perder de vista uma distribuição 

otimizada dos recursos financeiros, especialmente naqueles países com escassez de 
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recursos. Assim, o planejamento das ações de prevenção e controle da doença tem se 

orientado, prioritariamente, pela distribuição das lesões cervicais segundo as faixas 

etárias das mulheres mais acometidas pela doença, especialmente aquelas mais 

avançadas, entre 25 a 64 anos e, pela periodicidade do exame colpocitológico. 
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CAPÍTULO - II  
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BASES CONTEXTUAIS E CONCEITUAIS DO ESTUDO 

 

Este capítulo apresenta, de forma resumida, alguns aspectos evolutivos da 

historia das políticas públicas em saúde da mulher no Brasil, a partir da formulação dos 

programas e políticas específicas da área, recorrendo aos estudos sobre a temática, 

abordada nos estudos de Tyrrell (1993), Tyrrell e Carvalho (1994) e Tyrrell e 

colaboradores (2011), que caracterizaram e analisaram as propostas governamentais nas 

décadas 70, 80 e 90 do século XX. A partir do ano 2000 até 2011 a abordagem se faz 

considerando a proposta dos objetivos do milênio (2000-2015), chegando até o 

panorama atual de assistência no combate e prevenção do câncer de colo de útero. 

Posteriormente apresentaremos alguns marcos sobre as propostas 

governamentais de atuação na saúde da mulher na prevenção e controle do câncer do 

colo de útero na perspectiva do SUS (MS, 1988); do Programa Viva Mulher (MS,2001); 

da Politica Nacional a Atenção Oncológica (MS, 2005); da Proposta de Promoção da 

Saúde (OPAS, 2006); e da Politica Nacional do Controle do Câncer (SUS, 2013). Neste 

contexto; o problema do câncer do colo do útero será caracterizado a partir das 

determinações pelo Ministério de Saúde (2011), com destaque aos fatores de risco de 

desenvolvimento do câncer do colo de útero e proposta de prevenção e controle de 

câncer e o exame de Papanicolaou. 

Em seguida encontra-se a descrição do procedimento de rastreamento do câncer 

de colo, incluindo-se análises quanto à qualidade dos exames, e novas tecnologias de 

cobertura do exame Papanicolaou para o rastreamento. 

Por último, são apresentados aspectos relacionados à prevenção do câncer do 

colo de útero na perspectiva do gênero e humanização, com destaque aos seus princípios 

e diretrizes congruentes com aqueles definidos no SUS. 

 

2.1. Políticas Públicas em Saúde da Mulher no Brasil  

As políticas e programas para preservar e disciplinar a atenção em saúde da 

mulher no Brasil tem marcado avanços e conquistas por parte do Estado, em que pese às 

condições precárias de infraestrutura, logística e de financiamento, que não dão o 

suporte necessário para sua concretização plena, caracterizando-se, de certa forma, em 

uma contradição clara entre o discurso oficial da União, e a prática das determinações 

constantes nessas politicas e programas em nível federal, estadual, municipal e local 

(TYRRELL, 2004; TYRRELL, CARVALHO, 2004; TYRRELL et. al. 2011).  
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A proposta programática governamental (Op. cit) dos anos 70 orientava-se pela 

necessidade de garantir a reprodução das mulheres, de forma segura, que tem como 

produtos a geração de crianças saudáveis. Estes programas tinham orientações claras 

quanto ao controle da natalidade, através de medidas intervencionistas oficiais, 

justificadas pela falsa ideia de que a pobreza e as desigualdades resultavam do 

crescimento populacional desordenado no país. A mulher nessa década era vista como 

objeto de reprodução e o modelo de atendimento era voltado para as questões da 

maternidade, numa perspectiva higienista. 

O Programa Nacional de Saúde Materno-Infantil, daquela época, caracterizava-

se ainda pela aplicação de critérios normativos e curativos; oferecidos à clientela, 

limitados à esfera pública. Não havia uma integração com os demais programas da área, 

ou demais programas estabelecidos pelo governo. Pesquisas posteriores mostraram, que 

nem sempre esse modelo de atendimento respondia as reais necessidades de saúde da 

população alvo em nível nacional, e que muitas vezes não havia recursos financeiros no 

Ministério da Saúde (MS, 1974) para serem investidos na capacitação de profissionais e 

nos recursos materiais necessários para o desenvolvimento das propostas do Estado. 

Nesse contexto, a Organização das Nações Unidas (ONU, 2000), instituiu a 

Década da Mulher (1975-1985). Tal  acontecimento coincidiu com um período em que 

o Brasil registrava altos índices de mortalidade infantil, decorrentes principalmente, de 

doenças preveníveis, como as infectocontagiosas e a desnutrição infantil. Desta forma, 

os esforços nacionais e internacionais deflagrados voltavam-se notadamente para esse 

contingente da população, mais vulnerável socioeconomicamente. 

O PNSMI (MS), embora elaborado em 1973, só foi implantado e divulgado em 

1974, e fortaleceu-se em 1975 (MS e MAPS). Segundo Tyrrell (1994), uma das grandes 

consequências do mesmo foi à caracterização de uma prática de enfermagem que 

reproduzia, na operacionalização do programa, um discurso e uma ideologia coerente 

com a política social, de caráter assistencialista, momentâneo, denominado de 

“Atendimento de Enfermagem”, que prestava assistência às necessidades individuais e 

não de direitos e cidadania. Haja vista os conteúdos relacionados, à época, para a saúde 

e educação, em geral, para a proteção materno-infantil (população alvo e problemas 

particulares dessa população), educação e saúde materno-infantil e ações educativas. 

Desde sua origem, portanto, os subsídios para a elaboração dos programas de proteção 

materno-infantil, referem-se basicamente, aos aspectos operacionais da prestação de 
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serviços nessa área pontualmente dirigidos ao controle das causas de morbimortalidade, 

conforme a proposta oficial. 

Tyrrell e Carvalho (1994), em seus estudos, ressaltaram que existiam dois 

aspectos fundamentais nesta política, os quais, posteriormente (1973, 1974, 1978, 1984) 

perpetuaram-se nas bases programáticas dessas versões definitivas das propostas 

governamentais: 

Ø O primeiro diz respeito ao caráter vertical do programa, isto é, o fato de 

ter suas metas e normas decididas em nível central e por critérios técnicos que 

impunham às redes de saúde e Secretarias Estaduais um modelo de atendimento, que 

nem sempre correspondia às condições concretas de saúde das populações assistidas; 

Ø O segundo se relaciona com os instrumentos de operacionalização do 

programa cujo manuseio requeria informações (que os funcionários executores das 

atividades programadas não dispunham), e recursos inacessíveis às Secretarias 

Estaduais de Saúde. Embora a operacionalização pudesse envolver outras instituições, 

foram as Secretarias Estaduais as principais responsáveis por sua implementação. 

Para essas autoras (Op.cit) a operacionalização deste programa utilizava uma 

força de trabalho variada que correspondia à atendentes ou auxiliares operacionais de 

serviços diversos; cuja maioria dos trabalhadores apresentava-se sem formação 

profissional como é o caso do pessoal utilizado nos serviços de saúde estaduais, bem 

como dos serviços da rede privada. A ambiguidade, a amplitude e a interpretação 

equivocada dos conceitos de “Assistência Primária de Saúde - APS” e de “Educação à 

Saúde”, à época, favoreciam esse fato. Em síntese os recursos humanos utilizados pelos 

programas, na fase operacional, não eram, em sua maioria, profissionais na concepção 

stricto sensu da palavra. Nesta abordagem a qualidade do cuidado era questionável na 

área materno-infantil. 

Os anos 80 (Op. cit) foram marcados pela interrupção da recessão econômica e a 

conquista de avanços no processo da democracia, o que contribuiu para a proposta da 

Reforma Sanitária, defendida pelos movimentos sociais e sanitaristas da época e 

apresentada na Oitava Conferência Nacional de Saúde (VIII CNS). Um dos temas de 

discussão neste evento foi o relacionado à situação sanitária do país, que deu origem à 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS) com os princípios de universalidade, 

integralidade das ações, equidade e descentralização dos serviços a partir da 

municipalização e participação popular, tornando visíveis os problemas de saúde da 

mulher na esfera pública e privada. 
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Assim, em 1984, o Ministério da Saúde a partir do PNSMI (MS, 1974) criou o 

Programa de Atenção Integral de Saúde à Mulher (PAISM,1984) e o Programa de 

Atenção Integral de Saúde à Criança (PAISC, 1984), desvinculando a atenção prestada à 

mulher da atenção à criança (Tyrrell, 2004). Destacam-se no PAISM as ações de 

atenção à mulher como: doenças cardiovasculares, câncer cérvico-uterino e mamário, 

acidentes e causas externas, problemas respiratórios e infecto-parasitários na perspectiva 

de uma assistência integrada à saúde. Para alguns estudiosos mais do que um programa 

normativo do Ministério da Saúde, o PAISM representava para os movimentos sociais, 

uma estratégia capaz de modificar a forma de assistir à mulher, considerando-a como 

sujeito da saúde reprodutiva. 

O PAISM determinou uma ampliação da cobertura à saúde da mulher, 

destacando-se as ações educativas e assistenciais clínico-ginecológicas com ênfase à 

atenção à prevenção do câncer e doenças infecciosas, e ao aconselhamento para o 

Planejamento Familiar, com vistas ao controle da fecundidade e não mais ao controle da 

natalidade; além das ações voltadas ao período da gestação, parto e puerpério. Neste 

sentido,  o PAISM apresentou inovações fundamentais, ao contemplar a mulher como 

sujeito ativo, sendo consideradas todas as etapas do ciclo de vida incluindo as ações em 

três áreas de atuação: assistência clínico-ginecológica, doenças sexualmente 

transmissíveis e climatério, além das ações voltadas para: concepção, contracepção, 

assistência pré-natal, assistência ao parto e ao puerpério imediato. 

No entanto, apesar da incorporação dos conceitos mencionados, que 

posteriormente, foram incorporados ao Sistema Único de Saúde - como a integralidade 

e a equidade - sofria-se dos mesmos problemas já evidenciados desde a década de 70: a 

falta (quantitativa e qualitativa) de profissionais para executarem as ações, dificuldade 

de acesso da população aos serviços, e a falta de coerência entre o modelo de 

assistência, que nem sempre era correspondente às condições concretas de saúde das 

mulheres. Este programa também não contemplava o atendimento à mulher trabalhadora 

ou com distúrbios mentais, ou ainda em situação de violência. 

Em 1985, aconteceu a Conferência Mundial do final da Década da Mulher, em 

Nairobi, Quênia, adotando-se por unanimidade o documento que recomendou as 

Estratégias Encaminhadas para o Futuro do Avanço da Mulher. Neste mesmo ano, em 

Fortaleza-Ceará, realizou-se a Conferência Internacional: Tecnologia Apropriada para 

o Nascimento pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que fortaleceu o 

entendimento do processo de parturição como um processo fisiológico, estimulando o 
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respeito à autonomia feminina e ao direito ao acompanhante, culminando com a 

proposição de várias recomendações para uma assistência com menor grau de 

intervenção e de medicalização (OMS, 1996). Tais ações integraram dois anos depois, o 

Programa Maternidade Segura. (OMS, 2006). E, em 1987, ocorreu o V Encontro 

Internacional Mulher e Saúde em Costa Rica, onde foram aprofundadas as questões 

relacionadas à morte de mulheres durante a gravidez, o parto, o pós-parto e em 

decorrência de hemorragias e infecções pós-abortos mal feitos ou realizados 

clandestinamente, estabelecendo-se estratégias para o combate à mortalidade materna, 

que em 98% são de causas evitáveis, determinando-se assim, a constituição de Comitês 

Nacional e Estaduais de Mortalidade Materna (BRASIL, 2007). 

O PAISM e o PAISC (MS, 1984) são programas que não apresentaram “mais 

tarefas” para serem realizadas na assistência à mãe e a criança e nem conteúdos 

programáticos destinados especificamente a determinados profissionais (médico, 

enfermeira, auxiliar, visitadora, etc). A proposta governamental definia um modelo de 

assistência que se caracterizava originariamente como um modelo interdisciplinar e 

multiprofissional, cujo foco seria uma atuação realizada por uma Equipe de Saúde. No 

PAISM registrou-se como atividade a ser realizada pelo Enfermeiro a “Consulta de 

Enfermagem”, por lutas e reivindicações originadas no ensino universitário de 

enfermagem (TYRRELL, CARVALHO, 2004). 

Na década de 90, de acordo com Souza e Tyrrell (2011), várias iniciativas 

públicas se intensificaram a partir do movimento de mulheres dado às demandas das 

mesmas pelos serviços e equipamentos sociais que contemplaram suas necessidades 

especificas, em particular no enfrentamento da violência de gênero, que a partir da 

década de 80, foram demandas por políticas públicas no sentido mais amplo. Tais 

condições implicavam, principalmente, em vontade política e pressão social. É nesse 

contexto que em 1991, surgiu a Rede Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos 

(RedeSaúde), caracterizada por uma articulação do movimento de mulheres do Brasil 

que desenvolviam trabalhos políticos e de pesquisa nas áreas: da saúde da mulher e dos 

direitos reprodutivos e sexuais. 

Em 1992, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Resolução nº 19 

sobre a violência contra a mulher, que expressamente, dispõe sobre a definição de 

discriminação contra a mulher, prevista no Artigo 1º da Convenção Sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres. Tal documento incluiu a 

violência baseada no gênero, isto é, aquela violência dirigida contra a mulher porque ela 
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é mulher e que afeta de forma desproporcional as mulheres. Em 1993, o caráter 

transcultural e as diversas formas de manifestação deste tipo de violência especifica, 

ganhou grande visibilidade e impacto quando, no Fórum Paralelo a Conferência 

Mundial de Direitos Humanos em Viena, um Tribunal de Crimes Contra as Mulheres, 

foi organizado por uma articulação internacional feminista e a Assembleia Geral das 

Nações Unidas , aprovou, por meio da Resolução nº 48/104, a Declaração Sobre a 

Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que se constitui em um marco na 

doutrina jurídica internacional. 

Pouco depois, neste mesmo ano (1993) é criada a Rede de Humanização do 

Parto e Nascimento – REHUNA, como um movimento social e de profissionais da 

saúde em defesa dos direitos das mulheres como cidadãs e como sujeitos ativos da 

saúde reprodutiva. Os profissionais desta diretoria, juntamente com as Enfermeiras da 

Diretoria da ABENFO Nacional, realizaram eventos técnico-científicos (Congressos, 

Encontros e Seminários, dentre outros) promovendo debates e denuncias sobre 

violências de gênero principalmente relacionado na atenção medicalizada ao parto, 

defendendo a política de humanização do parto e nascimento. 

Vale destacar que, na Conferência Internacional de Direitos Humanos em Viena 

(1993), foi declarado que os direitos das mulheres são direitos humanos, postulando-se 

os mesmos como direitos inalienáveis, que constituem parte integral e indivisível dos 

Direitos Humanos Universais firmados em 1948. Posteriormente essa Declaração 

subsidiou, com seus princípios e orientações, a elaboração pela organização dos Estados 

Americanos da Convenção para prevenir, punir e erradicar a violência contra as 

mulheres – Convenção de Belém do Pará (1994), único instrumento internacional 

voltado para tratar a violência de gênero, assinada naquele mesmo ano pelo estado 

Brasileiro e que, ratificando a Declaração de Viena, definiu em seu artigo 1º, a violência 

contra as mulheres como: (...) qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause 

morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito 

público como no privado (Convenção de Belém do Pará, 1994). 

Ainda em 1994 o Estado Brasileiro preocupou-se em definir por força de Lei, de 

que a Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as 

Mulheres fosse respeitada de forma plena, e promulgou para este fim, o Decreto 

Legislativo nº 26 de 23/06/94. Ainda, neste mesmo ano, a Lei nº 8.930 de 06/09//94 

incluiu o estupro entre os crimes hediondos, considerados inafiançáveis, e no ano 

seguinte o Decreto Legislativo No. 107 de 13/04/95 aprovou o texto para Prevenir, 
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Punir e Erradicar a Violência Contra as Mulheres - Convenção de Belém do Pará, 

tornando-a igualmente Lei interna. Ainda como forma de proteção para as mulheres 

foram publicadas: a Lei nº 9.029 de 13/04/95, passou a considerar crime a exigência de 

atestado de esterilização e de teste de gravidez para efeitos de admissão e permanência 

em emprego; e a Lei nº 9.046 de 18/06/95 determinou que os estabelecimentos 

destinados às mulheres privadas de liberdade fossem dotados de berçários, onde as 

condenadas pudessem amamentar seus filhos conforme já garantido pela Constituição 

Federal do Brasil de 1988 (BARSTED, 2016). 

Ainda no ano de 1994, o Ministério da Saúde, através da Secretaria de 

Assistência à Saúde, divulgou o Manual de Assistência ao Recém Nascido como 

estratégia de instrumentalização dos serviços de saúde que prestam assistência à mulher, 

criança e adolescente, a fim de viabilizar o cumprimento das disposições da Lei nº 8.069 

de 1990 preconizadas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Neste manual 

foi destacado que as instituições deveriam oferecer uma boa organização nos serviços 

de pré-natal, um sistema de referência e contra referência nas comunidades carentes, 

alojamento conjunto nas maternidades e hospitais, o cartão da criança e orientações 

sobre aleitamento materno, vigilância nutricional, vacinação e educação para a saúde da 

criança em prol de seu pleno desenvolvimento. 

Em 1995, ocorreu a IV Conferência Mundial da Mulher: Ação para a Igualdade, 

o Desenvolvimento e a Paz, realizada na cidade de Pequim na China, que aprovou e 

reafirmou os avanços conseguidos pelas mulheres nas últimas conferências mundiais, 

com destaque para os direitos sexuais e reprodutivos, bem como para a inclusão do item 

sobre a discriminação racial/étnica como obstáculo à igualdade e equidade entre as 

mulheres. Um ano depois, em 1996, foi aprovada a Lei nº 9.263 do Planejamento 

Familiar, que regulamentado no parágrafo 7º, do art. 226 da Constituição Federal. O 

Planejamento Familiar passou a ser considerado um direito de todo(a) cidadão(ã) e 

dever do Estado. Com base no Capítulo 1º, Art. 2º dessa Lei “entende-se Planejamento 

Familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos 

iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo 

casal”. 

Em 1998, face às recomendações e aos compromissos assumidos pelo Brasil nas 

Conferências Internacionais, o Ministro da Saúde declarou como uma das prioridades 

de sua gestão a adoção de medidas para a redução da mortalidade materna e melhoria da 

qualidade do atendimento ao pré-natal, ao parto, a redução do número de cesarianas e de 



28	  
	  

violência contra a mulher. Estas iniciativas foram expressas nas portarias nº 2815/GM e 

nº 2.816/GM, ambas de 1998. A primeira estabeleceu os valores a serem pagos pelo 

SUS à assistência ao Parto Normal sem distócia realizada por Enfermeiro Obstetra e por 

Parteira. A segunda limitou o número de cesarianas a serem pagas pelo SUS e 

determinou as ações de analgesia no parto. Segundo o Ministério da Saúde, tais 

portarias teriam como propósito principal a redução dos altos índices de 

morbimortalidade materna e perinatal e de cesáreas no país. 

Ainda em 1998, o Ministério da Saúde elaborou a Norma Técnica para a 

prevenção e tratamento dos agravantes resultantes da violência sexual contra mulheres e 

adolescentes, que também regulamenta o artigo 128, inciso II, do Código Penal que 

trata do aborto legal (gravidez resultante de estupro), visando organizar a rotina de 

atendimento à mulher, mediante um sistema padronizado de registro de dados, 

sensibilização e treinamento de equipes multidisciplinares, apoio laboratorial e 

protocolo de procedimentos médicos e de enfermagem. Neste mesmo ano, o Ministério 

da Saúde publicou o Caderno sobre Violência Intrafamiliar para a Atenção Básica e a 

Cartilha dos Agentes Comunitários de Saúde, priorizando a discussão da temática da 

violência com as equipes do Programa de Saúde da Família (PSF), direcionando uma 

prática em Saúde Pública com a determinação de “notificação compulsória” dos casos 

captados no cotidiano da mulher. Posteriormente, em 1999, foi criada a Câmara 

Temática de Violência Doméstica e Sexual, com o objetivo de acompanhar e propor 

políticas de atenção à mulher vitimizada (SOUZA, TYRRELL, 2011). 

Durante o ano de 1999, o Ministério da Saúde também publicou a Portaria 

Ministerial nº 985/99 que dispõe sobre a criação dos Centros de Parto Normal, os quais 

poderiam ser intra ou extra-hospitalares, e a Lei 9.807, que determinou que as vítimas 

de violência e testemunhas ameaçadas homens e mulheres, passassem a ter proteção e 

auxilio legais. Nesse ano, também, o Ministro da Justiça criou um Comitê Técnico para 

elaborar projeto de Lei com o objetivo de ampliar os mecanismos de defesa e proteção 

dos que constituem o núcleo familiar e rever a legislação civil e penal visando expurgar 

as discriminações que, por ventura, ainda nelas se encontrem. 

No final da década de 90 e início do ano 2000, frente às evidências da 

problemática da violência contra a mulher, este tema passou a ser incorporado na 

agenda internacional e nacional governamental, refletindo num avanço na qualificação 

dos profissionais de saúde e de áreas afins, na perspectiva da atenção integral e 

interdisciplinar para tratar essa questão (BLAY, 2003). 
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Observam-se três situações, descritas abaixo, que nos levaram a acreditar que, 

embora se tenha conclamado o trabalho por uma equipe de saúde e uma abordagem de 

interdisciplinaridade, não havia presença do espírito de grupo e muito menos espírito 

democrático na tomada das decisões tão importantes para o trabalho de equipe 

multiprofissional. Como consequência evidencia-se que o principio preconizado por 

Hernán de San Martin, desde a década de 60, em Chile (1968), de que o trabalho em 

equipe requer de uma integração de funções que desenvolvem diferentes técnicos 

através de programas planificados e que percebem objetivos comuns, não era 

observado. Portanto, enfrentou-se, em geral, a falta de síntese das ações de vários e 

diversos profissionais e de trabalhadores da área da saúde e especialmente vivenciavam 

não ter igualdade de condições na formulação e desenvolvimento de planos e 

programas. Isto trouxe graves prejuízos para a assistência, particularmente da mulher e 

da criança, situação que permanece até os dias de hoje (SOUZA, TYRRELL, 2011). 

Nessa primeira situação a diversidade de objetivos, refletia um descompromisso 

com a saúde da população e uma enorme variedade de interesses em jogo. Estes eram 

conflitantes e conduziam, gradativamente, a uma crise, na medida em que a 

configuração à época, da equipe multiprofissional esgotava a capacidade de atender os 

reais objetivos das propostas governamentais. 

A segunda situação estava relacionada à contradição gritante no campo 

profissional, uma vez que todos os profissionais e trabalhadores eram considerados 

fundamentais no desenvolvimento do Plano Nacional de Saúde, quando lhes era 

reconhecida legal e teoricamente sua essencialidade no desenvolvimento das ações 

básicas de saúde. Todavia, o tratamento era desigual quanto ao nível de “autoridade” e 

decisões, quanto à jornada de trabalho, e quanto aos salários. 

A terceira situação refletia o problema de garantir o trabalho em equipe, tendo 

em vista a marginalização, o secundarismo do papel social condicionado às profissões 

predominantemente femininas, como é o caso da enfermagem, serviço social e nutrição. 

Quanto às iniciativas governamentais por força dessas portarias ministeriais, as 

quais institucionalizaram a prática profissional da Enfermeira Obstetra nos Programas 

de Saúde da Mulher e nas “Casas de Parto” ou “Centro de Parto Normal” (CPN), 

implicava em falar da formação dos “Recursos Humanos para a Saúde”, cuja tendência 

era a satisfação técnica e a especialização, em contraposição com a simplicidade da 

maioria dos problemas de saúde requeridos pela população feminina e infantil, no 
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combate aos altos índices de morbimortalidade materna e perinatal da população alvo 

no país. 

Portanto, a década de 90 se caracterizou por importantes alterações legislativas 

coadunadas ao discurso oficial, que deram seguimento ao texto constitucional em 

relação à igualdade de homens e mulheres na vida pública e privada, como 

consequências desses movimentos, e refere-se a três necessidades básicas: a) 

qualificação dos recursos humanos em saúde em geral, principalmente, como 

responsabilidade do Estado; b) adoção de um modelo humanizado da assistência 

integral à saúde da mulher no ciclo reprodutivo conclamado pela sociedade; e, c) 

educação e conscientização sobre o respeito aos direitos de cidadania e sexuais e 

reprodutivos, tanto das pessoas que cuidam quanto das que são cuidadas. Estes desafios 

caracterizaram o caminho de entrada ao século XXI. 

No ano 2000, o Ministério da Saúde instituiu o Programa de Humanização no 

Pré-natal e Nascimento (PHPN), através da Portaria nº 569-570-571/GM, estabelecendo 

princípios e diretrizes com determinantes de organização e funcionamento dos serviços 

de saúde em prol da saúde da mulher, na perspectiva de gênero e de humanização da 

assistência à mulher nos serviços de saúde. Neste ano também foram divulgados os 

Manuais de Assistência Pré-Natal, de Urgências e Emergências Obstétricas, e o 

Manual para o Gestor sobre Planejamento Familiar. Este último tratava a temática do 

Planejamento Familiar como área de atuação prioritária tendo como princípio básico o 

respeito aos direitos sexuais e reprodutivos. Nesta perspectiva, o Estado, oficialmente 

ofereceu garantia às informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a 

regulação da fecundidade, num contexto de escolha livre e informada. Como estratégia 

governamental esse manual serviu como apoio técnico à implantação e implementação 

da assistência ao planejamento familiar, para adultos e adolescentes, integrando o 

conjunto de ações voltadas para a saúde de mulheres e homens. 

Não poderíamos deixar de destacar o compromisso assumido pelo Estado 

brasileiro no cumprimento da Declaração do Milênio, da Organização das Nações 

Unidas (ONU), firmado pelo conjunto de 191 países, em setembro de 2000. A 

Declaração do Milênio trata-se de uma grande aliança mundial para o desenvolvimento, 

tendo sido considerados os compromissos de Conferências mundiais que ocorreram ao 

longo da década de 90, e início do século XX, de forma a integrá-los. O conteúdo desta 

Declaração abrange um conjunto de Objetivos que deveriam ser alcançados até 2015, 

conhecidos como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 
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Os esforços promovidos pelo Estado no cumprimento destes acordos 

internacionais fez com que muitas áreas de desenvolvimento humano avançassem, e 

seus reflexos foram percebidos através da redução percentual da população que vive em 

extrema pobreza, maior acesso à educação e saúde da população e aumento das políticas 

de proteção ao meio ambiente. Entretanto, mesmo com os esforços empenhados em 

políticas públicas voltadas para a Saúde da Mulher, as metas relativas à queda da 

mortalidade materna, que deveriam passar de 64 para 35 óbitos/ 100 mil nascidos vivos, 

permaneceram altas apesar dos investimentos, incluindo-se neste a criação da Rede 

Cegonha em 2011, pela portaria 1.459, de 24 de Junho. Tal fato reflete as dificuldades 

enfrentadas pela população feminina, principalmente no âmbito do desenvolvimento 

socioeconômico e de direitos, levando-se a crer que as mulheres ainda sofrem maiores 

agravos à saúde, principalmente relacionados à discriminação e violência de gênero 

(OBJETIVOS DO MILÊNIO, 2016). 

 

2.2 Políticas Públicas de Atenção à Saúde da Mulher na Prevenção e Controle do 

Câncer do Colo do Útero 

Segundo o manual “Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo 

do útero” (INCA, 2011), no Brasil o controle do câncer tem seu ponto de partida em 

iniciativas pioneiras de profissionais que trouxeram para o país a citologia e a 

colposcopia a partir dos anos de 1940. Entretanto, até década de 80, as ações de controle 

do câncer do colo do útero no país eram pontuais e as atividades de atenção à saúde da 

mulher eram voltadas para o período gravídico-puerperal.  

Em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek patrocinou a construção do Centro 

de Pesquisas Luíza Gomes de Lemos, da Fundação das Pioneiras Sociais, no Rio de 

Janeiro – atualmente integrado ao Instituto Nacional de Câncer (INCA) – para atender 

aos casos de câncer de mama e aparelho genital feminino, e que tinha Arthur Campos da 

Paz em sua direção. Esta, possivelmente, foi a primeira iniciativa de dimensão 

institucional direcionada também para o controle do câncer do colo do útero em nosso 

país.  

Em 1968, José Aristodemo Pinotti iniciou um programa de controle do câncer 

do colo do útero para Campinas e região, com base na Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp). No inicio dos anos 1970, João Sampaio Gões iniciou programa 
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semelhante atingindo vários municípios do Estado de São Paulo com base na Fundação 

Centro de Pesquisa em Oncologia – hoje designada Fundação Oncocentro de São Paulo 

(FOSP) – e no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC). Outras iniciativas em 

menor dimensão ocorreram em outros locais do Brasil.  

Entre 1972 e 1975, o Ministério da Saúde (MS), por meio de sua recém-

instituída Divisão Nacional de Câncer, desenvolveu e implementou o Programa 

Nacional de Controle do Câncer, que se destinava a enfrentar o câncer em geral, mas 

que deu destaque ao rastreamento do câncer do colo do útero. Esta foi a primeira ação 

de âmbito nacional do MS.  

Conforme foi pontuado no capítulo anterior, o Brasil assumiu, nos anos 80, 

como uma de suas prioridades políticas, a atenção integral à saúde das mulheres. As 

ações de detecção precoce do câncer do colo do útero foram incorporadas a partir do 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, com a publicação de manuais 

técnicos e orientação a Estados e municípios. Em que pese a baixa cobertura do PAISM, 

a principal contribuição desse Programa ao controle do câncer do colo do útero foi 

introduzir e estimular a coleta de material para o exame cito patológico como 

procedimento de rotina da consulta ginecológica (BRASIL, 1984). 

Em 1986, foi constituído o Programa de Oncologia (PRO-ONCO), que elaborou 

o projeto “Expansão da Prevenção e Controle do Câncer Cervicouterino”, identificando 

as ações necessárias para a expansão do controle dessa neoplasia: integração entre os 

programas existentes e entre eles e a comunidade para efetivar o atendimento às 

mulheres; ampliação da rede de coleta de material e da capacidade instalada de 

laboratórios de cito patologia; articulação da rede primaria com os serviços de níveis 

secundário e terciário para o tratamento. Uma grande contribuição do PRO-ONCO foi a 

realização da reunião nacional, em 1988, conhecida por “Consenso sobre a 

Periodicidade e Faixa Etária no Exame de Prevenção do Câncer Cervicouterino”.  

O Programa de Oncologia do Instituto Nacional de Câncer/Ministério da Saúde 

(Pro-Onco) foi criado em 1986, como estrutura técnico-administrativa da hoje extinta 

Campanha Nacional de Combate ao Câncer. Com a Lei Orgânica da Saúde, em 1991, o 

Pro-Onco foi transferido para o INCA, tornando-se Coordenação de Programas de 

Controle de Câncer. Suas linhas básicas de trabalho eram a informação e a educação, 
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com foco nos quatro tipos de câncer mais incidentes, entre eles o do colo do útero e o de 

mama (ABREU, 1997). 

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

sua regulamentação pela Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8080 de 1990 – o MS assumiu 

a coordenação da politica de saúde no país. O INCA passou a ser o órgão responsável 

pela formulação da política nacional do câncer, incorporando o PRO-ONCO. Desde 

então o Estado tem enfrentado inúmeros desafios para oferecer acesso universal a 

cuidados de saúde e para garantir que estes cuidados sejam resolutivos e de qualidade. 

Entretanto, como consequência dessa mudança de foco das políticas pública, que 

começam a incorporar ações integrais de saúde, surge um aumento de interesse e de 

financiamento para enfrentar o problema do controle e prevenção do câncer de colo do 

útero. 

Ainda na década de 1990, houve a consolidação das ações do controle do câncer 

sob a coordenação do Instituto Nacional de Câncer (INCA) e, em relação ao controle do 

câncer do colo do útero, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Controle 

do Câncer Cérvico Uterino – PNCC (Teixeira, Porto, Habib, 2012). Em 1996 foi 

realizado, pelo INCA/MS, o Projeto Piloto do Programa Viva Mulher em quatro 

municípios e um estado, visando ao controle do câncer do colo do útero, culminando, 

em 1998, na Campanha Nacional de Rastreamento, através do exame Papanicolaou, e 

no o Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo do Útero através da Portaria 

GM/MS nº 3040/98 (BRASIL, 1998). A população alvo eram mulheres de 35 a 49 anos 

e as que nunca haviam realizado o exame preventivo. A meta desta campanha seria 

atingir, no prazo de 60 dias, o teto de quatro milhões de exames, tendo sido realizados 

3.177.740 exames citopatológicos. Segundo o CONASS (2011, p.2): 

Alguns avanços ocorreram nesse período, entre eles a padronização 
nacional dos laudos de exames; a disseminação da técnica de Cirurgia 
de Alta Frequência (CAF); a ampliação da oferta do exame 
citopatológico; a disponibilização de informações técnicas e 
gerenciais e a consolidação do Sistema de Informações de Controle do 
Câncer do Colo do Útero (SISCOLO), a partir de 1999. 
 

O câncer do colo do útero é o segundo tipo de câncer mais incidente na 

população feminina brasileira, excetuando-se os casos de câncer de pele não melanoma. 

Impulsionado pelo Programa Viva Mulher, criado em 1996, o controle do câncer do 

colo do útero foi reafirmado como prioridade no plano de fortalecimento da rede de 
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prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer, lançado pela presidente da República, 

em 2011 (INCA, 2016). A manutenção das altas taxas de mortalidade por câncer do 

colo uterino foi a mola propulsora para que a direção do INCA, atendendo solicitação 

do MS, elaborasse este 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. 

O projeto-piloto foi implantado entre janeiro de 1997 e junho de 1998 em seis 

localidades (Curitiba, Brasília, Recife, Rio de Janeiro, Belém e estado de Sergipe) e 

atendeu 124.440 mulheres, priorizando mulheres entre 35 e 49 anos que nunca haviam 

feito o exame preventivo ou que estavam sem fazê-lo há mais de três anos. 

Alinhado aos movimentos internacionais de valorização da atenção primária, as 

políticas governamentais para o setor saúde enfatizaram a reestruturação da atenção 

básica – um exemplo e incentivo á programas como o de Saúde da Família – na busca 

por modelos que ampliassem a cobertura e a capacidade de resolução de problemas no 

nível primário de atenção (BRASIL, 1997). A organização da rede básica exige um 

esforço de superação do papel da porta de entrada triadora, entendendo-a como lugar 

essencial onde se possa realizar a integralidade das ações individuais e coletivas de 

saúde (MERHY, 1998). 

Em 21 de junho de 1998, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional 

de Combate ao Câncer de Colo do Útero através da Portaria GM/MS nº 3040/98. A 

primeira fase de intensificação ocorreu de agosto a setembro de 1998, com a adoção de 

estratégias para estruturação da rede assistencial, estabelecimento de um sistema de 

informações para o monitoramento das ações e dos mecanismos para mobilização e 

captação de mulheres, assim como definição das competências nos três níveis de 

governo. Nesta fase, mais de três milhões de mulheres foram mobilizadas para fazer o 

exame cito patológico. Com base nesta experiência, as ações foram expandidas para 

todo o país já como Programa Nacional de Controle do Colo do Útero – Viva Mulher. 

Foi desenvolvida a primeira fase de intensificação, no período de agosto a setembro de 

1998, com a adoção de estratégias para estruturação da rede assistencial, 

estabelecimento de um sistema de informações para o monitoramento das ações e dos 

mecanismos para mobilização e captação de mulheres, assim como definição das 

competências nos três níveis de governo. 
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Em 1999, a coordenação do Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo 

do Útero foi oficialmente transferida para o INCA por meio da Portaria nº 788/99, de 23 

de junho de 1999. Neste mesmo ano foi instituído o Sistema de Informação do Câncer 

do Colo do Útero – SISCOLO - para monitoramento e gerenciamento das ações 

(Portaria nº 408, de 30/08/1999). Através do  SISCOLO foi possível o acompanhamento 

dos indicadores de processo do programa, como, por exemplo, avaliar se a população 

alvo está sendo atingida; estimar a prevalência das lesões precursoras entre as mulheres 

rastreadas, obter dados sobre a qualidade da coleta de material, calcular o percentual de 

mulheres em tratamento após a realização do diagnóstico, entre outros (INCA, 2016). 

No período de 1999 a 2001, as ações do Programa Viva Mulher foram 

expandidas aos 27 Estados, através de convênio que possibilitou estruturação das 

coordenações Estaduais. Em 2002, ocorreu a segunda mobilização nacional para 

detecção precoce da doença visando, prioritariamente, captar, acompanhar e tratar as 

mulheres que nunca haviam realizado o exame citopatológico. Pretendia-se, nesta fase, 

atingir a meta de 2.511.581 mulheres. No entanto, o programa superou as expectativas, 

alcançando um total de 3.856.650 mulheres examinadas (CONASS, 2011). 

Após esses dois momentos de intensificação, as ações foram consolidadas nos 

Estados e Distrito Federal, com destaque para alguns avanços como: padronização 

nacional dos laudos de exames; disseminação da técnica de cirurgia de alta frequência; 

ampliação da oferta do exame citopatológico; disponibilização de informações técnicas 

e gerenciais e a consolidação do Sistema de Informações de Controle do Câncer do Colo 

do Útero - SISCOLO. 

Com a publicação das Portarias GM/MS nº 2.439/2005 e GM 399/2006 que 

instituíram, respectivamente, a Política Nacional de Atenção Oncológica e o Pacto pela 

Saúde, o controle do câncer do colo do útero passa a compor os planos de saúde 

estaduais e municipais, como uma das metas prioritárias inseridas no termo de 

compromisso de gestão, envolvendo as diferentes esferas na responsabilização do 

controle desse câncer (BRASIL, 2005, 2006a). 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 munícipios, para a melhoria do 

desempenho das ações prioritárias da agenda sanitária nacional. 

Nesse mesmo período, o Plano de Ação para o Controle dos Cânceres de Colo e 

de Mama – 2005-2007 propôs seis diretrizes estratégicas: aumento de cobertura da 

população-alvo, garantia da qualidade, fortalecimento do sistema de informação, 
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desenvolvimento de capacitações, estratégia de mobilização social e desenvolvimento 

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

Pacto pela Saúde em 2006 (BRASIL, 2006), por meio da inclusão de indicadores e 

metas a serem atingidos nos estados e municípios visando à melhoria do desempenho 

das ações prioritárias da agenda sanitária nacional. 

Registraram-se no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), no ano de 2008, 

as produções de 11,8 milhões de exames citopatológicos do colo do útero, dos quais 

mais de 70,0% foram realizados na população alvo, representando um aumento de 

46,0% na oferta em relação a 1998, ano da primeira campanha do Programa Viva 

Mulher. Através do SISCOLO percebe-se também um aumento do número de 

municípios que realizaram a coleta do exame citopatológico de 89,5% (2004/2005) para 

95,0% (2007/2008), como reflexo da política de expansão da estratégia de saúde da 

família. Entretanto, o SISCOLO: 
ainda apresenta algumas limitações para a implantação e gestão de um 
modelo de rastreamento de base populacional organizado. Como 
principal ponto fraco do sistema, destaca-se a falta de cadastro das 
mulheres de forma a permitir o pareamento dos exames com uma 
determinada mulher na unidade de atenção primária. O sistema 
vigente faz a gestão de exames, não de mulheres, não permitindo, 
assim, identificar as usuárias da unidade de saúde que nunca foram 
rastreadas ou que não estão realizando seu controle na periodicidade 
recomendada. A dificuldade de estruturação e manutenção de equipes 
gerenciais para o programa de rastreamento, seja nas Secretarias 
Estaduais de Saúde (SES), seja nas Secretarias Municipais de Saúde 
(SMS), tem representado um desafio permanente à sustentabilidade 
das ações, refletindo-se no processo de planejamento e pactuação, na 
política de qualificação de recursos humanos e na garantia da 
continuidade do cuidado. (INCA, 2010, p.10). 
 

É fundamental destacar que para ofertar de uma atenção integral em saúde, em 

tempo e local oportunos, com qualidade e uso racional dos recursos disponíveis, os 

diversos serviços de saúde que compõem o SUS devem estar organizados em redes 

regionalizadas e hierarquizadas, orientadas pela atenção primária, e ser capazes de 

responder a necessidades de saúde individuais e coletivas (INCA, 2010). 

A I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em 1986, em 

Ottawa, Canadá, apresentou a promoção da saúde como um enfoque político e técnico 

em torno do processo saúde/doença/cuidado (Buss, 2000; Teixeira, Solla, 2006). A 

Carta de Ottawa, resultado desta conferência, define Promoção de Saúde como o 

processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida 
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e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo. É importante 

ressaltar que a Promoção da Saúde, segundo a Organização Panamericana da Saúde 

(OPAS), é definida de maneira mais ampla, não se dirigindo a uma determinada doença, 

e enfatiza a transformação das condições de vida, procurando integrar saberes técnicos e 

populares, bem como a mobilização de recursos institucionais e comunitários, públicos 

e privados, para o enfrentamento e resolução dos problemas de saúde (OPAS, 2011). 

Embora o conceito de Promoção da Saúde venha se desenvolvendo de forma 

mais vigorosa nos últimos 20 anos, percebe-se ainda a necessidade de uma abordagem 

mais abrangente nas questões de saúde. 

Outrossim, é necessário enfatizar, que o acolhimento e a qualidade da atenção 

fornecida pelo serviço de saúde podem interferir na busca por este serviço, assim como 

na escolha da mulher em retornar para buscar o resultado do Papanicolaou. Dentro deste 

quadro, os profissionais de saúde não são e nem devem ser meros expectadores 

passivos, mas sim atores com capacidade de sensibilizar a população a que assistem, 

fornecendo informações sobre aspectos do processo saúde-doença e a importância da 

realização do exame Papanicolaou, na perspectiva da politica de humanização na saúde. 

Humanização na saúde significa a valorização da qualidade técnica e ética do 

cuidado, aliada ao reconhecimento dos direitos do(a) usuário(a), de sua subjetividade e 

referências culturais, garantindo principalmente o respeito às questões de gênero, de 

etnia, de raça, da situação econômica, de orientação sexual e a grupos populacionais. A 

Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde – Humaniza SUS, 

instituída pelo Ministério da Saúde em 2003, é fruto de um debate no campo da saúde 

pública interessada em fazer avançar os princípios do SUS de acesso universal, 

integralidade da atenção e equidade na gestão, distribuição e uso dos recursos segundo 

as necessidades de saúde da população brasileira (BRASIL, 2003). 

É importante considerar as especificidades na população feminina - negras, 

indígenas, trabalhadoras da cidade e do campo, as que estão primadas de liberdade, as 

lésbicas e aquelas que se encontram na adolescência, no climatério e na terceira idade - 

e relacioná-las à situação ginecológica, em especial ao câncer do colo do útero e as 

doenças sexualmente transmissíveis - DST (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006c). 

Em 2010 o Ministério da Saúde, considerando a persistência da relevância 

epidemiológica do câncer de colo do útero no Brasil e sua magnitude social, instituiu 

por meio da Portaria nº 310/2010 (BRASIL, 2010), um Grupo de Trabalho com a 

finalidade de avaliar o Programa Nacional de Controle de Câncer de Colo do Útero. 
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Coordenado pelo INCA, o grupo debateu sobre os avanços e desafios em seis áreas: 

gestão; acesso e cobertura do rastreamento; qualidade do exame citopatológico; acesso e 

qualidade do tratamento; indicadores de impacto do programa do câncer do colo e novas 

tecnologias de controle. As conclusões e recomendações foram reunidas no Plano de 

ação para redução da incidência e mortalidade por câncer do colo do útero: sumário 

executivo (BRASIL, 2006), publicado pelo INCA em 2010. 

A priorização do controle do câncer do colo do útero foi reafirmada em março 

de 2011, com o lançamento do Plano Nacional de fortalecimento da rede de prevenção, 

diagnóstico e tratamento do câncer pela presidente da república Dilma Roussef. Em 

junho desse mesmo ano, o Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 1.473/2011 

(BRASIL, 2011) instituiu os Comitês Gestores, Grupos Executivos, Grupos 

Transversais e os Comitês de Mobilização Social e de Especialistas organizados por 

meio de Redes Temáticas de Atenção à Saúde, entre elas, a Rede de Prevenção e 

Qualificação do Diagnóstico e Tratamento do Câncer do Colo do Útero e Mama. 

Também em 2011, foi publicada a atualização das Diretrizes Brasileiras para o 

Rastreamento do Câncer do Colo do Útero pelo INCA (INCA, 2011), fruto de um 

trabalho em conjunto com representantes do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, 

Criança e Adolescente, Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz (IFF/Fiocruz); 

e do Instituto de Ginecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IG/UFRJ), 

além da Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colpos copia 

(ABPTGIC) e da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia 

(FEBRASGO). 

Em 2013 a Portaria nº 874/2013, institui a Política Nacional para a Prevenção e 

Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse mesmo ano  a Portaria nº 3.394/2013 

instituiu o Sistema de Informação de Câncer (SISCAN) (BRASIL, 2010), uma versão 

em plataforma web que integra os Sistemas de Informação do Câncer do Colo do Útero 

(SISCOLO) e do Câncer de Mama (SISMAMA). 

Por meio da Portaria nº 3.388/2013 o Ministério da Saúde redefiniu a 

Qualificação Nacional em Citopatologia na prevenção do câncer do colo do útero 

(QualiCito), no âmbito da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas. A QualiCito consiste na definição de padrões de qualidade e na avaliação da 

qualidade do exame cito patológico do colo do útero por meio do acompanhamento, 
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pelos gestores do SUS, do desempenho dos laboratórios públicos e privados prestadores 

de serviços para o SUS (BRASIL, 2013). 

Em 2014, a Portaria n° 189/2014, instituiu o Serviço de Referência para 

Diagnóstico e Tratamento de Lesões Precursoras do Câncer do Colo do Útero (SRC), o 

Serviço de Referência para Diagnóstico do Câncer de Mama (SDM) e os respectivos 

incentivos financeiros de custeio e de investimento para a sua implantação. Esta Portaria 

estabeleceu os critérios para a habilitação das unidades, além do rol mínimo de exames 

necessários para o diagnóstico desses dois tipos de câncer (BRASIL, 2013). 

Ainda em 2014, o Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de 

Imunizações (PNI), iniciou a campanha de vacinação de meninas entre 11 e 13 anos 

contra o vírus HPV. A vacina é a quadrivalente, que oferece proteção contra os subtipos 

6, 11, 16 e 18 do HPV. A vacina trará importante contribuição nas ações de prevenção 

deste câncer. Neste contexto, o Guia Prático sobre HPV – Perguntas e Respostas foi 

lançado pelo PNI, com colaboração do INCA, buscando esclarecer as principais dúvidas 

sobre o tema (BRASIL, 2013). 

Apesar dos avanços em nível da atenção primária e de todo SUS, reduzir a 

mortalidade por câncer do colo do útero no Brasil ainda é um desafio a ser vencido. 

Diante deste cenário, fica clara a necessidade de continuidade em investimentos no 

desenvolvimento de ações abrangentes para o controle do câncer, nos diferentes níveis 

de atuação, como: na promoção da saúde, na detecção precoce, na assistência aos 

pacientes, na vigilância, na formação de recursos humanos, na comunicação e 

mobilização social, na pesquisa e na gestão do SUS. 

Como forma ilustrativa das iniciativas governamentais acerca da problemática 

do rastreamento e controle do Câncer de Colo de Útero no Brasil, foi elaborado o 

Quadro I que demonstra os, principais marcos evolutivos da legislação sobre a 

prevenção e controle do Câncer de Colo de Útero, que coadunam com as políticas 

públicas desenvolvidas e discutidas neste capítulo. 
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PRINCIPAIS MARCOS EVOLUTIVOS DA LEGISLAÇÃO SOBRE 

CONTROLE DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO (INCA, 2016). 

GM/MS 

3040/1998 

Institui o Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo Uterino 

GM/MS 

3041/1998 

Institui, sob a supervisão da Secretaria de Políticas de Saúde, o 

Comitê Executivo do Programa Nacional de Combate ao Câncer de 

Colo Uterino 

GM 788/1999 Transfere ao INCA a coordenação do Programa Nacional de 

Combate ao Câncer de Colo Uterino 

SAS/MS 

287/2006 

Estabelece fluxo para o envio, avaliação e atualização da base 

nacional de dados do SISCOLO. 

GM/MS 

3212/2007 

Em vigor desde dezembro de 2007, institui um Comitê Permanente 

para acompanhar e monitorar a implementação de ações relativas à 

vacina contra HPV. 

GM/MS 

2918/2007 

Exclui e altera procedimentos da tabela SIA/SUS e SIH/SUS 

relativos ao controle do câncer de colo do útero e de mama. 

GM 310/2010 Instituiu grupo de trabalho com a finalidade de avaliar o Programa 

Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero 

MS/MS 

Portaria 558/ 

24 mar 2011 

Constitui o Comitê Técnico Assessor para acompanhamento da 

política de prevenção, diagnóstico e tratamento dos cânceres de colo 

de útero e de mama. 

MS/GM 

Portaria 1682/ 

21 jul 2011 

Institui o Grupo Coordenador Nacional da Força-Tarefa para a 

Avaliação dos laboratórios de cito patologia no âmbito do SUS. 

MS/GM 

Portaria 2012/ 

23 ago 2011 

Estabelece recursos adicionais para o fortalecimento das ações de 

rastreamento e diagnóstico precoce dos cânceres do colo uterino e de 

mama. 
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MS/GM 

Portaria 931/ 

10 mai 2012 

Institui o Plano de Expansão da Radioterapia no SUS 

MS/GM 

Portaria 1504/ 

23 jul 2013 

Institui a Qualificação Nacional em Cito patologia na prevenção do 

câncer do colo do útero, âmbito da Rede de Atenção à Pessoas 

Portadoras de Doenças Crônicas. 

MS/GM 

Portaria 252/ 

19 fev 2013  

Institui a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas no âmbito do SUS. Revogada pela portaria 483, de 1 de 

Abril de 2014. 

MS/GM 

Portaria 874/ 

16 mai 2013 

Institui a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer 

na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no 

âmbito do SUS 

MS/GM 

Portaria 3388/ 

30 dez 2013 

Redefine a Qualificação Nacional em Cito patologia na prevenção 

do câncer do colo do útero (QualiCito), no âmbito da Rede de 

Atenção à Saúde das Pessoas com Doença Crônicas 

MS/GM 

Portaria 176/ 

29 dez 2014 

Altera dispositivos à Portaria 3388/GM/MS, de 30 de dezembro de 

2013, que redefine a Qualificação Nacional em Cito patologia na 

prevenção do câncer do colo do útero (Qualicito) no âmbito da Rede 

de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas 

MS/GM 

Portaria 189/ 

31 jan 2014 

Institui o Serviço de Referência para Diagnóstico e Tratamento de 

Lesões Precursoras do Câncer do Colo de Útero (SRC), o Serviço de 

Referencia para Diagnóstico de Câncer de Mama (SDM) e os 

respectivos incentivos financeiros de custeio e de investimento para 

a sua implantação. 

MS/GM 

Portaria 140/ 

27 fev 2014  

Redefine os critérios e parâmetros para organização, planejamento, 

monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde 

habilitados na atenção especializada em oncologia e define as 

condições estruturais de funcionamento e de recursos humanos para 

a habilitação destes estabelecimentos no âmbito do SUS 
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MS/GM 

Portaria 1220/ 

30 jun 2014 

Altera o art 3 da Portaria 876/GM/MS, de 16 de maio de 2013, que 

dispõe sobre a aplicação da Lei 12732, de 22 de novembro de 2012, 

que versa a respeito do primeiro tratamento do paciente com 

neoplasia maligna comprovada, no âmbito do SUS. 

MS/GM 

Portaria 483/ 1 

abril 2014 

Redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas no âmbito do SUS e estabelece diretrizes para a 

organização das suas linhas de cuidado. 

GM Portaria 

94/ 21 jan 

2016 

Altera a Portaria 3388, de 30 de dezembro de 2013, que trata da 

Qualificação Nacional em Cito patologia na prevenção do câncer do 

colo do útero  

 

 

2.2.1. Política Nacional de Atenção Oncológica 

A Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer tem como objetivo a 

redução da mortalidade e da incapacidade causadas por esta doença e ainda a 

possibilidade de diminuir a incidência de alguns tipos de câncer, bem como contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida dos usuários com câncer, por meio de ações de 

promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos. 

Em 1998, um grande marco na política de controle do câncer foi a estruturação 

das unidades hospitalares que prestavam atendimento ao paciente oncológico, através da 

publicação da Portaria nº 3.535, na qual foi considerada a necessidade de: a) garantir o 

atendimento integral aos pacientes com doenças neoplásicas malignas; b) estabelecer 

uma rede hierarquizada dos Centros que prestam atendimento pelo SUS a esses 

pacientes e; c) atualizar os critérios mínimos para o cadastramento desses Centros de 

Alta Complexidade em Oncologia. 

Existiu um projeto de expansão da assistência oncológica no Brasil (Projeto 

Expande), foi aprovado em 2000, pelo MS, com o objetivo de aumentar a capacidade 

instalada da rede de serviços oncológicos do SUS, por meio da implantação de Centros 

de Alta Complexidade. 

A Portaria nº 2.439, de 8 dezembro de 2005, promulgada pelo Gabinete do 

Ministro da Saúde, “institui a Política Nacional de Atenção Oncológica: promoção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, a ser implantada 
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em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. 

“Essa portaria levou um ano para ser construída. Várias entidades se fizeram presentes 

nessa elaboração, entre as quais: 

1- Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao 

Câncer (ABIFCC), Confederação Nacional das Misericórdias (CNM), Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (CONASEMS), Departamento de Assistência Especializada – 

Coordenação Geral de Alta Complexidade (SAS) e  Instituto Nacional do Câncer 

(INCA). 

2- Ministério da Saúde 

3- Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO) 

4- Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) 

5- Sociedade Brasileira de Radioterapia (SBRT) 

 

Essa construção trouxe legitimidade à proposta de estabelecer uma Política 

Nacional de Atenção Oncológica, devendo ser organizada de forma articulada com o 

Ministério da Saúde e com as Secretarias de Saúde dos estados e dos munícipios, com 

especial atenção as doenças crônicas não transmissíveis. 

 

2.2.2 Conceituação de doença crônica não transmissível 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) tornaram-se uma propriedade 

importante na área de saúde no Brasil – 72% das mortes ocorridas em 2007 foram 

atribuídas a elas. As DCNT são a principal fonte da carga de doença. Seguindo dados da 

série The Lancet, 2011, a morbimortalidade causada pelas DCNT é maior na população 

o mais pobre.  

Dentre as políticas temos a mais recente PORTARIA Nº 874, DE 16 DE MAIO 

DE 2013, onde Institui a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na 

Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Enfatizando a importância de considerar a necessidade de 

qualificar a gestão pública, através da implementação do controle, da regulação e da 

avaliação das ações e serviços para a prevenção e controle do câncer; 

O Plano 2011-2022 visou a preparar o Brasil para enfrentar e deter, nos dez anos 

seguintes: as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), entre as quais: acidente 

vascular cerebral, infarto, hipertensão arterial, câncer, diabetes e doenças respiratórias 
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crônicas. No país, essas doenças constituem o problema de saúde  de maior magnitude e 

correspondem a cerca de 70% das causas de mortes, atingindo fortemente camadas 

pobres da população e grupos mais vulneráveis, como a população de baixa 

escolaridade e renda.  Na última década observou-se uma redução de aproximadamente 

20% nas taxas de mortalidade pelas DCNT, o que pode ser atribuído à expansão da 

Atenção Básica, melhoria da assistência e redução do consumo do tabaco desde os anos 

1990, mostrando importante avanço na saúde dos brasileiros.  

As doenças crônicas não transmissíveis são um problema de saúde global e uma 

ameaça à saúde e desenvolvimento humanos. A carga dessas doenças recai 

especialmente sobre países de baixa e média renda (WHO, 2005). A organização das 

Nações Unidas (ONU) convocou uma reunião de Alto Nível da Assembléia Geral a ser 

realizada em setembro de 2011, sobre prevenção e controle das DCNT. Para contribuir 

para a preparação dessa reunião, uma série de artigos foi lançada na Lancet em 

novembro de 2010 (BEAGLEHOLE, HORTON, 2010). Vinte e três países, inclusive o 

Brasil, foram avaliados em relação à carga das DCNT e à capacidade nacional de 

responder ao desafio imposto por tais doenças (ALWAN et. al., 2010). Uma visão 

abrangente  e crítica, do cenário das DCNT no Brasil, um grande país de renda média, é, 

portanto, oportuna. 

Como determinantes sociais das DCNT, são apontadas as desigualdades sociais, 

as diferenças no acesso aos bens e aos serviços, a baixa escolaridade, as desigualdades 

no acesso à informação, além dos fatores de risco modificáveis, como tabagismo, 

consumo de bebida alcoólica, inatividade física e alimentação inadequada, tornando 

possível sua prevenção.  

O objetivo do Plano de Enfrentamento de DCNT é o de promover o 

desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas, integradas, 

sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o controle das DCNT e seus 

fatores de risco e fortalecer os serviços de saúde voltados às doenças crônicas.  

O Plano aborda os quatro principais grupos de doenças (circulatórias, câncer, 

respiratórias crônicas e diabetes) e seus fatores de risco em comum modificáveis 

(tabagismo, álcool, inatividade física, alimentação não saudável e obesidade) e define 

diretrizes e ações em: a) vigilância, informação, avaliação e monitoramento; b) 

promoção da saúde; c) cuidado integral.  

O plano de ação de 2008-2013 da OMS para DCNT (WHO, 2005) focaliza 

quatro DCNT (doença cardiovascular, diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas) 
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e seus quatro fatores de risco compartilhados: tabagismo, inatividade física, dietas não 

saudáveis e uso prejudicial de álcool (Gaziano, Galea & Reddy, 2007). Essas quatro 

DCNT foram responsáveis por 58% das mortes no Brasil em 2007 e são, juntamente 

com os transtornos neuropsiquiátricos, as principais causas da carga da doença 

(Schramm, Oliveira e Leite, 2004). 

No caso das neoplasias houve aumento na cobertura de exame preventivo de 

câncer de mama (mamografia) nos últimos dois anos de 46,1% (2003) para 54,2% 

(2008) em mulheres com idade entre 50 e 69 anos e aumento na cobertura de exame 

preventivo para câncer do colo do útero nos últimos três anos de 73,1% (2003) para 

78,4% (2008) entre mulheres com idade entre 25 e 64 anos, segundo a PNAD 2008 

(IBGE, 2010). Ainda persistem desigualdades em relação à escolaridade e região, que 

precisam ser superadas. A realização de mamografia nos últimos dois anos variou de 

68,3% (mulheres com até 8 anos de estudo) a 87,9% (mulheres com 12 e mais anos de 

estudo), segundo o VIGITEL 2010 (BRASIL, 2011).  

O primeiro registro populacional de câncer foi criado em 1960 em Recife, e 

agora 17 cidades fornecem informações regurlamente (Brasil, 2010b). Com base em 

dados de quatro desses registros, é possível realizar algumas comparações com 

incidências internacionais (CURADO et. al., 2007). 

Duas pesquisas nacionais mostram que a prevalência do tabagismo em pessoas 

com 18 anos ou mais diminuiu substancialmente no Brasil, de 34,8% em 1989 para 

22,4% em 2003 (MONTEIRO et. al., 2007). Uma redução ainda maior para 17,2% 

(21,6% de homens e 13,1% de mulheres com 15 anos de idade ou mais) foi registrada 

até 2009 – estimada pela Global Adult Tobacco Survey, uma pesquisa representativa em 

nível nacional que inclui mais de cinquenta mil domicílios em todos os estados 

brasileiros (IBGE, 2010). 

 

2.3. A Caracterização do Câncer do Colo do Útero 

O câncer do colo do útero, também conhecido como câncer cervical, é uma das 

neoplasias malignas mais frequentes em mulheres de todo o mundo, particularmente nos 

países em desenvolvimento. Estima-se que em 2008 ocorreram 529.800 casos novos de 

câncer invasivo do colo uterino, representando quase 13,0% de todas as neoplasias 

malignas do sexo feminino. Do total de casos de câncer cervical, mais de 85,0% teriam 

ocorrido em países em desenvolvimento, com as maiores taxas de incidência na 
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América Central e do Sul, Caribe, África subsaariana e na Ásia do Sul (AMERICAN 

CANCER SOCIETY, 2011). 

Nos países desenvolvidos, como Canadá e Estados Unidos, tem-se observado 

nos últimos 40 anos redução das taxas de incidência de câncer do colo do útero, 

registrando-se valores abaixo de 10 casos por 100.000 mulheres. No entanto, nos países 

da America Latina e Caribe, as taxas de incidência de câncer do colo do útero 

continuam elevadas, alcançando valores em torno de 20 casos novos por 100.000 

mulheres (OPS, 2004). 

A sobrevida relativa de câncer, segundo a American Cancer Society (2010), é 

normalmente medida como a proporção de pacientes com câncer que ainda estão vivos 

após um determinado período do diagnóstico (normalmente 05 anos) em relação à 

sobrevida de pessoas na população em geral que são da mesma idade e sexo. As 

estatísticas de sobrevida variam por tipo de câncer e fases de diagnóstico. Em países 

desenvolvidos, a sobrevida média estimada em cinco anos do câncer do colo uterino, 

varia entre 51,0% a 66,0%. Nos países em desenvolvimento, os casos são encontrados 

em estádios relativamente avançados e, consequentemente, a sobrevida média é menor, 

cerca de 41,0% após cinco anos. A média mundial estimada é de 49,0% (INCA, 2009). 

De acordo com as estimativas da International Agency for Research on Cancer 

(IARC, 2011), o câncer cervical mata mais de 288.000 mulheres a cada ano em todo o 

mundo e afeta desproporcionalmente as mulheres mais pobres e mais vulneráveis. 

Aproximadamente 90,0% das mortes de todo o mundo ocorrem nos países em 

desenvolvimento (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2011). 

Diversos estudos epidemiológicos têm apontado a gravidade da ocorrência e 

mortalidade por câncer do colo de útero em mulheres de todo o mundo. 

Em 1953, o Canadá possuía taxa de mortalidade por câncer de colo uterino 

ajustada por idade de 7,9 por 100.000 mulheres, passando a 1,9 por 100.000 mulheres, 

em 1995 (LIU et. al., 2001). Já em países da América Latina e Caribe, no período de 

1960 a 1993, não houve redução significativa nas taxas de mortalidade por câncer de 

colo do útero, observando-se, por exemplo, no México em 2001, a taxa é de 11,4 óbitos 

por 100.000 mulheres (ELUF-NETO, NASCIMENTO, 2001). 

Este tipo de câncer representa um desafio para a saúde pública na América 

Latina e em grande parte do mundo subdesenvolvido como um todo. 

As estimativas para a incidência de câncer do colo do útero e os coeficientes de 

mortalidade no Brasil, tendem para a redução, porém em ritmo muito mais lento 
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daquele observado nos países desenvolvidos (NOVAES et. al., 2006). 

Ao contrário do que ocorre nos países mais desenvolvidos, as taxas de incidência 

e mortalidade por câncer do colo do útero no Brasil encontram- se elevadas. Segundo o 

Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2009), o câncer do colo do útero é o segundo 

tumor mais frequente na população feminina, atrás apenas do câncer de mama e a quarta 

causa de mortalidade de mulheres entre as neoplasias malignas, no entanto é importante 

observar a existência de grandes variações regionais. Junto à mortalidade elevada, 

observou-se, com base nas informações disponibilizadas pelos Registros Hospitalares 

de Câncer, que o diagnóstico desse câncer é realizado nas fases avançadas da doença 

(estádios III e IV) em cerca de 50,0% dos casos (INCA, 2004). 

Em 2009, foram registrados 5.021 óbitos no país por esta neoplasia através do 

Sistema de Informação de Mortalidade - SIM (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011a). 

Nas últimas três décadas as taxas de mortalidade por câncer do colo do útero se 

mantêm praticamente constantes. No entanto, para a análise de tendências temporais de 

mortalidade por causas específicas deve-se considerar a expressiva melhora no SIM, 

principalmente no interior, que a partir de 1990 apresentou um decréscimo no 

percentual de causas mal definidas de 55,0% e 80,0% nas regiões Norte e Nordeste, 

respectivamente; este fato pode ter influenciado na tendência, deixando-se de captar 

uma redução real nas taxas de mortalidade. 

Nas capitais brasileiras o cenário é diferente, com decréscimo das taxas 

padronizadas pela população mundial de 8,4 em 1980, para 5,4/ 100 mil mulheres em 

2007, como resultado do maior acesso ao diagnóstico e tratamento. Assim como ocorre 

na incidência, também há importante variação nas taxas de mortalidade em sua 

distribuição geográfica, com maior risco de morrer entre as mulheres da Região Norte. 

Quando analisado o período de 2001 a 2010, observa-se que, mesmo com todo o 

desenvolvimento tecnológico de diagnóstico e tratamento, o número de novos casos 

cresceu de 16.000 para 18.430. Atualmente, o câncer do colo do útero é mais incidente 

na Região Norte (23/100.000), nas regiões Centro-Oeste (20/100.000) e Nordeste 

(18/100.000), este ocupando a segunda posição mais frequente e nas regiões Sul 

(21/100.000) e Sudeste (16/100.000), a terceira posição, sendo 14/100.000 para o 

Estado de São Paulo e 18/100.000 para o município de São Paulo (INCA, 2009). 

Em um estudo de tendência da mortalidade no município de São Paulo entre os 

anos de 1980 e 1999 foi constatado que as taxas de mortalidade por câncer do colo do 

útero ajustadas por idade pela população mundial permaneceram sempre entre 5,0 e 5,5 
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por 100 mil mulheres (FONSECA et. al., 2004). 

Para minimizar essas altas taxas de incidência e mortalidade, é necessário 

garantir a organização, a integralidade e a qualidade do programa de rastreamento, bem 

como o seguimento das pacientes. 

Dentre todos os tipos de câncer, é o que apresenta um dos mais altos potenciais 

de prevenção e cura, chegando a perto de 100,0%, quando diagnosticado precocemente 

e podendo ser tratado em nível ambulatorial em cerca de 80,0% dos casos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). De acordo com Leal et. al. (2005) há a necessidade 

do desenvolvimento de políticas direcionadas a modificar os hábitos e práticas de risco 

à saúde e incentivar os exames preventivos periódicos. 

A principal estratégia utilizada para detecção precoce da lesão precursora e 

diagnóstico precoce do câncer é através da realização do exame preventivo do câncer do 

colo do útero (conhecido popularmente como exame de Papanicolaou). O exame pode 

ser realizado nos postos ou unidades de saúde que tenham profissionais da saúde 

capacitados para realizá-los (INCA, 2008). 

 

2.3.1. Fatores de Risco para o Desenvolvimento do Câncer do Colo do Útero 

De acordo com diversos estudos epidemiológicos, vários são os fatores de risco 

identificados para o câncer do colo do útero. A infecção prévia pelo vírus do papiloma 

humano (HPV) tem sido apontada como o principal fator de risco para este tipo de 

câncer (Walboomers et. al., 1999; Bosh et. al., 2002; Parkin et. al., 2005; Trottier, 

Franco, 2006; Rama et .al., 2006). No entanto, fatores como início precoce da atividade 

sexual, multiplicidade de parceiros sexuais, uso prolongado de contraceptivos orais, 

tabagismo, condições de imunossupressão, dieta e baixa condição socioeconômica têm 

sido apontados como fatores de risco importantes para o desenvolvimento dessa 

neoplasia (LACEY et. al., 2000; CASTRO-JIMÉNEZ et. al., 2006; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006c; AMERICAN CANCER SOCIETY, 2011). 

Segundo Castellsagué et. al. (2006) cerca de 15 tipos de HPV estão associados 

com mais de 200 vezes maior risco de câncer do colo do útero. Entre estes, o HPV 16 e 

18 são os mais comuns entre pacientes com câncer cervical (prevalentes em 50,5% e 

13,1% respectivamente). A probabilidade cumulativa de adquirir uma infecção cervical 

com pelo menos um tipo de HPV é extremamente elevada para mulheres sexualmente 

ativas. No entanto, a maioria das infecções por HPV desaparece espontaneamente 

dentro de dois a quatro anos, e apenas uma pequena porcentagem progride para o câncer 
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cervical (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2011). 

Em estudo envolvendo 22 países, Walboomers et. al. (1999) investigaram a 

prevalência da infecção pelo HPV na neoplasia cervical e identificaram o DNA viral em 

99,7% dos casos de câncer uterino. Schlecht et al. (2001), em estudo longitudinal 

incluindo 1611 mulheres residentes na cidade de São Paulo, avaliaram os riscos de 

neoplasia cervical relacionados a infecção prévia e persistente por HPV e observaram 

que a taxa de incidência de lesão intra-epitelial associada aos HPV 16 e 18 foi 8,68 por 

1000 mulheres-meses (IC 95% 2,3-15,1%), sugerindo uma forte relação entre a infecção 

persistente pelo HPV e a incidência de lesões intra-epiteliais. 

Entre os fatores de risco para infecção por HPV, a multiplicidade de parceiros 

sexuais durante a vida e a idade do início da atividade sexual figuram como elementos 

favorecedores à exposição viral (Kahn et al., 2002), assim sendo, estes fatores também 

contribuem para aumentar o risco de câncer do colo do útero. Em estudo caso-controle, 

Cooper et. al. (2007), observaram risco aumentado de câncer cervical em mulheres com 

início da atividade sexual antes dos 16 anos e número de parceiros maior que três. 

Anjos et. al. (2010) em estudo realizado no município de Fortaleza também 

apontam o início precoce da atividade sexual (de 8 a 15 anos de idade), multiplicidade 

de parceiros sexuais (até 3 parceiros nos últimos três meses) e baixa escolaridade como 

fatores com importante associação às lesões cervicais. 

Sabe-se que práticas sexuais precoces podem se constituir um fator de risco pelo 

não total amadurecimento da cérvice uterina. A precocidade da atividade sexual (14 

anos) e da gravidez (20 anos) são fatores de risco, uma vez que na adolescência a 

metaplasia é mais intensificada e o coito aumenta a probabilidade de transformação 

atípica (PESSINI, SILVEIRA, 2004). 

Castellsagué et. al. (2003) mostraram a associação entre o risco de câncer 

uterino e o comportamento sexual tanto por parte da mulher quanto do companheiro, 

uma vez que este, atuando como “portador” e “vetor” de tipos oncogênicos de HPV, 

pode contribuir  para o risco de desenvolvimento de câncer cervical em suas parceiras. 

Ainda que a infecção por HPV seja condição necessária para que ocorra uma 

transformação maligna, não é uma condição suficiente. Alguns cofatores relacionados à 

mulher como imunossupressão, ou co-infecção por outros agentes sexualmente 

transmissíveis são necessários para a progressão de um processo displásico para forma 

invasiva (GOODMAN, 2000). 

O sistema imunológico exerce um papel fundamental no controle da infecção 



50	  
	  

pelo HPV, uma vez que grande proporção das mulheres infectadas elimina o vírus por 

mecanismos imunológicos. Enquanto a resposta humoral com anticorpos contra o HPV 

pode ser importante em prevenir a infecção, os eventos locais em torno da regressão da 

lesão pelo HPV estão primariamente associados com a imunidade celular específica 

(BERTELSEN, 2006). 

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e a presença de 

doenças imunossupressoras são citadas na literatura como fatores de risco para 

neoplasia cervical. Em estudo transversal, Duerr et. al. (2001), examinando mulheres 

infectadas e não infectadas pelo HIV, encontraram maior frequência de lesões 

intraepiteliais escamosas nas mulheres infectadas por HIV, estando estas lesões 

fortemente associadas aos HPV de alto e médio risco e, também, ao grau de 

imunossupressão, embora com menor força de associação para este último fator. 

Outros estudos têm investigado o papel dos contraceptivos orais na 

carcinogênese cervical. Uma meta-análise envolvendo 24 estudos epidemiológicos 

concluiu que o risco relativo de câncer cervical é maior em usuárias de contraceptivos 

orais e declina após cessar seu uso (INTERNATIONAL COLLABORATION OF 

EPIDEMIOLOGICAL STUDIES OF CERVICAL CANCER, 2007). Segundo Moreno 

et al. (2002) a utilização de contraceptivos orais por longo período pode ser um co-fator 

que aumenta o risco de carcinoma cervical em mulheres positivas para DNA HPV. 

Todavia, a evidência da associação entre câncer cervical e o uso de contraceptivos orais 

não é totalmente consistente (BOSCH et. al., 2002). 

O tabagismo é outro fator que tem sido associado ao risco de câncer do colo do 

útero. A International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer 

(2006) reuniu e analisou dados individuais de 13.541 mulheres com câncer cervical e 

23.017 mulheres sem câncer cervical de 23 estudos epidemiológicos e concluíram que 

as fumantes têm risco relativo de 1,6 de desenvolver carcinoma de células escamosas 

em relação às que nunca fumaram, sendo este risco acrescido com o número de cigarros 

fumados por dia e com o início precoce do tabagismo. Alguns autores, tendo em vista as 

evidências da relação entre o câncer cervical e tabagismo, consideram o hábito de fumar 

como um fator promotor da infecção pelo HPV à neoplasia cervical associada a este 

agente (BOSCH et. al., 2002). Entretanto, a associação entre câncer cervical e 

tabagismo é questionada por alguns autores (ELUF-NETO et. al., 1994, ELUF-NETO, 

NASCIMENTO, 2001). 

Uma alimentação saudável pode reduzir as chances de câncer em pelo menos 
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40,0% (Ministério da Saúde, 2006c). Shannon et. al. (2002) conduziram um estudo para 

avaliar os possíveis efeitos de fatores específicos da dieta na carcinogênese cervical e 

observaram que uma alta ingestão de alimentos ricos em vitamina A foi associada a 

risco reduzido de carcinoma in situ. 

O baixo nível sócio econômico também tem se mostrado como fator associado 

ao desenvolvimento do câncer do colo do útero. Esta neoplasia acomete, geralmente, os 

grupos com maior vulnerabilidade social, onde se concentram as maiores barreiras de 

acesso à rede de serviços para detecção e tratamento precoces da doença advindos de 

dificuldades econômicas e geográficas, insuficiência de serviço e questões culturais, 

como medo e preconceito dos companheiros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002; DE 

SAN JOSÉ et. al., 1996; INCA, 2002). 

A presença das desigualdades socioeconômicas na realização do exame de 

Papanicolaou implica na incidência e mortalidade por câncer cervical. A cidade de São 

Paulo, num estudo realizado por PRADO (2002), mostrou a dinâmica relação entre 

condições socioeconômicas, espaço geográfico e mortalidade por neoplasias femininas, 

onde a mortalidade por câncer de colo do útero decresceu de forma distinta nos 

territórios analisados, com tendência menos expressiva nos bairros com piores 

condições de vida e saúde, representando uma queda de mortalidade bem mais lenta nas 

áreas carentes da cidade. 

Pessini e Silveira (2004), afirmam também que os fatores de risco para o câncer 

do colo do útero estão ligados a características de pobreza, desinformação e pouco 

acesso a controles periódicos. Anjos et. al. (2010), mostram que as classes sociais mais 

representativas entre os exames de citologia do colo do útero alterados são as B2, C, D e 

E, consideradas economicamente menos favorecidas. 

Em estudo realizado com 222 adolescentes no estado de São Paulo, BORGES 

(2007) ao considerar o início precoce da atividade sexual como fator importante nas 

alterações cervicais, constatou que a maior proporção de adolescentes que já haviam 

iniciado a vida sexual foi verificada entre aquelas que se encontravam ausentes do 

sistema escolar e que habitavam domicílios invadidos, revelando que esse evento é 

também socialmente determinado por condições desfavoráveis. 

A associação entre níveis socioeconômicos da população e a incidência e 

mortalidade por câncer envolve múltiplos aspectos. Distintos padrões culturais entre 

diferentes classes sociais têm influência nesta relação, e são contínuas as mudanças no 

tempo e espaço de estilos de vida e exposições de risco para câncer entre classes sociais 
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(WÜNSCH FILHO et al., 2008). 

 

2.3.2. Prevenção e controle do câncer de colo do útero e o exame de Papanicolaou 

O controle do câncer de colo do útero consiste no desenvolvimento e prática de 

medidas preventivas e na detecção precoce da neoplasia. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS, 2003) prioriza as ações preventivas no cuidado com as condições 

crônicas, como o câncer, enfatizando que todas as ações de saúde devem incluir a 

prevenção. 

A prevenção é representada por ações que antecipam o surgimento da doença a 

fim de tornar improvável seu progresso. Ela está estabelecida em níveis, podendo ser 

primária quando a doença não se instalou e inclui medidas não específicas de promoção 

da saúde e medidas específicas de proteção contra riscos e danos; secundária ao se 

instaurar medidas de diagnóstico precoce e tratamento imediato no início da doença e de 

limitação de incapacidades caso haja progressão da doença e terciária quando se refere a 

reabilitar as sequelas (CAMPOS et al., 2005). 

Prevenir, no caso das neoplasias, consiste em reduzir ou eliminar a exposição do 

indivíduo aos agentes carcinogênicos, além de diminuir a suscetibilidade aos efeitos dos 

agentes (OMS, 1995). Deste modo, a prevenção primária do câncer cérvico uterino 

envolve ações de promoção e proteção específica contra os fatores de risco para a 

neoplasia, sendo que a promoção da saúde está relacionada às medidas inespecíficas 

como redução do tabagismo, orientação sobre dieta saudável e relação sexual segura 

através do uso de preservativos, enquanto que a proteção específica refere-se às ações 

mais diretas como a vacinação. As estratégias de prevenção secundária ao câncer do 

colo do útero consistem no diagnóstico precoce das lesões de colo uterino antes de se 

tornarem invasivas, a partir de técnicas de rastreamento ou screening compreendidas 

pela colpocitologia oncológica (teste de Papanicolaou), colposcopia, cervicografia e, 

mais recentemente, os testes de detecção do DNA do vírus Papiloma Humano em 

esfregaços citológicos ou espécimes histopatológicos (PINHO, FRANÇA- JUNIOR, 

2003). 

O teste de Papanicolaou, dentre os métodos de detecção, é considerado o mais 

efetivo e eficiente a ser aplicado coletivamente em programas de rastreamento do câncer 

cérvico uterino, devido ao seu baixo custo e fácil execução, permitindo a detecção das 

lesões precursoras em estágios iniciais da doença. Para ELUF-NETO e NASCIMENTO 

(2001) o rastreamento através deste exame é uma das modalidades de screening com 
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claros benefícios, apresentando ao câncer do colo do útero um elevado potencial de 

prevenção. 

A análise econômica de um estudo de CAETANO e CAETANO (2005) 

comparando diferentes estratégias para a detecção precoce do câncer do colo do útero e 

suas lesões precursoras, mostrou que o teste de Papanicolaou foi o que apresentou a 

melhor razão custoefetividade entre as estratégias analisadas. 

O exame Papanicolaou foi descrito em 1941 pelo anatomista George Nicolas 

Papanicolaou associado ao ginecologista Hebert Traut que, juntos, demonstraram ser 

possível diagnosticar o câncer mediante o esfregaço vaginal quando ele ainda não era 

suspeito clinicamente (Traut e Papanicolaou, 1943). Já em 1947, J. Ernest Ayre propôs 

a coleta de células do próprio epitélio cervical como diagnóstico do câncer do colo do 

útero (Ayre, 1948). Este método, empregado atualmente, consiste na análise das células 

descamadas originárias da ectocérvice e da endocérvice. A coleta do material celular é 

obtida utilizando-se a espátula de madeira e a escova de Ayre, podendo assim, ser 

depositado em uma única lâmina. O material deve ser fixado imediatamente para evitar 

o dessecamento, posteriormente é corado pelo método desenvolvido por Papanicolaou 

para a leitura da lâmina. Estima-se que o exame Papanicolaou apresenta sensibilidade 

em torno de 60,0% com especificidade variando entre 90,0% a 99,0%, podendo a taxa 

de falso negativo chegar a 45,0% devido erros laboratoriais ou falha na coleta do 

material (INCA, 2002). 

O desenvolvimento da citologia cervical ou teste de Papanicolaou, utilizado para 

o diagnóstico precoce de lesões precursoras, marcou um grande avanço na prevenção do 

câncer cervical em mulheres com vida sexual (PAPANICOLAOU e TRAUT, 1997). 

De acordo com consensos de agências governamentais e não- governamentais 

dos Estados Unidos e do Canadá, existem fortes evidências, a partir de estudos 

epidemiológicos, e também de opiniões de pareceristas respeitados, baseados na 

experiência clínica, estudos descritivos ou Comitês de Especialistas, que após o 

rastreamento regular com o teste Papanicolaou em mulheres sexualmente ativas ou com 

idade superior a 18 anos, ocorreu diminuição da mortalidade por câncer de colo do 

útero. Sendo assim, o Ministério da Saúde do Brasil adotou esses consensos que foram 

adequados à realidade brasileira pelo Instituto Nacional do Câncer – INCA, que por sua 

vez, organizou a prevenção do câncer do colo do útero (PCCU) no Brasil, orientando as 

seguintes normas: Toda mulher que tem ou já teve vida sexual deve submeter-se ao 

exame preventivo periódico, especialmente as que possuem entre 25 e 59 anos de idade. 
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Quanto à periodicidade, inicialmente, o exame deve ser feito anualmente, e se após dois 

exames consecutivos (com um intervalo de um ano) apresentarem resultado normal, o 

preventivo poderá ser realizado a cada três anos. Exames anuais são recomendados para 

mulheres com citologia alterada. Situações particulares são consideradas nos casos de 

mulheres em grupos de risco (mulheres portadoras do vírus HIV ou imunodeprimidas) 

que devem realizar o rastreamento anualmente e mulheres histerectomizadas por outras 

razões, que não o câncer do colo do útero, e que não devem ser incluídas no 

rastreamento (INCA, 2010). 

Embora essas recomendações tenham respaldo nas diretrizes da OMS e em 

evidências de programas (europeus e norte americanos) bem sucedidos, encontra-se 

resistência entre mulheres e profissionais de saúde na sua utilização, sendo o exame 

anual equivocadamente considerado uma prática mais e ficaz e segura. 

A crença na efetividade do teste de Papanicolaou em reduzir as taxas de 

morbimortalidade por câncer cervical vem de duas fontes: de estudos comparativos de 

tendências temporais, mostrando a redução nas taxas de incidência e mortalidade por 

câncer cervical em diferentes países, seguida à introdução de programas populacionais 

de rastreamento do câncer cervical, especialmente em países escandinavos, apontados 

por GUSTAFSSON et. al. (1997) e nos Estados Unidos e no Canadá, pelo IARC (DAY, 

1986), e de estudos epidemiológicos do tipo caso-controle, indicando o risco de câncer 

cervical entre mulheres que nunca realizaram o teste de Papanicolaou e um aumento no 

risco de câncer proporcional ao tempo desde o último teste realizado (ELUF NETO et. 

al., 1994; HERRERO et. al., 1992). 

Para SCHIFFMAN et al. (1996) a grande redução da incidência e da 

mortalidade, observada desde o início dos anos 60 na maioria dos países desenvolvidos, 

é atribuída à prática de Papanicolaou. 

O exame preventivo é atualmente um dos mais eficazes métodos de detecção 

precoce do câncer cérvico-uterino, por isso, sua realização de maneira sistemática é de 

suma importância para o controle desta neoplasia (BELO HORIZONTE, 2008). 

Segundo Silva et. al. (2010): 

O exame preventivo foi descoberto por meio de estudos 

iniciados pelo Dr. George Nicolau em 1917, após analisar 

alterações celulares das regiões da cérvix e vagina, além de 

alterações apresentadas nas diferentes fases do ciclo menstrual. 

Depois de vários estudos, o exame preventivo passou a ser 
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utilizado na década de 40, recebendo a denominação de exame 

de Papanicolau, devido ao sistema de coloração utilizado, que 

consiste na coleta de material celular por meio de raspagem nas 

regiões do fundo do saco vaginal, cervical e endocervical 

(SILVA et. al., 2010, p. 555). 

No Brasil, existem cerca de seis milhões de mulheres entre 35 a 49 anos de 

idade, e que nunca realizaram o exame citopatológico do colo do útero (Papanicolaou), 

faixa etária onde mais ocorrem casos positivos de câncer do colo do útero. Como 

consequência surgem milhares de novas vítimas a cada ano. Isso ocorre na maioria das 

vezes em função da falta de informação da população acerca da importância da 

realização do exame preventivo e por medo ou vergonha visto a exposição corporal. A 

detecção precoce desta neoplasia ou das lesões precursoras são muito importantes já que 

a cura pode chegar a 100% e na maioria dos casos a detecção ocorre ainda em nível 

ambulatorial (BELO HORIZONTE, 2008). 

O exame é realizado no próprio Centro de Saúde pelo médico ou enfermeiro 

treinado e apto para tal realização. Porém, é considerado, por muitas mulheres, um 

procedimento invasivo, que gera medo, vergonha, ansiedade, desconforto e repulsa da 

própria genitália, gerando prolongados adiamentos na procura do serviço de saúde. 

Pensando nisso, é importante que o profissional que realiza este exame, tenha uma 

postura técnica e ética no sentindo de preservar a privacidade da cliente, posicioná-la 

em uma posição confortável, além de ser capaz de explicar os procedimentos realizados, 

observando sempre se a paciente compreendeu essas explicações (EDUARDO et. al., 

2007; LOUREIRO; CRUZ, 2008). 

Estima-se uma redução de até 80% na mortalidade por este câncer a partir do 

rastreamento de mulheres na faixa etária de 25 a 65 anos para a realização do 

Papanicolaou e para o tratamento das lesões precursoras com alto potencial de 

malignidade ou carcinoma in situ. Para tanto, é necessário garantir a organização, a 

integralidade, a qualidade do programa de rastreamento, bem como o tratamento das 

pacientes (BRASIL, 2009). 

 

2.3.3. Procedimento de Rastreamento ou Screening 

O objetivo do rastreamento do câncer do colo do útero é reduzir sua incidência e 

mortalidade. Nos países desenvolvidos, tem-se observado declínio da mortalidade por 

câncer do colo do útero, atribuído em grande parte aos programas de rastreamento 
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eficazes (GAKIDOU et. al., 2008). 

O rastreamento busca uma avaliação de indivíduos assintomáticos para 

classificá-los como candidatos a exames mais refinados de avaliação, com o objetivo de 

identificar as lesões de colo uterino em suas fases iniciais antes de se tornarem 

invasivas, quando o tratamento pode ser mais eficaz (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001; 

PINHO, FRANÇA-JUNIOR, 2003). 

A experiência em países desenvolvidos tem mostrado que o rastreamento com o 

exame Papanicolaou é um método eficiente em reduzir significativamente as taxas de 

incidência e mortalidade por câncer cervical. No entanto, essas reduções não foram 

observadas nos países em desenvolvimento, cuja cobertura ainda é baixa na população 

feminina de maior risco para a doença (ELUF-NETO, NASCIMENTO, 2001; PINHO, 

2002; WHO, 2008). 

HEWITT et. al. (2004) observaram, nos Estados Unidos, que o exame 

Papanicolaou reduziu pela metade a taxa de incidência de câncer do colo do útero, 

passando de 17,2 para 8,0 por 100.000 mulheres, e a taxa de mortalidade diminuiu de 

6,2 para 2,9 por 100.000 mulheres. Gustafsson et. al. (1997) evidenciaram declínio de 

pelo menos 25,0% nas taxas de incidência por câncer do colo do útero em 11 de 17 

países estudados, após introdução de programas de rastreamento. Segundo as 

estatísticas do AMERICAN CANCER SOCIETY (2011), em vários países ocidentais, 

onde os programas de triagem têm sido estabelecidos, as taxas de câncer cervical têm 

diminuído em até 65,0% nos últimas quatro décadas. 

Em contraste com a evolução favorável em todas as idades combinadas, as taxas 

de câncer do colo do útero têm aumentado nas gerações mais jovens em vários países, 

incluindo a Finlândia, o Reino Unido, Dinamarca e China. Essa tendência desfavorável 

indica necessidade de maior investigação sobre o aumento da prevalência de HPV 

consequentes às mudanças no comportamento sexual (Bray et. al., 2005; Yang et. al., 

2004; Anttila et. al., 1999). Excepcionalmente no Oriente Médio e outras partes do 

mundo em desenvolvimento as taxas globais de câncer de colo uterino são baixas 

devido à baixa prevalência de infecções por HPV em consequência à desaprovação 

social de atividades sexuais extraconjugais (GUSTAFSSON et. al., 1997). 

Ainda que programas de rastreamento citológico para o câncer do colo uterino 

existam a várias décadas, existem diferentes estratégias de organização, em especial 

relacionadas à periodicidade do exame e à faixa etária da população alvo. Estudos 

sugerem que para os programas de rastreamento alcançar sucesso na redução da 
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morbimortalidade por câncer do colo do útero deve haver participação de mulheres mais 

velhas, priorizando-se, assim, a faixa etária entre 35 e 59 anos, pois nessa idade 

encontram-se as mulheres mais acometidas pela doença (Miller, Robles, 1996; Coppell 

et al., 2000; Pinho, França-Junior, 2003;). Após análise de literatura, Rieck et al. (2006) 

não identificaram estudos que demonstrassem a eficácia do rastreamento em mulheres 

jovens, no entanto concluíram que desde a introdução do rastreamento com o 

Papanicolaou, houve redução pela metade das taxas de incidência por câncer do colo do 

útero nestas mulheres. 

No Brasil, o rastreamento populacional é recomendado prioritariamente para 

mulheres de 25 a 59 anos, através do exame de Papanicolaou, com periodicidade de três 

anos, após dois exames consecutivos normais no intervalo de um ano (INCA, 2006). 

A razão entre os exames citopatológicos cervicovaginais em mulheres de 25 a 59 

anos e a população feminina nesta faixa etária é um dos indicadores do Pacto da 

Atenção Básica (Ministério da Saúde, 2006b), e mostra a relação entre a oferta de 

exames e a necessidade atual. Em 2005, essa razão, no país, foi de 0,17 

exame/mulher/ano, valor tendencialmente estável nos últimos anos e abaixo da razão 

mínima esperada, de 0,3 (INCA, 2011). 

Para a estruturação do rastreamento organizado de base populacional, as 

ferramentas de informação, o modelo de financiamento e as práticas de convocação e 

registro de mulheres atualmente disponíveis são ainda insuficientes; consequentemente 

o modelo de rastreamento oportunístico
 
predomina no país, apesar de apresentar menor 

custoefetividade (Adab et. al., 2004). No modelo oportunístico, os indivíduos somente 

são submetidos às recomendações a partir da procura espontânea pelos serviços de 

saúde. Neste último caso, substancial proporção das mulheres não é rastreada ou não 

cumpre as recomendações recebidas (Marchi, Gurgel, 2010). Considerando as múltiplas 

variáveis expostas anteriormente que podem interferir para um programa de 

rastreamento ser efetivo em reduzir as taxas de morbimortalidade pelo câncer do colo 

uterino, Herrero et. al. (1992) destacam que as estratégias do programa devem ser 

adaptadas às características regionais onde o mesmo será implementado. 

 

2.3.4. Cobertura e a Qualidade dos Exames 

Os componentes essenciais para o sucesso de um programa de rastreamento 

segundo Schneider et al. (2001), são a alta taxa de cobertura da população, intervalos 

regulares para realização do exame, equipe clínica e laboratorial bem treinada, 
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seguimento eficiente e tratamento dos casos. 

Embora o exame citopatológico tenha sido introduzido no Brasil na década de 

50, a doença ainda é um problema de saúde pública. Até meados do ano 2000 existiam 

cerca de seis milhões de mulheres entre 35 a 49 anos, isto é, 40,0% das mulheres 

brasileiras que nunca realizaram o exame de Papanicolaou, faixa etária onde mais 

ocorrem casos positivos do câncer do colo do útero (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 

Uma investigação citológica adequada do colo do útero permite que a detecção 

precoce de lesões pré-invasivas da doença levando a um bom prognóstico, por isso é 

necessário que nos programas de rastreamento existentes, haja melhoria na qualidade de 

toda a metodologia Papanicolaou, reduzindo significativamente os viéses e resultados 

falsos negativos por material inadequado (LAZCANO-PONCE et. al., 1999b; CHANG, 

1999). 

A cobertura de rastreamento para o câncer de colo uterino apresenta grandes 

desigualdades entre países (Gakidou et. al., 2008). No Brasil, esta ainda é inferior a 

mínima necessária, contribuindo para as altas taxas de mortalidade no país. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 2002), para ser obtido um impacto significativo 

na mortalidade por câncer do colo do útero a cobertura de rastreamento deve atingir 

80,0% ou mais da população alvo. 

Estudos sobre cobertura do teste de Papanicolaou em amostra de base 

populacional podem ser observados através de inquéritos realizados em âmbito 

nacional. Em 2003, a Pesquisa Mundial de Saúde, promovida pela OMS em 71 países, 

realizou inquérito de abrangência nacional dentro de 188 municípios brasileiros e 

mostrou que a cobertura do Papanicolaou entre mulheres de 18 a 69 anos foi 66,0% 

(SZWARCWALD et. al., 2004). 

Inquérito populacional realizado em 2003 por meio da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) mostrou que a proporção de mulheres maiores de 24 

anos que relataram ter realizado pelo menos um exame de Papanicolaou nos últimos três 

anos foi 68,7% no país, superior a 70,0% nas principais capitais, e particularmente em 

São Paulo 78,9%. Esta pesquisa concluiu também que 20,9% das mulheres nesta faixa 

etária nunca haviam sido submetidas ao exame Papanicolaou, e que a realização do 

exame estava positivamente associada à escolaridade, indicando graves desigualdades 

no cuidado preventivo (IBGE, 2005). Comparando o percentual de mulheres, na faixa 

etária alvo, submetido ao exame de Papanicolaou pelo menos uma vez na vida, pode-se 

observar um aumento de 82,6%, em 2003, para 87,1%, em 2008 (INCA, 2010). 
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Outro estudo de base populacional realizado em 2010 por meio da Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel, 

2010) realizado na população de cada uma das capitais dos 26 estados brasileiros e do 

Distrito federal mostrou que, nas mulheres com idade entre 25 e 59 anos, a cobertura de 

Papanicolaou, nos últimos três anos, foi de 81,3% e na região metropolitana de São 

Paulo a cobertura foi de 90,4% (MINISTÉRIO SAÚDE, 2011). 

Quanto aos principais fatores associados a não realização do exame de 

Papanicolaou, estudos têm mostrado a idade avançada, o baixo nível sócio-econômico, 

pertencer a certos grupos étnicos e não ter cônjuge (solteiras, separadas e viúvas) 

(COUGHLIN, UHLER, 2000; ABRAIDO- LANZA et. al., 2004). 

Estudo realizado no Município de Campinas, São Paulo, mostrou que a não 

realização do exame de Papanicolaou estava associada ao baixo nível sócio-econômico, 

baixa escolaridade e às mulheres que se auto-referiram pretas e pardas. Entre todas as 

mulheres do estudo 19,7% referiram que nunca haviam realizado um exame de 

Papanicolaou, sendo os principais motivos apontados, o fato de a mulher achar que não 

é necessário realizá-lo seguido pelo motivo de considerá-lo um "exame embaraçoso" 

(AMORIM et al., 2006). 

O planejamento das ações de rastreamento deve estar cientificamente alicerçado, 

sob pena do uso inadequado de recursos humanos e financeiros, como foi observado no 

programa de rastreamento de câncer de boca no Estado de São Paulo, vinculado à 

vacinação contra a gripe em idosos (ANTUNES et. al., 2007). 

Nos países em desenvolvimento, essas ações apresentam entraves que impedem 

efeitos relevantes, a exemplo do relatado sobre o programa de rastreamento do câncer 

de colo uterino no México, onde em 1974, foi implementado o Programa Nacional de 

Detecção Precoce do Câncer, e a taxa de mortalidade por câncer do colo do útero ao 

longo dos últimos 25 anos não tem diminuído, devido à baixa cobertura e baixa 

qualidade dos exames (LAZCANO-PONCE et. al., 1997, 1999a; HERNANDÉZ-

AVILA et. al., 1998). 

O indicador de percentual de amostras insatisfatórias é utilizado para avaliar a 

qualidade da coleta e do preparo das lâminas, tanto na unidade de coleta como no 

laboratório. No Brasil como um todo, esse indicador manteve-se estável entre 2002 e 

2008, abaixo de 1,2%, ou seja, menor que o parâmetro da OMS (até 5,0%). O 

monitoramento de qualidade dos exames citopatológicos foi definido em 2001, no 

entanto, o monitoramento externo da qualidade, essencial nos programas organizados, 
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não foi amplamente implantado no país (INCA, 2010). 

Quanto ao tratamento, desde 2002 existem diretrizes padronizadas para a 

abordagem dos exames citopatológicos alterados, as quais foram atualizadas em 2006 

(INCA, 2006). Essas diretrizes recomendam o tratamento ambulatorial das lesões de 

alto grau em unidades de nível de atendimento secundário, por meio de exerese da zona 

de transformação (EZT) por cirurgia de alta frequência (CAF), permitindo o tratamento 

imediato das lesões após confirmação colposcópica do diagnóstico – prática chamada 

“Ver e Tratar”. O objetivo dessa estratégia é facilitar o acesso das mulheres ao 

tratamento e diminuir possibilidades de perdas no seguimento. 

Constata-se, entretanto, que a adesão médica a estas recomendações é baixa, 

sendo frequente o encaminhamento das mulheres com lesões de alto grau para 

realização do procedimento em regime de internação. Além do encaminhamento 

inadequado de pacientes para internação, existem perdas no acompanhamento de 

mulheres com lesão de alto grau, comprometendo o sucesso do rastreamento. 

 

2.3.5. Novas tecnologias e outros métodos de rastreamento 

Até a década de 1990, o teste Papanicolaou convencional constituiu- se na 

principal estratégia utilizada em programas de rastreamento voltados ao controle do 

câncer do colo do útero. Novos métodos de rastreamento, como testes de detecção do 

DNA do HPV e inspeção visual do colo do útero, utilizando ácido acético (VIA) ou 

lugol (VILI), são apontados, em vários estudos, como eficazes na redução das taxas de 

mortalidade por câncer do colo do útero (INCA, 2009). 

Quanto aos métodos diagnósticos empregados para o rastreamento, também foi 

apresentada uma revisão sobre eficácia e custo-efetividade. 

As evidências científicas disponíveis apontam que a citologia em meio líquido 

ou automatizado, além de mais cara, não apresenta melhor desempenho quando 

comparadas com a técnica convencional (Arbyn et. al., 2008). Entretanto, a automação 

segundo Nieminen et. al. (2007) e Bibbo (2008) pode ser considerada uma alternativa 

para áreas carentes de profissionais especializados. 

Estudo realizado no país, em 2005, comparando o teste de Papanicolaou com 

novas tecnologias de rastreamento do câncer cérvico uterino na perspectiva do Sistema 

Único de Saúde (SUS), concluiu que embora o teste de Papanicolaou possa ser mais 

custoefetivo, o teste de detecção de DNA-HPV oncogênico pode vir a mostrar melhor 

razão de custoefetividade na dependência dos preços praticados no setor de saúde 
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(Caetano et al., 2006). Embora exista a possibilidade de redução de custos dos testes de 

DNA-HPV, os mesmos são dependentes de tecnologia estrangeira e vale ressaltar ainda 

que para a implantação de uma nova tecnologia, como parte do programa de controle do 

câncer do colo do útero, é necessário verificar este impacto também do ponto de vista 

estrutural. A modificação de rotinas já estabelecidas implica, entre outros, em custos 

não previstos, perda de produtividade temporária e necessidade de treinamento e 

capacitação de recursos humanos para a reorganização da assistência. 

Assim, apenas a garantia de acesso a um exame sensível de rastreamento não é 

suficiente para impactar na redução da mortalidade, objetivo principal de todo programa 

de rastreamento. 

Recentemente, agências de regulamentação de medicamentos de vários países 

aprovaram para comercialização vacinas contra a infecção pelo HPV. No Brasil, estão 

registradas, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa/MS): a vacina 

quadrivalente contra HPV 6, 11, 16 e 18, desenvolvida para a prevenção de infecção 

pelos tipos virais mais comuns nas verrugas genitais (HPV 6 e 11) e no câncer do colo 

do útero (HPV 16 e 18), é indicada para mulheres com idade de 9 a 26 anos; e a vacina 

bivalente contra HPV tipos 16 e 18, associados ao câncer do colo do útero, é indicada 

para a mulheres de 10 a 19 anos. A incorporação da vacina contra HPV no Programa 

Nacional de Imunizações está em discussão pelo Ministério da Saúde e pode se 

constituir, no futuro, em importante ferramenta no controle do câncer do colo do útero 

(INCA, 2009). 

Em função da própria história natural da doença, espera-se um impacto da 

vacinação na redução do câncer em 30-40 anos (IARC, 2007). 

 

2.4. A Prevenção do Câncer de Colo de Útero na perspectiva de Gênero e 

Humanização 

A questão de gênero surgiu no segundo quinquênio do século XX como uma 

dimensão explicativa e compreensiva das desigualdades, inicialmente entre os sexos e 

posteriormente das relações interpessoais e inclusive de aquelas que se relacionam com 

as estruturas e instituições. Se gênero é uma das dimensões organizadoras das relações 

sociais que produz desigualdades, então a política de saúde construída no âmbito do 

SUS deve reconhecer a existência dessas desigualdades e respondê-las, com vistas à 

promoção da equidade de gênero.   
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Ao atribuir significados para a diferença sexual, categorizando e valorizando 

diferentemente atributos femininos e masculinos, as mais diversas culturas e sociedades 

transformam a diferença sexual em desigualdades que se expressam em todas 

dimensões da existência humana, inclusive nos modos de viver, adoecer e morrer. Nesse 

sentido, surge a necessidade de ações governamentais orientadas pela perspectiva de 

gênero. 

Tais ações consistem, de acordo com Farah (2003), na redução das 

desigualdades de gênero, isto é, das desigualdades entre homens e mulheres nas 

diferentes faixas etárias, reconhecendo a diversidade e a diferença entre homens e 

mulheres, reconhecendo suas necessidades específicas, que nem sempre são iguais, 

porém com a atribuição de igual pela sociedade e pelo Estado.  

A luta por igualdade nas diferenças sexuais inicia com o feminismo nos anos 60  

reivindicando da não hierarquização das especificidades de homens e mulheres, e com 

mais de 40 anos de desafios enfrentados pela garantia dos direitos, como condições de 

controlar o corpo para evitar a reprodução, recusando a definição hegemônica da 

identidade feminina e sua redução à maternidade (GIFFIN, 2002). 

Gramaticalmente o gênero é compreendido como classificação, como o modo de 

expressão do sexo, real ou imaginário dos seres, como atribuição do masculino e do 

feminino. É preciso um novo olhar para se poder perceber que a “desigualdade” entre 

homens e mulheres em nossa sociedade se reflete em pequenas (e grandes) 

discriminações, em pequenas (e grandes) dificuldades enfrentadas pelas mulheres em 

seu cotidiano, em dificuldades de inserção no mercado de trabalho, em dificuldades de 

acesso a serviços, em um cotidiano penoso na esfera doméstica. 

O conceito de gênero foi implantado nas políticas públicas a partir da década de 

80, onde também ocorreu a criação do primeiro Conselho Estadual da Condição 

Feminina, em 1983, e da primeira Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, em 1985, 

ambos no Estado de São Paulo. Essas instituições se disseminaram a seguir por todo o 

país. Ainda em 1985 foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, órgão do 

Ministério da Justiça. Foi também a mobilização de mulheres que levou ao governo 

modificar e transformar o Programa Nacional de Saúde Materno-Infantil (PNSMI) em 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), em 1983 e publicado em 

1984 (Farah, 2004, Tyrrell e col. 2011) bem como instituir o Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Criança (PAISC, 1984).   
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          O PAISM,  lançado em 1984 a partir da confluência de forças dos movimentos de 

mulheres e sanitarista, ampliou a concepção até então hegemônica de “saúde da 

mulher”, restrita à atenção ao pré-natal e ao parto, construindo uma proposta de atenção 

à saúde que tomasse as mulheres na sua condição de cidadãs, portadoras de múltiplas 

necessidades de saúde, às quais o Estado deveria responder (Correa, 1993 apud Ferraz e  

Kraiczyk, 2010). Os autores ainda destacam a necessidade de deixar esclarecido que 

“gênero” e “mulher” não são sinônimos; logo, não é apenas no seu componente de 

atenção à saúde da mulher que a política de saúde pública deve incorporar a dimensão 

de gênero. 

Consonante ao conceito de gênero, as políticas públicas avançaram na promoção 

de igualdade com a criação de uma política de saúde voltada para a população 

masculina. Dentre os benefícios potenciais da entrada da temática da masculinidade no 

campo dos estudos de gênero e saúde, Ferraz e Kraiczyk (2010) ressaltam o estímulo 

para que cientistas e formuladores enfrentem as questões inter-relacionais entre os 

gêneros, a entrada de novos olhares para objetos antigos no campo da saúde de 

mulheres e homens e a reiteração do entrelaçamento existente entre saúde, cidadania e 

direitos humanos.  

Não obstante à formulação da Política de Saúde de Homem, foram traçadas 

ações para redução das desigualdades de gênero com foco na população feminina como 

reconhecimento ao desenvolvimento histórico da sociedade, em que a mulher, foi por 

muito tempo, colocada à margem. Destaca-se o combate à violência contra a mulher; as 

políticas de atenção integral à saúde da mulher; programas de geração de emprego e 

renda e de capacitação; acesso a crédito; acesso à propriedade;  combate à 

discriminação no trabalho, dentre outras. 

Pensando na transversalidade do olhar de gênero, vale destacar que embora 

existam ações dirigidas, tal perspectiva deve ser aplicada em todos os campos, inclusive 

na prevenção de câncer de colo uterino. Em conjunto a essas ações surge a  Política 

Nacional de Humanização a fim de qualificar práticas de gestão e de atenção em saúde a 

partir de uma perspectiva da humanização, respeitando cada cidadão na sua 

individualidade e seus direitos; estimulando e fortalecendo o trabalho em equipe 

multiprofissional; preservando a autonomia de cada cidadão fazendo com que seja 

protagonista das práticas de atenção à saúde; valorizando os profissionais; estar atento 

para questões de violência e preconceitos durante o atendimento; respeitar a 
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privacidade; provendo também um ambiente acolhedor e confortável e incentivar à 

educação permanente (BRASIL, 2003 apud SILVA e BORGES, 2008).  

A PNH propõe que o acolhimento deve estar presente em todos os momentos do 

processo de atenção à saúde. Apesar de estar presente em todas as relações humanas, 

tem-se percebido o não exercício desse acolhimento nas práticas cotidianas, o mesmo . 

O acolhimento é uma ação que deve favorecer a construção de uma relação de confiança 

e compromisso com os usuários, com as equipes e os serviços. (SILVA e BORGES, 

2008) 

Aplicando a Política de Humanização na Atenção Básica de Saúde tem-se a 

elaboração de projetos de saúde individuais e coletivos para usuários e sua rede social, 

considerando as políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, o incentivo a práticas 

promocionais de saúde, o estabelecimento de formas de acolhimento e inclusão do 

usuário que promova otimização dos serviços, fim das filas,  hierarquização de riscos e 

o acesso aos demais níveis do sistema.  

 

2.5.  O Controle do Câncer de Colo de Útero nas linhas de cuidado para uma 

doença crônica  

           Na perspectiva de reorganização da atenção à saúde, surgem as linhas de 

cuidado, com a finalidade de expressar os fluxos assistenciais seguros e garantidos ao 

usuário, no sentido de atender as suas necessidades de saúde, onde se inserem 14 

diretrizes na saúde da mulher, com destaque para a linha de cuidado de redução a 

morbimortalidade por câncer na população feminina (BRASIL, 2011). 

O controle dos cânceres do colo de útero e da mama depende de uma atenção 

básica qualificada e organizada, integrada com os demais níveis de atenção. Somente 

dessa forma é possível combater essas doenças e diminuir a mortalidade por elas. As 

linhas de cuidado são estratégias de estabelecimento da trajetória assistencial com o 

objetivo de organizar o fluxo dos indivíduos, de acordo com suas necessidades 

(BRASIL, 2011) 

O modelo assistencial deve organizar e articular os recursos nos diferentes níveis 

de atenção, para que seja garantido o acesso aos serviços e ao cuidado integral. As 

pessoas devem ser vistas como sujeitos na singularidade de sua história de vida, nas 

condições socioculturais, nos anseios e nas expectativas. A abordagem dos indivíduos 
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com a doença deve acolher as diversas dimensões do sofrimento (físico, espiritual e 

psicossocial) e buscar o controle do câncer com preservação da qualidade de vida 

(BRASIL, 2011) 

O Caderno de Atenção Básica de Controle dos Cânceres de Colo de Útero e 

Mama, aponta a organização de suas ações a partir da estruturação de uma linha de 

cuidado  que envolve intervenções na promoção da saúde, na prevenção, no tratamento, 

na reabilitação e nos cuidados paliativos, englobando diferentes pontos de atenção à 

saúde, com o objetivo de alcançar bons resultados clínicos, a custos compatíveis, com 

base na evidência disponível na literatura científica (BRASIL, 2013) 

A Linha de Cuidado do Câncer do Colo do Útero tem a finalidade de assegurar à 

mulher o acesso humanizado e integral às ações e aos serviços qualificados para 

promover a prevenção do câncer do colo do útero, acesso ao rastreamento das lesões 

precursoras, ao diagnóstico precoce e ao tratamento adequado, qualificado e em tempo 

oportuno. Sua organização contempla a prevenção e detecção precoce a partir do 

fortalecimento e ampliação do acesso às informações sobre o câncer do colo do útero 

para todas as mulheres, ressaltando que o câncer do colo do útero é prevenível pela 

detecção e pelo tratamento das lesões precursoras que antecedem, em muitos anos, o 

câncer. O rastreamento de todas as mulheres de 25 a 64 anos a cada três anos, além de 

atender todas as mulheres que apresentam sinais de alerta, e por fim o acompanhamento 

e tratamento de todas as mulheres positivas, segundo as Diretrizes Brasileiras para o 

Rastreamento do Câncer do Colo do Útero (BRASIL, 2013). 

Estão garantidas também a realização de citologias de alto padrão, e de 

referência para cito e histopatologia pelo Programa Nacional de Qualidade da Citologia. 

Além do acesso à confirmação diagnóstica, tratamento adequado da lesão precursora em 

tempo oportuno, definição e pactuação dos procedimentos necessários na unidade de 

referência, e implantação  de centros qualificadores de ginecologistas para atuarem na 

unidadede referência para diagnóstico e tratamento da lesão precursora (BRASIL, 

2013).  

Para o tratamento adequado e oportuno a linha de cuidado prevê a definição dos 

serviços terciários para procedimentos especializados, como conização, quimioterapia e 

radioterapia, garantia que todas as mulheres iniciem seu tratamento o mais breve 
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possível, a possibilidade de um acompanhamento multidisciplinar especializado. A 

oferta de cuidados em um ambiente hospitalar que acolha suas expectativas e respeite 

sua autonomia, dignidade e confidencialidade, e a garantia que toda mulher com câncer 

do colo do útero tenha direito aos cuidados paliativos para o adequado controle dos 

sintomas e suporte social, espiritual e psicológico (BRASIL, 2013).  

Atualmente o câncer é visto como uma doença crônica, estas compõem o 

conjunto de condições crônicas relacionadas a causas múltiplas, tendo como 

características início gradual e prognóstico usualmente incerto com longa ou indefinida 

duração. Apresentam curso clínico que muda ao longo do tempo, com possíveis 

períodos de agudizações, podendo gerar incapacidades. Requerem intervenções com o 

uso de tecnologias leves, leve-dura e duras, associadas a mudanças de estilo de vida, em 

um processo de cuidado que nem sempre leva à cura (BRASIL, 2013) 

Além da mortalidade, as doenças crônicas apresentam forte carga de morbidades 

relacionadas. Elas são responsáveis por grande número de internações, bem como estão 

entre as principais causas de amputações e de perda de mobilidade e de outras funções 

neurológicas. Envolvem também perda significativa da qualidade de vida, que se 

aprofunda à medida que a doença se agrava (BRASIL, 2103)  

O cuidado de usuários com doenças crônicas deve se dar de forma integral. O 

modelo vigente, que utiliza propostas de cuidado formatadas a priori, não tem obtido 

sucesso em suas condutas por não conseguir chegar ao singular de cada indivíduo e por 

impor olhares e fazeres que nada têm a ver com o usuário real, que está necessitando de 

atenção e de cuidado (MALTA; MERHY, 2010).  

Essa atenção integral só é possível se o cuidado for organizado em rede. Cada 

serviço deve ser repensado como um componente fundamental da integralidade do 

cuidado, como uma estação no circuito que cada indivíduo percorre para obter a 

integralidade de que necessita (Malta; Merhy, 2010). A formação de redes integradas e 

regionalizadas de atenção à saúde tem se mostrado como forma de organização de 

sistemas de saúde eficaz para responder a alguns desses desafios estruturais e 

epidemiológicos, trazendo melhores resultados para os indicadores de saúde (OPAS; 

OMS, 2008; MENDES, 2008).  
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Nesse modelo de atenção, assume o desafio de efetivar uma modelagem 

organizacional que revigora os compromissos de uma gestão democrática, participativa 

e ético-politicamente comprometida, sem deixar correr em paralelo todo o processo de 

produção do cuidado que define a qualidade e o modelo de atenção ao usuário (Pinto, 

2009).  Avançar na qualificação da atenção e da gestão em saúde requer forte decisão 

dos gestores do SUS, enquanto protagonistas do processo instituidor e organizador do 

sistema de saúde. Uma das principais iniciativas que direcionaram as ações do 

Ministério da Saúde nesse sentido foi a publicação da Portaria no 4.279, de 30 de 

dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a estruturação da Rede de Atenção à 

Saúde (RAS) como estratégia para superar a fragmentação da atenção e da gestão nas 

regiões de saúde e aperfeiçoar o funcionamento político- institucional do SUS, com 

vistas a assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços que necessita com 

efetividade e eficiência (MS, 2013). 

Na estrutura da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, a Atenção 

Básica à Saúde (ABS) tem caráter estratégico por ser o ponto de atenção com maior 

capilaridade e potencial para identificar as necessidades de saúde da população e 

realizar a estratificação de riscos que subsidiará a organização do cuidado em toda a 

rede. É responsável também por realizar ações de promoção e de proteção da saúde, 

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e 

manutenção da saúde para a maior parte da população (BRASIL, 2011).  

Desse modo, o desenvolvimento do cuidado integral à saúde que impacte na 

situação de saúde, na autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de 

saúde das coletividades passa por um papel central da ABS, de modo articulado com os 

demais pontos de atenção da rede. Para que a ABS desempenhe efetivamente seu papel 

de ordenadora da rede e coordenadora do cuidado, é fundamental garantir sua expansão 

e qualificação em todo o território nacional. Nesse sentido, a Estratégia de Saúde da 

Família é a principal estratégia de organização e expansão da ABS; o Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade é o principal indutor da ampliação do 

acesso e da qualidade do cuidado; e o Programa de Requalificação das Unidades 

Básicas de Saúde possibilita a qualificação da infraestrutura da ABS (MS, 2013). 

As ações para a qualificação da ABS, sejam relacionadas à infraestrutura dos 

serviços, à oferta diagnóstica e terapêutica, ao processo de trabalho dos profissionais e 
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outras, precisam ser desenvolvidas de forma coerente com a atuação em rede, 

respondendo de forma efetiva às necessidades de saúde da população adscrita (MS, 

2013). Nesse sentido, destaca-se a ABS forte e robusta, com boa cobertura 

populacional, enquanto nível essencial de assistência para a constituição da Rede de 

Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas. Também assume importância a implantação 

dos serviços de ABS para populações específicas (equipes de Saúde da Família entre 

outras, para populações ribeirinhas, Unidades Básicas de Saúde Fluviais, equipes de 

Consultório na Rua) e a expansão e aprimoramento do apoio matricial às equipes de 

referência da ABS por meio dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).  

2.6. Rastreamento do câncer de colo de útero e atuação do enfermeiro: legalidade 

do exercício profissional. 

Atualmente no Brasil existem diretrizes bem definidas para o controle do 

câncer do colo de útero através do rastreamento populacional onde o público-alvo no 

caso de ser portador do câncer do colo de útero é assintomático. A atuação do 

enfermeiro nesta área específica da saúde é respaldada na Lei do Exercício Profissional 

da Enfermagem – Lei nº 7.498 – de 25 de julho de 1986, no art 11º, inciso II, como 

integrante da Equipe de Saúde tem como atribuição:  
a) participação no planejamento, execução e avalição da programação de 
saúde; 
b) participação na elaboração no planejamento, execução e avaliação dos 
planos assistenciais de saúde; 
c) prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública 
e em rotina aprovada pela instituição de saúde, […] 
j) educação visando à melhoria da saúde da população. (BRASIL, 1986) 
 

Referendado pelo, o Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que 

regulamenta a Lei nº 7.498, em seu art 8º, inciso II, alíneas “i”, “m” e “n” também 

determina-se ao enfermeiro, como integrante da equipe de saúde:  
i) participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde 
individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de 
alto risco […]; 
m)participação em programas e atividades de educação sanitária, visando à 
melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; 
n) participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de 
saúde, particularmente nos programas de educação continuada. 

 

Com o objetivo de normatizar a execução pelo Enfermeiro da coleta de material 

para colpocitologia oncótica pelo método de Papanicolaou, o Conselho Federal de 

Enfermagem publicou a Resolução COFEN n.º 381/2011 que tomando coo bases essas 

determinações legais que o procedimento de conculta de Enfermagem é “privativo do 
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Enfermeiro” no âmbito da equipe de enfermagem, e que este deverá estar dotado de 

conhecimentos, competências e habilidades que garantam rigor técnico-científico ao 

procedimento, atentando para a capacitação contínua necessária a sua realização. A 

mesma Resolução traz em seu segundo artigo a necessidade de que o procedimento seja 

executado no contexto da Consulta de Enfermagem, atendendo-se aos princípios da 

Política Nacional de Atenção integral a Saúde da Mulher e determinações da Resolução 

COFEN n.º 358/2009 que dispõe sobre a Sistematização de Enfermagem. 

Observa-se, portanto, uma preocupação do órgão legislador e do fiscalizador 

quanto ao procedimento neste caso, de coleta de material colpocitológico, de forma que 

este não seja um ato ilegal e desconectado do cuidado integral. Este deve ser um 

cuidado ampliado, integral, com enfoque em todas as diretrizes da Atuação Integral os 

aspectos de Saúde da Mulher oportunizados nesse momento interacional, o respeito a 

um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) e, 

consequentemente, da Atenção Primária à Saúde (APS) por meio da Estratégia Saúde da 

Família (ESF). Deve, por conseguinte, envolver ações de  promoção da saúde, a redução 

de risco ou manutenção de baixo risco,  detecção precoce e o rastreamento de doenças, 

assim como o tratamento da doença e a reabilitação da saúde (BRASIL, 2010). 

Assim, a assistência de enfermagem no rastreamento e controle do câncer de 

colo deve ser baseada nos documentos ministeriais atualmente vigentes, são eles: 

Cadernos de Atenção Básica nº 13 – Controle dos canceres do colo do útero e da mama 

(BRASIL, 2013); Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo de útero 

(BRASIL, 2011); e, o Plano de ação para redução da incidência e mortalidade por 

câncer do colo do útero (BRASIL, 2010). 

Segundo o INCA (2010), o Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo 

do Útero no Brasil baseia-se na detecção precoce deste câncer em mulheres 

assintomáticas. Processo conhecido como rastreamento ou screening. O INCA (2010), 

fundamenta pela literatura, o rastreamento de câncer identificando como elementos 

essenciais de um programa com esse objetivo os seguintes aspectos: 

• Definição de população-alvo, método e intervalo de rastreamento e meta de 

cobertura; 

• Infraestrutura assistencial nos três níveis de atenção; 

• Sistema de informação para monitorar todo o processo de rastreamento; 

• Processo de capacitação e treinamento continuados de profissionais de saúde; 
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• Informação para a população-alvo; 

• Garantia da qualidade das ações; 

• Compromisso técnico e político dos gestores para continuidades das ações; 

• Garantia de suporte financeiro; 

Houve dois grandes movimentos para a efetivação do controle do câncer do colo 

do útero. Um na década de 90, as ações do controle do câncer no Brasil são 

consolidadas, sob a coordenação do Instituto Nacional de Câncer (INCA) e, em relação 

ao colo do útero, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Controle do 

Câncer Cérvico-Uterino (PNCCU). Em 1996, foi realizado pelo INCA/MS, o Projeto 

Piloto do “Programa Viva Mulher” em quatro municípios e um Estado, visando o 

controle do câncer do colo de útero, culminando, em 1998, na primeira Campanha 

Nacional de Rastreamento, através do exame Papanicolaou. No período de 1999 a 2001, 

a ações do “Programa Viva Mulher” foram expandidas aos 27 Estados, através de 

convênio que possibilitou estruturação das coordenações Estaduais (INCA 2010). 

Em 2002, aconteceu a segunda mobilização nacional para detecção precoce da 

doença objetivando, prioritariamente, captar, acompanhar e tratar as mulheres que 

nunca haviam realizado o exame citopatológico. Após esses dois momentos de 

intensificação, as ações foram consolidadas nos Estados e Distrito Federal, com 

destaque para alguns avanços como:  

• Padronização nacional dos laudos de exames 

• Disseminação da técnica de cirurgia de alta frequência  

• Ampliação da oferta do exame citopatológico 

• Disponibilização de informações técnicas e gerenciais 

• Consolidação do Sistema de Informação de Controle do Colo do Útero 

(SISCOLO) 

Com a publicação das Portarias GM/MS n2439/2005 e GM 399/2006 que 

instruíram, respectivamente, a Política Nacional de Atenção Oncológica e o Pacto pela 

Saúde, o controle do câncer do colo do útero passa a compor os planos de saúde 

estaduais e municipal, como uma das metas prioritárias inseridas no termo de 

compromisso de gestão, envolvendo as diferentes esferas na responsabilidades do 

controle desse câncer (INCA 2010). 

O financiamento das ações de rastreamento, desde a implantação do programa, 

foi incluído, na tabela de procedimentos do Sistema Único de Saúde, novos 
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procedimentos de modo a atender a linha de cuidados desde a coleta do exame 

preventivo até o tratamento. A existência de uma mesma fonte de financiamento para as 

ações de assistência e de rastreamento não é uma realidade nos demais países que fazem 

rastreamento organizado (INCA 2010). 

No Brasil, o rastreamento populacional é recomendado prioritariamente para 

mulheres de 25 a 60 anos em 2010; em 2016 já foi ampliado até 64 anos, através do 

exame de Papanicilaou, com periodicidade de três anos, após dois exames consecutivos 

normais, no intervalo de um ano. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

para se obter um impacto significativo na mortalidade por câncer do colo do útero a 

cobertura de rastreamento deve atingir 80% ou mais da população-alvo (INCA 2014) 

Existem outras tecnologias que o INCA (2014), recomenda, como a técnica de 

inspeção visual com ácido acético que é mais sensível e menos especifico que a 

citologia, tendo como vantagens o baixo custo, execução por profissionais não médicos 

e resultados imediato. Foi também apresentada a possibilidade de disponibilização do 

teste de DNA_HPV por auto coleta para mulheres não aderentes ao rastreio. Ate hoje, o 

uso desse método no Brasil foi experimental e pontual, tendo maior custo que o teste de 

Papanicolaou. 

O teste de detecção de DNA-HPV oncogênico comprovadamente apresenta 

maior sensibilidade e menor especificidade do que a citologia e, portanto, sua utilização 

ao rastreio está sendo proposta nos países desenvolvidos, com triagem citológica dos 

casos positivos. No Brasil essa estratégia ainda não foi analisada (INCA 2010). 

Nesse contexto o enfermeiro é profissional que porta um diploma conferido por 

uma instituição de ensino superior (IES), nos termos da lei, que pode atuar em qualquer 

esfera de atenção e especialidades com reconhecimento legal para não ferir preceitos 

legais e éticos. E todas as atividades da enfermagem devem ser exercidas na jurisdição 

na área onde ocorre o exercício de sua inscrição no Conselho Regional de Enfermagem 

(COREN). Considerando o livre exercício da enfermagem em todo o território nacional, 

observando-se os dispositivos da lei do exercício profissional e os regulamentos 

infralegais do sistema COFEN/Conselhos Regionais. 

Considerando o Artigo 11, inciso I, alínea ” m “, da Lei nº 7.498, de 25 de junho 

de 1986, segundo o qual cabe ao Enfermeiro privativamente exercer todas as atividades 

de Enfermagem, cabendo-lhe, privativamente, a execução de cuidados de enfermagem 

de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e 
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capacidade de tomar decisões imediatas.  

A magnitude epidemiológica, econômica e social do câncer do colo do útero, e a 

Portaria GM/MS nº 2.439, de 8 de dezembro de 2005, que institui a Política Nacional de 

Atenção Oncológica, determina completar a coleta de material para colpocitologia 

oncótica pelo método de Papanicolaou como um procedimento complexo, que demanda 

competência técnica e científica em sua execução exige perícia do enfermeiro para tal 

atuação.  

Pela resolução COFEN Nº 381/2011, determina-se a normatização a execução, 

pelo Enfermeiro, da coleta de material para colpocitologia oncótica pelo método de 

Papanicolaou. No âmbito da equipe de Enfermagem, a coleta de material para 

colpocitologia oncótica pelo método de Papanicolaou lhe cabe ao Enfermeiro, 

observadas as disposições legais do exercício profissional. O Enfermeiro, neste caso, 

deverá estar dotado dos conhecimentos, competâncias e habilidades que garantam o 

rigor técnico-científico e ético ao procedimento, atentando à capacitação contínua e 

necessária à sua realização.  

O procedimento a que se refere ao rastreamento pela resolução COFEN citada 

anteriormente  deve ser executado no contexto da Consulta de Enfermagem, atendendo-

se os princípios da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher e 

determinações da Resolução Cofen nº 358/2009. 

A atuação do enfermeiro tanto em sua pratica assistencial, quanto na de gestão, 

ensino e pesquisa, é regida por questões legais, já citadas anteriormente. Contudo, há 

obrigatoriedade de seguirmos as bases éticas, que são instituídas pelo sistema 

COFEN/CORENs, através do código de ética dos prosfissionais de enfermagem. Neste 

particular, o código de ética da enfermagem, aprovado pela Resolução COFEN 

311/2007, estabelece nos seguintes artigos:  
2º – Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão 
sustentação a sua prática profissional. […]  
12 – Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem 
livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.  
13–Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal 
e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho 
seguro para si e para outrem. 
 

O posicionamento do COFEN a respeito da atuação do enfermeiro na consulta 

de enfermagem, em saúde da mulher, dispõe ser de sua competência, extensivo neste a  
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da coleta do material colpocitológico. Se faz necessário salientar que, o Enfermeiro, 

embora esteja habilitado na identificação das lesões condilomatosas e outras situações, 

na sua formação na graduação por si só não o habilita para o tratamento dessas lesões 

com o ácido tricloroacético (ATA) na concentração de 50 a 80%, sendo necessário sua 

capacitação e o estabelecimento de protocolo institucional, conforme consta no 

Parecer/COFEN 34/2014. 

O enfermeiro se apresenta dentro de um contexto do qual ele faz parte quando, 

a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer de 2013 define, nos artigos 21 a 

25 as competências dos gestores do SUS na condução das ações, descrevendo que os 

enfermeiros que atuam na assistência e os que estão na gestão, devem ter suas ações de 

acordo com as competências compatíveis a esfera municipal da qual as compõem.  A 

atuação do enfermeiro também é fundamentada quando determinada pela Política 

Nacional da Atenção Básica de (2012), que abrange algumas determinacões que estão 

de acordo com a Lei de exercício profissional de enfermagem. A determinação política 

primeiramente aponta a responsabilidade de todos os profissionais que atuam na atenção 

básica e depois descrevem as atribuições, de cada um deles. No caso do Enfermeiro são 

especificadas as seguintes:   

I  - Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas 
equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações etc.), em todas as fases do 
desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira 
idade;  

II - Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e 
conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor 
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições 
legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações 
e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços;  

III - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;  

IV - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em 
conjunto com os outros membros da equipe;  

V - Contribuir, participar e realizar atividades de educação perma- nente da 
equipe de enfermagem e outros membros da equipe; e VI - Participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
UBS.  

A Política Nacional de Atenção Básica de (2012) compreende a Estratégia 

Saúde da Família (ESF) visando à reorganização da atenção básica no País, de acordo 

com os preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS), e é tida pelo Ministério da Saúde e 
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gestores estaduais e municipais, representados respectivamente pelo CONASS e 

CONASEMS, como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção 

básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de 

aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a 

resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de 

propiciar uma importante relação custo-efetividade.  

Podemos constatar que a atuação do profissional enfermeiro é destinada a 

atender o ser humano através do cuidado, em todos seus ciclos durante a vida e suas 

possibilidades de adoecimento. Nosso respaldo legal e ético é pautada no cuidado e 

assistência ao cidadão, sua família e sua comunidade. Tendo totalmente a convergência 

da lei de exercício e decreto-lei que regulamenta com as Políticas Públicas do Brasil. 

Pois ambas estão com o mesmo objetivo de promover saúde, prevenir e tratar doenças, 

controlar doenças crônicas não transmissíveis e as transmissíveis e reabilitar, onde a 

enfermagem exerce o cuidado profissional, baseada em teorias e de maneira 

sistematizada com preceitos legais assegurando uma atuação do profissional cumprindo 

as determinações das políticas públicas que percorre uma trajetória evolutiva desde seus 

primórdios nas formas das ações, percorrendo pelos programas até a consolidação de 

uma Política Pública (TYRRELL, 2004).  

Os preceitos legais baseado nas políticas públicas sobre o cumprimento do 

enfermeiro no rastreamento do câncer do colo de útero em 2016 constam nos 

documentos existentes ate o momento, que são eles: 

• Cadernos de Atenção Básica, n 13 – controle dos canceres do colo do útero e da 

mama, 2013; 

• Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo de útero, 2011; 

• Cadernos de Atenção Básica, n 29 – rastreamento, 2011; 

• Plano de Ação para Redução da Incidência e Mortalidade por Câncer do Colo do 

Útero. Sumário Executivo. Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do 

Útero, 2010.  

 O processo do cuidado integral à saúde é missão básica do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e da Atenção Primária à Saúde (APS) por meio da Estratégia Saúde da 

Família. Ele envolve a promoção da saúde, a redução de risco ou manutenção de baixo 
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risco, a detecção precoce e o rastreamento de doenças, assim como o tratamento e a 

reabilitação.  

A Atenção Básica à Saúde possui um papel estratégico no controle do câncer 

no país, pois atua em várias dimensões da linha de cuidados para esta doença. Conforme 

a portaria que instituiu a Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO) a Atenção 

Básica envolve “ações de caráter individual e coletivo, voltadas para a promoção da 

saúde e prevenção do câncer, bem como ao diagnóstico precoce e apoio à terapêutica de 

tumores, aos cuidados paliativos e às ações clínicas para o seguimento de doentes 

tratados” (BRASIL, 2009, p. 24; BRASIL, 2010). 
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CAPÍTULO - III  
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 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3. A Teoria da Atenção Burocrática de Marilyn Anne Ray 

3.1. Dados biográficos de Marilyn Anne Ray 

Marilyn Anne Ray nasceu em Hamilton Canadá e cresceu em uma família de 6 

filhos. Aos 15 anos seu pai estava gravemente doente e quase morreu, onde uma 

enfermeira salvou sua vida, e Marilyn decidiu tornar-se uma enfermeira para ajudar os 

outros e também salvar vidas. Em 1985, Marilyn Ray formou-se na St. Joseph Hospital 

Escola de Enfermagem em Hamilton e depois se mudou para Los Angeles. Ela 

trabalhou em várias unidades, como em, Los Angeles Medical Center, da Universidade 

da Califórnia, com pessoas de diferentes culturas: americanos, latinos e particularmente 

africanos, Ray começou a ver o quão importante eles eram, e suas culturas no 

desenvolvimento das opiniões das pessoas sobre a enfermagem e do mundo (RAY apud 

COFFMAN in ALLIGOOD, 2014). 

Durante o verão de 1971, ela viajou para o México com a colega para estudar 

antropologia. Entre 1973 e 1977 Ray retornou ao Canadá para estar com sua família, e 

ingressou na faculdade de enfermagem Universidade McMaster de Ontário como 

docente do programa de enfermagem familiar. Durante sua atuação Ray teve a 

possibilidade de integrar cultura e saúde no programa de treinamento, concluindo o 

mestrado em antropologia cultural na Universidade McMaster e relações humanas 

estudadas, tomada de decisão e resolução de conflitos, bem como a cultura 

organizacional hospital (RAY apud COFFMAN in ALLIGOOD, 2014).  

Alligood ao descrever a trajetória de Ray aponta que em 1965, Ray retornou à 

escola e concluiu a licenciatura em enfermagem, e o mestrado em enfermagem materno-

infantil na Escola de Enfermagem da Universidade do Colorado, onde conheceu Drª. 

Madeleine Leininger, que foi a primeira antropóloga enfermeira e diretora do Programa 

Federal de Enfermagem e Científico. Aqui o interesse de Ray pela associação da 

enfermagem com a antropologia, incluindo a infância e cultura, foi despertado. Em 

meados dos anos 1960, Ray adquiriu cidadania norte-americana, em 1967 alistou-se e 

recebeu a patente de oficial do Corpo de Enfermagem (Air National Guard) da Força 

Aérea dos EUA. Formou-se como uma enfermeira aeroespacial na Escola de Medicina 

Aeroespacial Base (San Antonio, Texas) Brooks Air Force e trabalhou como enfermeira 

aeromédica. 
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 Após ser convidada por Leininger para ingressar no primeiro programa de 

doutorado em enfermagem transcultural nos Estados Unidos, Ray iniciou o curso e 

defendeu a tese de doutorado sobre os cuidados na cultura organizacional do complexo 

hospitalar em 1981, estudo no qual surge a Teoria da Atenção Burocrática. 

Em 1990, foi a primeira enfermeira que foi para a União Soviética com a 

Associação Médica Aeroespacial quando a antiga União Soviética abriu seu espaço para 

operações espaciais com os engenheiros e médicos norte-americanos. Ray foi 

mobilizada durante a primeira Guerra do Golfo, em 1991. Durante sua carreira na Força 

Aérea, Ray recebeu várias medalhas, incluindo a Força Aérea para os seus 

desenvolvimentos na educação de enfermagem e pesquisa (RAY apud COFFMAN in 

ALLIGOOD, 2014). 

Em 2000, ela recebeu o prêmio de Teste Federal de Enfermagem Serviços 

Military Surgeons Association of America por suas pesquisas sobre a influência da 

TRICARE / assistência específica no total Force Readiness. Em 2008, ela recebeu o Tri 

Service Nursing Research Program Coin pela excelência na pesquisa em enfermagem. 

As primeiras atuações como professora de Ray foi na Universidade da Califórnia (San 

Francisco) e na Universidade de San Francisco no ensino de graduação em enfermagem. 

Ela permaneceu interessada nos estudos da enfermagem como a cultura e teve a 

oportunidade de ensinar os alunos de diferentes culturas americanas e asiáticas.  

Durante os seus estudos de doutoramento, Ray casou com James L. Droesbeke, 

que veio a falecer precocemente em 2001 acometido por um câncer.  Após obter seu 

título de doutorado em 1981, Ray retornou para Escola de Enfermagem da Universidade 

do Colorado, onde trabalhou com a Drª. Jean Watson, que desenvolveu e fez 

antecedência à teoria, e à prática do cuidado humano em enfermagem. Com Watson e 

outros especialistas, Ray fundou a Caring Internacional Association for Human, pelo 

qual recebeu o Lifetime Achievement Award em 2008 (RAY apud COFFMAN in 

ALLIGOOD, 2014). 

Ray tem escrito várias publicações teóricas e de investigação em cuidados 

transcultural, ética em pesquisa transcultural e cuidado, ocupando cargos como 

professor visitante e Eminent Scholar. Com Dr. Sherrilyn Coffman fizeram uma 

pesquisa de campo teórica com as mulheres afro-americanas grávidas de alto risco 

(COFFMAN e RAY, 1999, 2002).  

Além de ocupar cargos de gestão na academia como o de vice-presidente da 

Floridians for Health Care (cuidados de saúde universal) de 1998 a 2000, a drª. Ray 
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recebeu a excelência de Leininger Transcultural Nursing Award em enfermagem 

transcultural em 1984 (RAY apud COFFMAN in ALLIGOOD, 2014). 

 
3.2. Fontes teóricas para o desenvolvimento da teoria 
 

O interesse de Ray para o cuidado como conhecimento de enfermagem surgiu de 

seu trabalho com Leininger, lançado em 1968, que incidiu sobre métodos de 

enfermagem e de pesquisa transcultural em etnografia-etnoenfermagem. Afirmou em 

uso métodos etnográficos combinados com a fenomenologia para gerar teorias materiais 

e formais, levando à teoria da atenção burocrática (Ray, 1981a, 1984, 1989, 1994b). 

Esta teoria formal se concentra na enfermagem em organizações complexas, tais como 

os hospitais (RAY apud COFFMAN in ALLIGOOD, 2014). 

O trabalho de Ray (1981b, 1989; Moccia, 1986) foi influenciado pela filosofia 

de Hegel, que estabeleceu a relação entre a tese, antítese e síntese. Na filosofia de 

Hegel, a tese e a antítese de estar ou seu oposto, a não ser invalidado e, em seguida, 

reconciliar e emergir como uma força de conversão unificadora. Ray em sua teoria, 

abrange em tese o cuidado (humanista, espiritual e ética) e a antítese da burocracia 

(tecnológica, econômica, política e legal) são reconciliados e sintetizados em uma força 

unificadora, como o cuidado burocrático. 

Como ela reviu e continuou a desenvolver a sua teoria formal, Ray (2001, 2006) 

descobriu que os resultados de seu estudo se encontravam com a teoria do caos, e a 

contribuição da física quântica para a ciência da complexidade. A teoria do caos 

descreve a ordem e desordem (à beira do caos), onde em um estado de caos, o sistema 

permanece em limites que são bem ordenados (Wheatley, 1999). Além disso, o caos é 

necessário para uma nova gestão criativa (RAY apud COFFMAN in ALLIGOOD, 

2014). 

A autora traz também o conceito de complexidade, onde o caos se centra na 

totalidade ou holonomia (o todo está na parte e da parte ao todo). Os sistemas 

complexos, tais como organizações, têm muitos agentes que interagem uns com os 

outros, em várias maneiras. Consequentemente, estes sistemas são dinâmicos e sempre 

mudam. Os sistemas se comportam de uma forma não-linear, porque eles não reagem 

proporcionalmente às entradas. 

A reflexão de Ray sobre a teoria da atenção burocrática como holográfico foi 

influenciado pela revolução histórica que teve lugar na ciência e baseou-se na nova 

visão holográfica do mundo (Ray, 2001, 2006). Os cientistas concluíram que os 
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sistemas têm a capacidade de se auto-organizar; Por conseguinte, a atenção é afastando-

se a partir da descrição das partes e, por outro lado, que está centrada no seu conjunto 

como processo real (Wheatley, 1999). 

O holograma ofereceu aos cientistas uma nova maneira de conhecer a ordem. O  

nosso nível de consciência da existência da ordem explícita (implantado) e a camada 

mais profunda da realidade que os seres humanos geralmente não estão cientes de é a 

ordem implícita (dobrado). Na teoria da atenção burocrática, Ray compara, economia, 

educação, fisiologia, cuidados de saúde sócio-cultural e tecnológica, legal e política com 

a ordem explícit; a e cuidado espiritual-ético com a ordem implícita. Na realidade, a 

situação da enfermeira inclui um desdobramento e de informações infinitas que podem 

ser vistas como uma ordem explicada e envolvidas, e que é importante ter em conta tudo 

no processo de tomada de decisão. Observamos abaixo o holográfico proposto por Ray: 

 

Figura 1 – Holograma da Teoria da Atenção Burocrática 

 

A burocracia influencia a complexidade como os vários participantes descrevem 

de forma intuitiva e vivem a sua experiência de vida no sistema. Nada e ninguém em 

um sistema é independente; mas eles são todos interdependentes. O sistema holográfico 

é quando o todo e parte se entrelaçam. Portanto, a burocracia e a complexidade co-cria e 

transforma o outro (RAY apud COFFMAN in ALLIGOOD, 2014). 

A teoria da atenção burocrática foi gerada em uma pesquisa qualitativa sobre os 

profissionais de saúde e clientes no ambiente hospitalar, esta foi focada em cuidados na 

cultura organizacional e apareceu pela primeira vez na tese de doutorado de 1981 e 

outra literatura em 1984 e 1989. Os métodos utilizados foram a teoria fundamentada, 
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fenomenologia e etnografia para o significado de cuidado que teve os participantes do 

estudo(RAY apud COFFMAN in ALLIGOOD, 2014). 

A abordagem da teoria fundamentada é um método de pesquisa qualitativa que 

utiliza um conjunto sistemático de técnicas para desenvolver uma teoria indutiva de um 

processo social. Este processo leva ao desenvolvimento da teoria de fundo (dados de 

assistência geradas na experiência) e a teoria formal (síntese de cuidados e estruturas 

burocráticas integrado). 

A principal questão que se colocava era: "O que importa para você?". Através do 

diálogo, o cuidado evoluiu a partir de entrevistas em profundidade, observação 

participante, observação dos cuidados e documentação notas de campo (Ray, 1989). A 

descoberta do cuidado burocrático Ray começou como uma teoria substantiva evoluindo 

para uma teoria formal. A teoria substantiva surgiu como um cuidado diferencial e 

revelou que o significado do cuidado distingue-se pelo seu contexto. 

As dimensões-chave de cuidados de saúde variam de áreas e de prática ou 

unidades hospitalares. A dialética do cuidado em relação às várias estruturas mostra que 

tudo está interligado com cuidado, e o sistema organizacional é um macrocosmo de toda 

a cultura. Na teoria original com base em dados, estruturas políticas e económicas 

ocupavam uma maior influencia ilustrando a sua crescente sobre a natureza dos 

cuidados institucionais (Ray, 1981a). Estudos posteriores realizados em cuidados 

intensivos e cuidados intermediários (Ray, 1989) destacou o carácter distinto de 

cuidados através de competência elementos político, jurídico, económico, tecnológico,  

fisiológica, espiritual-religioso, ético e educativo-sociais. 

O cuidado ético e espiritual torna-se um modo dominante devido às descobertas 

que incidiu sobre a relação enfermeiro-paciente. O cuidado ético e espiritual indicado 

como a tomada de decisão, pode ser feito para o bem dos outros na prática de 

enfermagem. A pesquisa de Ray revela que a enfermagem (como cuidado), é praticada e 

vivida, fora da dimensão do sistema em organizações complexas (RAY apud 

COFFMAN in ALLIGOOD, 2014). 

 

3.3. Principais conceitos e definições 

A forma teórica dos processos de consciência, de ver a verdade ou identificar as 

coisas boas (cuidar) e comunicação são os pontos centrais da teoria. A dialética do 

cuidado espiritual-ético (a ordem implícita), em relação às estruturas circundantes de 

política, jurídica, econômica, educacional, fisiológica, sócio-cultural e tecnológica (a 
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ordem explícita). Onde ilustra que tudo está interligado com o cuidado e o sistema 

dentro de um macrocosmo cobrindo toda a cultura. O cuidado espiritual-ético é tanto 

uma parte como um todo. Da mesma forma, todas as partes derivam seu significado de 

cada uma das partes, que também podem ser considerados como conjuntos. 

Cuidado: processo relacional complexo transcultural com base em um contexto 

ético e espiritual. O cuidado é a relação entre caridade e ação correta, entre o amor e 

compaixão em resposta ao sofrimento e necessidade, e da justiça ou equidade em 

relação ao que deve ser feito. (M. RAY, comunicação pessoal, 27 de março de 2002). 

Cuidado espiritual-ético: Espiritualidade inclui criatividade e escolha, e o amor 

e da comunidade é revelado no anexo. Nunca tratar as pessoas como um meio para um 

fim ou como um fim em si, mas como seres que têm a capacidade de tomar decisões. O 

cuidado de enfermagem espiritual-ético se concentra em como eles podem ou devem 

facilitar as escolhas para o bem dos outros (RAY, 1989, 1997a). 

Fatores educacionais: programas de educação formal e não formal, o uso dos 

meios de comunicação para transmitir informações e outras formas de ensino e 

disseminação do conhecimento são exemplos de fatores educacionais que se relacionam 

com o significado do cuidado (RAY, 1981a, 1989). 

Fatores físicos: estão relacionados com o estado físico do ser, incluindo padrões 

biológicos e mentais. Como o corpo e a mente, estão interligados, cada um influencia os 

outros padrões (RAY, 2001, 2006). 

Fatores sócio-culturais: exemplos de fatores socioculturais são etnia e estrutura 

da família, relacionamentos com amigos e familiares, a comunicação, interação e apoio 

social, o conhecimento das inter-relações, participação e familiaridade, e estruturas de 

grupos cultural, comunidade e sociedade (RAY, 1981a, 1989, 2001, 2006). 

Fatores legais: aspectos legais relacionados ao significado dos cuidados incluem 

responsabilidade, regras e princípios orientadores comportamentos, como as políticas e 

procedimentos, consentimento informado, o direito de aspectos de privacidade, de 

negligência e responsabilidade, os direitos do cliente, sua família e profissional, e a 

prática da medicina defensiva e de enfermagem (Ray, 1989a, 1989). 

Fatores tecnológicos: Estes incluem recursos não-humanos, tais como o uso de 

aparelhos para manter o fisiológico bem-estar do paciente, exames de diagnóstico, 

drogas e os conhecimentos e habilidades necessárias para utilizar esses recursos (RAY, 

1987, 1989). 

Fatores econômicos: incluem dinheiro, orçamentos, programas de seguro, 
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limitações e diretrizes impostas por organizações de managed care (Ray, 1981a, 1989) 

Fatores políticos: fatores políticos e da estrutura de poder de influência da 

administração de saúde, como enfermagem é na área da saúde, incluindo padrões de 

comunicação e tomada de decisão na organização, funções e estratificação por sexo dos 

enfermeiros, médicos e administradores, atividades sindicais como negociação e 

confronto, as influências das empresas do governo e de seguros, o uso do poder, 

prestígio e privilégio. (RAY, 1989). 

Pessoa: Uma pessoa é um ser espiritual e cultural. Pessoas são criados por Deus, 

o mistério da existência, e participa em organizações humanas, forma como co-criativa 

e relações culturais para encontrar significado e valor. (M. RAY, comunicação pessoal 

25 de maio de 2004). 

Assistência de enfermagem: Enfermagem é relacional, cuidado holístico, 

espiritual e ético que busca a auto e outros bem em comunidades complexas, 

organizações e culturas burocráticas. Uma compreensão mais profunda da natureza da 

assistência espiritual é o amor. O cuidado transcultural, nesta teoria,  inclui crenças e 

valores de compaixão ou amor e da justiça ou equidade, que encontram o seu 

significado na esfera social em que as relações são formadas e transformadas. Através 

da compaixão ou a justiça, a luta de enfermagem para alcançar a excelência nas 

atividades de cuidados através da dinâmica de relações complexas, organizações e 

comunidades (M. RAY, comunicação pessoal, 25 de maio de 2004) contextos culturais. 

Saúde: A saúde não é simplesmente o resultado de um estado físico do ser. As 

pessoas constroem sua realidade de saúde em relação à biologia, padrões mentais 

característicos de sua imagem corporal, mente e alma, estruturas étnicas e familiares, as 

estruturas da sociedade e da comunidade (políticos, econômicos, jurídica e tecnológica), 

e cuidar experiências que dão sentido às formas complexas de vida. Saúde está 

relacionada com a forma como as pessoas em um grupo cultural ou cultura 

organizacional ou sistema burocrático construi a realidade e dá ou encontra o 

significado. (HELMAN, 1997; M. RAY, comunicação pessoal, 25 de maio, 2004). 

Ambiente: O ambiente é um fenômeno espiritual, ético, ecológico e cultural 

complexo. Esta conceituação do ambiente engloba conhecimento e consciência da 

beleza de formas de vida e sistemas simbólicos ou padrões de significado 

(representante). As formas funcionais que são identificadas na estrutura social da 

burocracia têm um papel a facilitar o conhecimento do significado da assistência, 
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cooperação e conflito em grupos culturais humanos e ambientes organizacionais 

complexos. 

3.4. Afirmações teóricas 

1- O significado do cuidado é muito diferente dependendo de suas estruturas 

(sócio-cultural, educacional, política, econômica, física, tecnológica, legal). A teoria 

substantiva dos cuidados diferencial descobriram que os cuidados de enfermagem é 

contextual e é influenciado pela estrutura organizacional ou cultural. O significado do 

cuidado é diferente na sala de emergência, na unidade de cuidados intensivos, na 

unidade de oncologia e outras áreas do hospital. O significado do cuidado emergiu 

como um diferencial, pois nenhuma definição ou significado não identifica cuidados 

(RAY, 1989). 

Em um hospital, o cuidado diferencial é um processo dinâmico que surge a 

partir dos diferentes valores, crenças e comportamentos que são expressos em relação 

ao significado do cuidado. 

2- Cuidado burocrático também é espiritual-ético, dado o grau em que o seu 

significado pode entender em relação à estrutura organizacional (Ray, 1989, 2001, 

2006). O cuidado espiritual-ético é tanto uma parte como um todo, como cada uma das 

estruturas da organização fazem parte como um todo. Cada uma das partes tem o seu 

propósito e significado em termos das outras partes. 

3- Cuidado é a principal construção e conscientização da enfermagem. A decisão 

do enfermeiro ocorre por um coração humanitário e jutamente com os princípios éticos 

como uma bússola para decisões. Ray (2001) afirma: "os cuidados de enfermagem 

espiritual-ético não questiona a realização de cuidados em sistemas complexos, mas 

tenta descobrir como eles podem ou devem tomar justas decisões que facilitam a 

escolha do bem comum”. 

A abordagem formal à teoria das atenções burocrática foi realizada 

principalmente através da análise comparativa e experiência introspectiva. As idéias 

foram integradas e analisadas por meio de um processo que foi indutivo e lógico. Foi 

indutivo, desenhando dados da teoria substantiva e literéria. Era lógico que tirou 

conclusões a partir do argumento fisiológico dialético de Hegel (Moccia, 1986; Ray, 

1989) e a ciência da complexidade para sintetizar cuidado e a burocracia em uma nova 

formulação teórica (RAY, 2001) 

Profissional: Na beira do caos, aspectos contemporâneos como a inflação dos 

custos dos cuidados de saúde, atuar como um catalisador para a mudança nas 
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organizações de saúde corporativos. O componente ético no cuidado espiritual-ético 

aborda as obrigações morais dos enfermeiros com os outros. Ray enfatiza que "a 

transformação pode ocorrer mesmo na atmosfera economicista hoje se os enfermeiros 

reintroduziu as dimensões espirituais e éticas de cuidado. Os valores profundos 

subjacentes à escolha de fazer o bem para a maioria de apreciar tanto dentro e fora das 

organizações " 

Enfermeiros tem a responsabilidade de cuidar de uma população complexa. Eles 

devem saber a sua cultura, para ver internamente como seres humanos e têm a 

capacidade de se comunicar, educar e reabilitar essa população da área de saúde. A sua 

eficácia é devido à incorporação de aspectos: éticos, culturais, físicos, educacionais, 

legais e de teoria do cuidado em dimensões da prática cotidiana. 

Ferramenta de comunicação transcultural fornece diretrizes para ajudar os 

enfermeiros de cuidados para atender as necessidades, as adversidades, problemas e 

questões de pessoas situações de saúde culturalmente dinâmicas (RAY e TURKEL, 

2000). 

Formação: A teoria é útil no ensino de enfermagem, uma vez que incide 

principalmente sobre cuidados de enfermagem e conceituar o sistema de saúde. A 

análise das estruturas ou forças dentro de organizações complexas fornece insights 

sobre os fatores que influenciam as atividades de enfermagem. Enquanto eles estão no 

sistema de saúde do cliente-paciente e enfermeira que estão ligados por uma relação 

dinâmica cuidado transpessoal (Watson, 1985). Isto significa que, através da 

comunicação, a enfermeira acredita que a pessoa tem a capacidade de tomar decisões. 

A enfermeira usa sua emperícia, ética e profissionalismo para moldar e 

modificar a estética, conhecimento e resposta do paciente. Sem as atividades relação 

trans cuidados de enfermagem, você não pode atingir a meta de enfermagem (promoção 

de bem-estar através de assistência) 

Pesquisa: A partir das investigações que a levaram à teoria da atenção 

burocrática, Ray desenvolveu a hermenêutica fenomenológica que continuou a guiar 

seus estudos na abordagem (Ray, 1985, 1991, 1994b). A evolução dos métodos de 

investigação começou com a etnografia Ray-etnoenfermagem, teoria de campo da 

fenomenologia, culminando com as abordagens, exigem atenção e cuidados dinâmico e 

complexo. Os objetivos principais são para capturar a unidade de sentido e sintetizar 

significados em uma teoria. 
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Desenvolvimentos subsequentes: O trabalho de Ray é uma síntese da ciência 

de enfermagem, ética, filosofia, ciência da complexidade, economia e gestão das 

organizações. Ray descreveu seu mais recente programa de pesquisa patrocinado pelo 

TriService Nursing Research Program na revista Nursing Science Quarterly (Turkel e 

Ray, 2001). Incluem o desenvolvimento de instrumentos e estudo psicométrico de 

instrumento de análise recurso original enfermeiro-paciente, agora conhecido como 

questionário cuidados relacional (Formulário para profissionais) e do questionário 

cuidados relacional (Formulário para o paciente) relacionamento. Estas formas medir a 

relação enfermeiro-paciente como um recurso administrativo e interpessoal. Essas 

ferramentas ajudam os pesquisadores a relacionar as (inter) sem recursos econômicos 

com recursos do sistema administrativo de cuidados (incluindo procedimentos 

financeiros / orçamentais). 

Clareza: As principais estruturas, espiritual-religiosa, ética, tecnológica e 

fisiológica, social, jurídica, econômica, política e educação são claramente definidas na 

publicação de Ray em 1989. Essas definições têm clareza semântica e são compatíveis 

com as definições comumente usadas e praticadas pelos enfermeiros. Alguns conceitos 

foram combinados ou divididos, evoluiu como o desenvolvimento da teoria de Ray. A 

inter-relação do cuidado espiritual-ético com outras estruturas ea abertura do sistema 

são representados pela organização dos conceitos e dinâmicas flechas. 

Simplicidade: a teoria de Ray simplifica a dinâmica das organizações 

burocráticas complexas. Ray deriva o conceito integrador do cuidado espiritual-ético e 

os sete conceitos inter-relacionados de estruturas físicas, culturais, legais, tecnológicos, 

econômicos, políticos e educacionais. 

Generalidade: A teoria do cuidado burocrática é uma filosofia que aborda a 

natureza da enfermagem e o cuidado. As filosofias são espaços para propor idéias gerais 

sobre como a enfermeira e a profissão encontra "sua obrigação moral para a sociedade" 

(Alligood, p.45). A teoria das atenções burocrática, propõe que os enfermeiros são 

guiados a decidir pelo cuidado ético-espiritual em relação às decisões legais, 

econômicos, tecnológicos e outras estruturas. 

A teoria da atenção burocrática oferece uma vista única sobre as organizações de 

saúde e como eles se relacionam com os fenômenos de enfermagem como um todo e 

como partes do sistema. Mediantes as pesquisas indutiva derivaram logicamente os 

conceitos e os fenômenos. 

Precisão empírica: Como a teoria da atenção burocrática é gerada pela teoria 
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baseadas principalmente em pesquisa, precisão empírica é alta e os conceitos são 

baseados em uma realidade observável. Ray (2001) sugere que a teoria da atenção 

burocrática culmina "em uma visão para aprender a realidade mais profunda da vida da 

enfermagem". 

Os problemas enfrentados pelos enfermeiros hoje, incluem restrições 

econômicas na assistência ambiente alvo, e os efeitos dessas restrições sobre a relação 

enfermeiro-paciente. Ray (1997) descobriu a teoria de autenticidade existencial como a 

unidade de sentido nos cuidados pelo gerente de enfermagem e mais recentemente tem 

sido adaptada por Sorbello (2008). Dados da pesquisa mostram que os cuidados 

relacionais entre os administradores, enfermeiros e pacientes são o mais poderoso 

preditor de organização, auto - relacional cujo objeto é o bem-estar. O trabalho de Ray 

enfatiza a necessidade de uma ética pensativa para a prática clínica, para melhorar o 

conhecimento de como profundos valores e relações morais moldam as decisões éticas 

(RAY, 1998). 
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CAPÍTULO - IV  
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METODOLOGIA 

 

4.1. Método 

Optamos por um estudo do tipo exploratório, de natureza qualitativa. A escolha 

da pesquisa exploratória, na perspectiva de “Narrativas de Vida”, toma como base um 

grupo componente de pesquisa de campo, neste caso um grupo de enfermeiros que 

trabalham na Estratégia de Saúde da Família na Atenção Primária de Saúde na 

Coordenacao da Área Programática 3.3 (CAP), da Secretaria Municipal de Saúde do 

Rio de Janeiro. Este tipo de estudo como já assinalado abrange os objetivos: a) 

estimular questionamentos sobre diretrizes e estratégias na política de prevenção do 

câncer de colo de útero; b) aumentar a familiaridade do enfermeiro com o ambiente 

específico de sua atuação enquanto prevenção e controle do câncer de colo de útero, 

neste caso da ESF/ABS/SUS. 

A narrativa de vida dá voz e vez as pessoas, neste caso aos enfermeiros, para 

contarem suas expriências individuais e coletivas, através do recolhimento de narrativas 

nas entrevistas. A expressão “narrativa de vida” foi introduzida na França, há mais  de 

vinte anos, até então o termo consagrado em ciências sociais era “historia de vida” 

tradução literal do inglês life history; mas esse termo apresentava o inconveniente de 

não distinguir entre a história vivida por uma pessoa e a narrativa que ela podia fazer de 

sua vida (BERTAUX, 2010).  

O principal autor do método, Daniel Bertaux (2010), o define como:  

um procedimento metodológico que utiliza a história de uma 
vida, narrada ao entrevistador tal qual foi vivenciada pelo 
sujeito, levando o pesquisador a enfocar o ponto de 
convergência ou divergência dos seres humanos, em suas 
condições sociais, da cultura e da práxis, assim como as 
relações sócioestruturais e da dinâmica histórica.  
 

Este tipo de abordagem busca passar das particularidades para a generalidade, 

desvendando no próprio terreno observado formas, relações, mecanismos, lógicas de 

ação, lógicas sociais, processos recorrentes – suscetíveis de estarem igualmente 

presentes em numerosos contextos similares.  

Desse modo, o método narrativa de vida estuda um fragmento da realidade 

social histórica e não só a individualidade e/ou a singularidade de determinados grupos, 

sendo sua elaboração de forma singular como o indivíduo reproduz determinados 
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aspectos de seu passado que considera relevantes para a situação presente (BERTAUX, 

2010; SANTOS E GLAT, 1999 apud BARRETO, 2013).  

Assim, a área da enfermagem vem se apropriando gradativamente do método 

nestes últimos anos. Considerando o objeto deste estudo que focaliza a inserção do 

Enfermeiro na política oncológica na prevenção do câncer de colo de útero, é preciso 

conhecer e ouvir o participante, em qualquer instância e nesta, o método narrativa de 

vida, possibilita tal exercício a partir da voz e vez dos enfermeiros. Isto, representa a 

construção da história de uma vida com a reflexão sobre a mesma, enquanto a narra no 

contexto do presente, liberando seu pensamento crítico, que, além de selecionar os fatos, 

determina o significado atribuído a eles, realizando um verdadeiro balanço de sua vida. 

(RIBEIRO E SANTOS, 2000).  

Esse tipo de abordagem busca apreender o que sucede socialmente com 

determinados grupos sociais. Aqui é fundamental corroborar que devemos tentar passar 

do particular para o geral, desvendando no próprio terreno observado formas, relações, 

mecanismos, logicas de ação, lógicas sociais, processos recorrentes – suscetíveis de 

estarem igualmente presentes em numerosos contextos similares (Barretos, 2013). É 

deste fragmento da realidade sócio-histórica, no qual reside meu interesse de estudo que 

deverei extrair o objeto social, a fim de compreender o seu modo de funcionamento e 

como este se tranforma como um indicador de utilidade sócio cultural. 

A perspectiva etnossociológica aceita essa diversidade e sugere uma forma de 

pesquisa empírica ajustada à identificação das lógicas próprias de cada mundo social, ou 

de cada tipo de situação (Barreto, 2013), e é o que nos propomos a desenvolver.  

 

 4.2. Cenário da Pesquisa 

O estudo abrangeu as clínicas da família da Coordenadoria de Área 

Programática – CAP 3.3, do município do Rio de Janeiro, nos setores de atendimento 

ginecológico para o rastreamento do câncer do colo de útero, onde se realiza o 

procedimento de exame preventivo denomidado “Papanicolaou”. A cobertura de 

atendimento abrenge as áreas que compreende a referida CAP 3.3, a saber: Parque 

Anchieta / Anchieta / Ricardo de Albuquerque / Guadalupe / Pavuna / Costa Barros 

/Parque Colúmbia / Acari / Barros Filho / Coelho Neto / Irajá / Vista Alegre / Colégio 

/Vila da Penha / Vicente de Carvalho / Vila Kosmos / Marechal Hermes / Honório 

Gurgel / Rocha Miranda / Bento Ribeiro / Oswaldo Cruz / Turiaçu / Vaz Lobo 

/Madureira / Engenheiro Leal / Cavalcanti / Campinho / Cascadura /Quintino Bocaiúva. 
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Nessa CAP, a territoriaridade para assistência de saúde pública incluída na 

perspectiva de saúde da mulher contemplando a Estratégia da Saúde da Família (ESF), 

se localiza em dois espaços de cobertura da proposta governamental sendo uma delas a 

Clínica da Família (CF) e a outra o Centro Municipal de Saúde (CMS). Nesta 

investigação, somente tomaremos como campo de pesquisa, as CF como segue: CF Ana 

Maria (Ipase), CF Carlos Nery, CF Dante Romanó, CF Enf. Marcos Valadão; CF 

Epitácio Soares Reis; CF Josuete S. de Oliveira; CF Manoel Fernandes "Seu Neco"; CF 

Mª Azevedo Rodrigues; CF Nascimento Gurgel; CF Raimundo Alves Nescimento; CF 

Souza Marques, perfazendo um total de onze (11) clínicas da família.   

Na prática uma equipe de Saúde da Família tem responsabilidade sobre a saúde 

de uma população composta de 600 a mil famílias, nao excedendo o total de quatro mil 

pessoas moradoras de uma área geográfica definida. Essa área corresponde ao território 

de atuação da equipe. Quando fala-se em território no discurso oficial, não refere 

somente a uma área geográfica, mas sim a definição proposta por Santos (2003): 

“território usado pelo homens, tal qual ele é, isto é, o espaço vivido pelos homens, 

sendo também, o teatro da ação de todas as empresas, de todas as instituições”. Essa é a 

definição de território vivo que engloba a teia de relações humanas que se constroem 

sobre uma base geográfica, influenciada por fatores econômicos, sociais, culturais, 

políticos e epidemiológicos. Esses fatores e suas inter-relações são os determinantes do 

processo saúde-doença sobre as quais a equipe de saúde e a própria população têm 

corresponsabilidade, contando com o apoio de outros setores afins ao sistema de 

serviços de saúde. (BRASIL, 2011) 

Nessa composição pela proposta governamental, a equipe mínima da saúde da 

família requer a presença de um médico generalista, um enfermeiro, dois auxiliares de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS) em número suficiente para cobrir 

100% da população adscrita, respeitando-se o teto máximo de um ACS para cada 750 

pessoas e 12 ACS para cada equipe da estratégia da saúde da família. (Brasil, 2006). A 

essa composição pode somar-se  um cirurgião-dentista e um auxiliar ou/e um axiliar de 

consultório dentário, podendo ser reforçada pela presença de um técnico de higiene 

bucal. Vale ressaltar que a jornada de trabalho de todos esses profissionais deve ser de 

40 horas semanais (BRASIL, 2011).  

Segundo o relatório de gestão – período de Janeiro à Dezembro de 2015, a rede 

municipal de serviços de saúde do município do Rio de Janeiro encerrou 2015 com a 

expansão, sem presedentes, da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e com a 
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reestruturação do atendimento de urgência e emergência. Contam com mais de 920 

equipes de ESF, sendo 98% delas completas. As Clínicas da Família são base de um 

modelo de atenção focado na assistência à saúde. No município do Rio de Janeiro foram 

17,50% de mortes por neoplasias. A razão de exames citopatológicos do colo do útero 

em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária, teve como meta em 

2015 de 0,40%, contudo obteve como resultado da razão de 0,31%. Na CAP 3.3, teve 

como meta de 46% de ampliação a população pelas equipes de saúde da família, obteve 

45%.   

 

4.3. Participantes da Pesquisa 

Os participantes da pesquisa foram enfermeiros que atuam nas Clínicas da 

Família, CAP 3.3 como referido anteriormente, reafirmando que todos se encontram 

numa situação social/trabalhista similar. Adotaram-se como critérios de inclusão, atuar 

na saúde da mulher na Consulta de Enfermagem Ginecológica incluindo as atividades 

sobre o rastreamento do câncer do colo de útero, e participando de todo o processo da 

consulta até a realização do exame Papanicolau. Foram excluídos do estudo os 

profissionais não enfermeiros que atuavam na área da saúde da mulher no atendimento 

ginecológico e aqueles enfermeiros que estavam de licença trabalhista.   

Foram selecionados todos os enfermeiros que atuam nas Estratégias da Saúde da 

Família que estejam nas Clínicas das Famílias da Coordenadoria de Área Programática 

- CAP 3.3. Tendo em consideração que uma clínica da família foi utilizada como piloto 

utilizando três enfermeiros, no qual a pergunta norteadora da entrevista foi formulada 

por ser limitante aos participantes.  

Como citado anteriormente, foram um total de 10 clínicas da família (CF), o que 

em tese evidencia um total de quarenta (40) estratégias da saúde da família (ESF) 

(100%). Destes, 19 (47,5%) enfermeiros atingiram os critérios de inclusão e aceitaram 

ser entrevistados, refere-se ao enfermeiro responsável por cada equipe da estratégia da 

saúde da família. Nesta constatação contemplaram-se todas as unidades de CF da CAP 

3.3, nas quais verificou-se a média de até 5 ESF por CF, e uma com 7 ESF.  

 

 4.4. Técnicas de Coleta das Narrativas  

 Esta fase da pesquisa foi plenejada considerando os elementos necessários ao 

êxito da coleta de dados assinalada por Bertaux (2010). Inicialmente elaborei uma 

agenda para o encontro com o enfermeiro a ser entrevistado prevendo data e horário, 
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com a possibilidade de marcar e lembrar pelo telefone o respectivo agendamento. Antes 

da realização da entrevista foi feita uma apresentação do pesquisador que incluía a 

identificação de forma clara, precisa, natural e breve e, explicitar os objetivos da 

proposta da pesquisa esclarecendo as dúvidas sucitadas. 

A seguir, o pesquisador entrou em contato com o coordenador da CAP 3.3, para 

apresentar o planejamento da pesquisa de campo registrada na Plataforma Brasil pela 

instituição proponente - Escola de Enfermagem Anna Nery e a coparticipante – 

Secratria Municípal de Saúde do Rio de Janeiro, CAAE: 50201415.6.3001.5279. 

Contato esse já estabelecido previamente para obtenção da carta de anuência, momento 

que entecede a submissão ao comitê de pesquisa. Tendo uma recepção favorável pelo 

coordenador da CAP 3.3, que nos forneceu o cantato telefônico dos diretores das 10 

clínicas da família pude estabelecer o cronograma das entrevistas. Feito este 

cronogroma prévio com os diretores, compareci na data disponibilizada pelo 

responsável de cada CF para conhecer a unidade e os enfermeiros das equipes da 

estratégia da saúde da família, possibilitando uma ambientação favorável a coleta de 

dados conforme preconiza o método. O cronograma foi construído a partir das 

possibilidades de tempo dos enfermeiros, o que foi feito com reajustes das necessidades 

propostas pelos entrevistados.  

 A coleta das narrativas foi realizada utilizando-se duas técnicas: a primeira, 

relacionada com a aplicação de um questionário aos enfermeiros - participantes do 

estudo, com perguntas abertas e fechadas com a finalidade de caracterizar o perfil do 

percurso de vida dos profissionais. Esta abrange três grandes aspectos: a) trajetória 

pessoal; b) trajetória profissional e, c) trajetória de qualificação e formação. Os dados 

são apresentados no quadro denominado de historiograma.   

E, a segunda etapa consistiu no desenvolvimento de entrevista aberta. Esta etapa 

corresponde a narrativa de vida caracterizada por uma sucessão temporal de fatos e 

acontecimentos, situações, projetos e ações que dela resultem em sequencia traduzindo 

uma “linha de vida”. Nesta etapa utilizei o diário para registro do modo de 

funcionamento e de reconhecimento do contexto de ação do participante, oportunizando 

desta forma ao pesquisador identificar o momento propício para desenvolver algum 

ponto silenciado, não abordado ou precisando de explicitação.  

Foi necessário, também, cuidar para que não houvesse predeterminações e 

padronizações nas respostas dos entrevistados. Assim, procede a entrevista aberta com a 

seguinte questão norteadora: Fale-me a respeito de sua história de vida, na sua 
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inserção na política nacional de oncologia, enquanto prevenção do câncer de colo de 

útero, incluindo sua atuação na coleta do exame colpocitológico.  

A entrevista usou a gravação de áudio como ferramenta de registro dos relatos 

de vida dos entrevistados, permitindo que o entrevistador mais atenção as narrativas, 

além de preservar e perceber todos os detalhes da fala dos depoentes. Com as gravações 

de áudio, os conteúdos das narrativas foram transcritos no mesmo dia da entrevista, 

iniciando desta forma, sua interpretação e análise, e complementado quando oportuno as 

anotações no diário de campo.   

 

Historiograma dos Participantes - Rio de Janeiro, 2016 

 

Código do 

Participante 

Historiagrama  

E1 26 anos, solteiro, do sexo masculino, e de religião cristã, membro de 

uma família com 02 pessoas. É graduado há 05 anos em enfermagem 

por uma Instituição de Ensino Superior Privada, e atua na área também 

por 05 anos, trabalhando na Unidade Básica de Saúde por 03 anos. 

Conta com dois vínculos empregatícios, sendo os dois contratos regidos 

pela CLT, somando a carga horária total de 52h. Relata possuir pós-

graduação Lato senso, além de cursos de aperfeiçoamento e capacitação 

em saúde da mulher, saúde pública e em Papanicolaou. Nega 

capacitação em oncologia 

E2 29 anos, casada, do sexo feminino, e sem religião, membro de uma 

família com 02 pessoas. É graduada há 07 anos em enfermagem por 

uma Instituição de Ensino Superior Pública, e atua na área por 05 anos, 

trabalhando na Unidade Básica de Saúde por 02 meses, sendo este seu 

único vínculo empregatício, regido pela CLT, com a carga horária total 

de 40h. Relata possuir pós-graduação Lato senso, e stricto-sensu 

(mestrado em enfermagem), além ter realizado cursos de 

aperfeiçoamento e capacitação em saúde da mulher, saúde pública e em 

papanicolaou. Nega capacitação em oncologia. 

E3 23 anos, solteira, do sexo feminino, e de religião evangélica, membro 

de uma família com 04 pessoas. É graduado há 01 ano e 06 meses, em 
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enfermagem por uma Instituição de Ensino Superior Pública, e atua na 

área por 01 ano, trabalhando na Unidade Básica de Saúde por 04 meses, 

sendo este seu único vínculo empregatício, sendo este regido pela CLT, 

com a carga horária total de 40h. Relata cursar uma pós-graduação Lato 

senso, além de ter realizado curso de capacitação em papanicolaou. 

Nega capacitação ou aperfeiçoamento em oncologia, saúde da mulher e 

saúde publica.  

E4 54 anos, casado, do sexo masculino, não informou a religião, membro 

de uma família com 03 pessoas. É graduado há 15 anos em enfermagem 

por uma Instituição de Ensino Superior Privado, e atua na área por 15 

anos, trabalhando na Unidade Básica de Saúde por 03 anos, sendo este 

seu único vínculo empregatício, regido pela CLT, com a carga horária 

total de 40h. Relata possuir pós-graduação Lato senso, além de ter 

realizado cursos de capacitação em saúde da mulher, e em 

papanicolaou. Nega aperfeiçoamento e capacitação em saúde pública. 

E5 26 anos, solteira, do sexo feminino, e de religião católica, membro de 

uma família com 04 pessoas. É graduado há 04 anos em enfermagem 

por uma Instituição de Ensino Superior Pública, e atua na área por 04 

anos, trabalhando na Unidade Básica de Saúde por 01 ano e 10 meses, 

sendo este seu único vínculo empregatício, sendo este regido pela CLT, 

com a carga horária total de 40h. Relata cursar uma pós-graduação  

Lato senso, além de ter realizado cursos de aperfeiçoamento.  

Capacitação em saúde da mulher, saúde pública e em papanicolaou. 

Nega capacitação em oncologia.  

E6 25 anos, solteira, do sexo feminino, e de religião espírita, membro de 

uma família com 08 pessoas. É graduada há 03 anos em enfermagem 

por uma Instituição de Ensino Superior Privada, e atua na área por 06 

meses, trabalhando na Unidade Básica de Saúde por 06 meses. Conta 

com dois vínculos empregatícios, sendo os dois contratos regidos pela 

CLT, somando a carga horária total de 64h.  Relata cursar uma pós-

graduação Lato senso, além de ter realizado cursos de aperfeiçoamento 

e capacitação em saúde da mulher, saúde pública e em papanicolaou. 

Nega capacitação em oncologia. 
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E7 33 anos, solteiro, do sexo masculino, e de religião católica, membro de 

uma família com 03 pessoas. É graduado há 09 anos em enfermagem 

por uma Instituição de Ensino Superior Privada, e atua na área por 07 

anos, trabalhando na Unidade Básica de Saúde por 06 anos, sendo este 

seu único vínculo empregatício, regido pela CLT, com a carga horária 

total de 40h. Relata possuir títulos de pós-graduação Lato sensu, além 

de ter realizado cursos de capacitação em saúde da mulher, e em saúde 

pública. Nega aperfeiçoamento e capacitação em oncologia e em 

Papanicolaou 

E8 37 anos, casada, do sexo feminino, e de religião católica, membro de 

uma família com 02 pessoas. É graduada há 13 anos em enfermagem 

por uma Instituição de ensino superior pública, e atua na área por 13 

anos, trabalhando na Unidade Básica de Saúde por 03 anos e 06 meses, 

sendo este seu único vínculo empregatício, regido pela CLT, com a 

carga horária total de 40h. Relata possuir curso de pós-graduação lato-

senso, além de ter realizado cursos de capacitação em saúde da mulher, 

e em saúde pública e em papanicolaou. Nega aperfeiçoamento e 

capacitação em oncologia. 

E9 27 anos, casada, do sexo feminino, e de religião cristã, membro de uma 

família com 01 pessoas. É graduada há 03 anos em enfermagem por 

uma Instituição de Ensino Superior Pública, e atua na área por 02 anos, 

trabalhando na Unidade Básica de Saúde por 02 anos, sendo este seu 

único vínculo empregatício, regido pela CLT, com a carga horária total 

de 40h. Relata ser mestre, e possuir também curso de pós-graduação 

lato-senso, além de ter realizado cursos de aperfeiçoamento e 

capacitação em saúde da mulher, e em saúde pública, e em 

papanicolaou. Nega capacitação em oncologia. 

E10 26 anos, casada, do sexo feminino, e de religião evangélica, membro de 

uma família com 01 pessoa. É graduada há 02 anos e 11 meses em 

enfermagem por uma Instituição de Ensino Superior Pública, e atua na 

área por 02 anos, trabalhando na Unidade Básica de Saúde por 02 anos, 

sendo este seu único vínculo empregatício, regido pela CLT, com a 

carga horária total de 40h. Relata ser mestre, e possuir também curso de 
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pós-graduação lato-senso, além de ter realizado cursos de capacitação 

em saúde da mulher, e em saúde pública, e em papanicolaou. Nega 

aperfeiçoamento e capacitação em oncologia. 

E11 28 anos, divorciada, do sexo feminino, e de religião evangélica, 

membro de uma família com 02 pessoa. É graduada há 05 anos em 

enfermagem por uma Instituição de Ensino Superior Pública, e atua na 

área por 05 anos, trabalhando na Unidade Básica de Saúde por 05 anos. 

Conta com um vínculo empregatício, sendo o contrato regido pela RJU. 

Possui curso de pós-graduação Lato sensu, porém já participou de curso 

de  capacitação em saúde da mulher e em saúde pública. Nega 

aperfeiçoamento e capacitação em oncologia e Papanicolaou 

E12 31 anos, solteira, do sexo feminino, e de religião cristã, membro de uma 

família com 05 pessoas. É graduada há 09 anos em enfermagem por 

uma Instituição de Ensino Superior Pública, e atua na área por 09 anos, 

trabalhando na Unidade Básica de Saúde por 04 anos, sendo este seu 

único vínculo empregatício, regido pela CLT, com a carga horária total 

de 40h. Possui curso de pós-graduação lato senso, e já participou de 

cursos de capacitação em saúde da mulher, e em saúde pública. Nega 

aperfeiçoamento e capacitação em oncologia. 

E13 32 anos, solteira, do sexo feminino, e de religião umbanda, membro de 

uma família com 03 pessoas. É graduada há 07 anos em enfermagem 

por uma Instituição de Ensino Superior Particular, e atua na área por 05 

anos, trabalhando na Unidade Básica de Saúde por 05 anos, sendo este 

seu único vínculo empregatício, regido pela CLT, com a carga horária 

total de 40h. Possui curso de pós-graduação lato senso, e já participou 

de capacitação em saúde da mulher e em saúde pública. Nega 

aperfeiçoamento e capacitação em oncologia. 

E14 24 anos, solteira, do sexo feminino, e de religião católica, membro de 

uma família com 03 pessoas. É graduada há 03 anos em enfermagem 

por uma Instituição de Ensino Superior Particular, e atua na área por 03 

anos, trabalhando na Unidade Básica de Saúde por 02 anos, sendo este 

seu único vínculo empregatício, regido pela CLT, com a carga horária 

total de 40h. Não possui curso de pós-graduação, e já participou de 
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cursos de aperfeiçoamento e de capacitação em saúde da mulher, em 

saúde pública e Papanicolaou. Nega capacitação em oncologia. 

E15 30 anos, solteira, do sexo feminino, e de religião católica, membro de 

uma família com 04 pessoas. É graduada há 09 anos em enfermagem 

por uma Instituição de Ensino Superior Pública, e atua na área por 08 

anos, trabalhando na Unidade Básica de Saúde por 05 anos, sendo este 

seu único vínculo empregatício, regido pela CLT, com a carga horária 

total de 40h. Possui curso de pós-graduação Lato senso, e já participou 

de cursos de aperfeiçoamento e capacitação em saúde da mulher, e em 

saúde pública. Nega capacitação em oncologia. 

E16 25 anos, solteira, do sexo feminino, e de religião católica, membro de 

uma família com 03 pessoas. É graduada há 04 anos em enfermagem 

por uma Instituição de Ensino Superior Particular, e atua na área por 03 

anos, trabalhando na Unidade Básica de Saúde por 03 anos, sendo este 

seu único vínculo empregatício, regido pela CLT, com a carga horária 

total de 40h. Não possui curso de pós-graduação, e já participou de 

cursos de aperfeiçoamento e capacitação em saúde da mulher, em saúde 

pública e em papanicolaou. Nega capacitação em oncologia. 

E17 23 anos, casada, do sexo feminino, e de religião católica, membro de 

uma família com 03 pessoas. É graduada há 01 anos em enfermagem 

por uma Instituição de Ensino Superior Pública, e atua na área por 01 

anos, trabalhando na Unidade Básica de Saúde por 01 ano, sendo este 

seu único vínculo empregatício, regido pela CLT, com a carga horária 

total de 40h. Não possui curso de pós-graduação, e já participou de 

cursos de capacitação em saúde da mulher e em saúde pública. Nega 

capacitação em oncologia. 

E18 24 anos, casado, do sexo masculino, e de religião católica, membro de 

uma família com 04 pessoas. É graduada há 02 anos em enfermagem 

por uma Instituição de Ensino Superior Particular, e atua na área por 02 

anos, trabalhando na Unidade Básica de Saúde por 02 anos, sendo este 

seu único vínculo empregatício, regido pela CLT, com a carga horária 

total de 40h. Possui curso de pós-graduação lato senso, e já participou 

de cursos de aperfeiçoamento, e de capacitação em saúde da mulher, em 
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saúde pública, e em papanicolaou. Nega capacitação em oncologia. 

E19 26 anos, solteiro, do sexo masculino, e de religião católica, membro de 

uma família com 03 pessoas. É graduada há 04 anos em enfermagem 

por uma Instituição de Ensino Superior Público, e atua na área por 04 

anos, trabalhando na Unidade Básica de Saúde por 04 anos, sendo este 

seu único vínculo empregatício, regido pela CLT, com a carga horária 

total de 40h. Possui curso de pós-graduação lato senso, e já participou 

de cursos de aperfeiçoamento, e de capacitação em saúde da mulher, e 

em saúde pública. Nega capacitação em oncologia. 

 

 

4.5. Cuidados Éticos 

O estudo foi cadastrado na Plataforma Brasil número CAAE: 

50201415.6.3001.5279 e encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem Anna Nery e Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (CEP/EEAN/HESFA/UFRJ), sendo esta a 

instituição proponente e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro como 

instituição coparticipante, onde a pesquisa previamente foi apresentada para a CAP 3.3, 

obtendo a assinatura da carta de anuência.  

Todas as entrevistas foram tratadas de forma anônima e confidencial, e os dados 

coletados utilizados apenas em pesquisas e os seus resultados serão divulgados em 

eventos e/ou revistas científicas, conforme TCLE.  A participação dos enfermeiros não 

teve nenhum custo nem compensaçao financeira.  

A pesquisa pode apresentar riscos relacionados às lembranças de experiências 

que reportem a situações de desconforto e/ou de dificuldades vividas, caso ocorresse, a 

entrevista seria interrompida, para o seu reestabelecimento emocional até que se sentisse 

à vontade para retomar, ou não, a entrevista. Vale ressaltar que os riscos se justificam 

pelos benefícios da mesma, sendo estes relacionados ao aumento do conhecimento 

científico para a área de enfermagem e melhoria da qualidade da assistência de 

enfermagem, neste caso na prevenção do câncer de colo de útero conforme proposta na 

política da oncologia. 

A fim de obter a anuência dos participantes da pesquisa foi elaborado um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) respeitadas as normas estabelecidas pela 

Resolução nº 466/12 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa/CONEP, referente a 
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pesquisas envolvendo seres humanos. Este TCLE consta nos apêndices deste estudo, e 

foi fornecido aos entrevistados em duas vias, ficando uma cópia com o participante da 

pesquisa e a outra com o pesquisador. 
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CAPITULO - V 
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RESULTADOS 

 

5.1 Tratamento e Análise  

A partir do instrumento de caracterização foi feito as apresentações dos 

participantes através do historiograma, complementado com as informações que foram 

obtidas nas narrativas de vida dos participantes. A entrevista permitiu esquadrinhar as 

informações contidas na biografia dos enfermeiros atuantes na coleta do exame 

colpocitológico, e suas experiências vividas, complementando os dados fornecidos no 

questionário que auxiliaram à análise das narrativas de vida. (ALONSO, 1995 apud 

BORGES, TORALES E GUERRA, 2011).  

Todas as entrevistas gravadas foram transcritas simultaneamente ao processo de 

coleta de dados. Esta é uma tarefa árdua que demanda tempo, mesmo para um 

pesquisador experiente na técnica, tendo também a análise das mesmas. Os resultados 

da análise das entrevistas realizadas inicialmente não estão somente integrados aos 

modelos em via de construção, mas são retomados no roteiro de entrevista, devido a 

este movimento concomitante, que também nos deram indícios para as próximas 

entrevistas. (BERTAUX, 2010)  

As entrevistas foram categorizadas de acordo com os temas que emergiram das 

narrativas dos profissionais. Sendo as primeiras narrativas obtidas essenciais para que o 

pesquisador compreenda uma parte da realidade até então desconhecida da inserção do 

enfermeiro na política de oncologia e na prevenção e controle do câncer de colo de 

útero incluindo o exame colpocitológico, tudo isto para a construção e desconstrução de 

conhecimento, o que denominamos de fase exploratória.  

De acordo com Santos e Santos (2008), a organização do material recolhido, a 

sua sistematização e a sua condensação são necessárias. As aproximações com as 

narrativas, anteriores ou ulteriores, de uma mesma situação, devem ser efetuadas com 

um sublinhado ou com jogos de cores, organizando os elementos que trazem os 

suplementos de informação que será preciso integrar no texto, de forma que, sem perder 

o seu caráter próprio, ele dê conta, por enriquecimentos sucessivos, do máximo de fatos 

expressos. Além disso, sugere-se que, em cada uma das frases, devem ser agrupadas aos 

temas que envolvem várias conversas e que constituem um núcleo temático em torno do 

qual, num inquérito por histórias de vida a informação vai se saturar o que prepara o 

ordenamento temático. 
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A análise das narrativas se iniciou a partir do recolhimento da primeira narrativa, 

e finalizou quando as mesmas não revelaram mais valores ao conhecimento sociológico 

do objeto social, ao chegarmos a um ponto de saturação, para a consolidação de um 

modelo. Esta análise começa com a leitura flutuante do material visando adensar o 

discurso dos profissionais, a fim de agrupar os assuntos emergentes por aproximação, 

chegando a uma codificação das narrativas.  (BERTAUX, 2010) 

Após esta etapa, foi realizada uma nova leitura das entrevistas na íntegra, sendo 

esta mais exaustiva, comparando as unidades temáticas codificadas, buscando a 

possibilidade de descobrir novos temas e a maneira de construir os agrupamentos das 

unidades temáticas que emergiram, sendo dispostas em um quadro para visualização do 

panorama geral do encaminhamento dos dados, consistindo um salutar processo de 

investigação, onde cada fazer e refazer torna possível a eliminação de idéias 

preconcebidas e, desta forma, a visualização com mais clareza e veracidade do que está 

emergindo dos dados. (SANTOS E SANTOS, 2008) 

As transcrições das entrevistas contabilizaram em media 20 a 30 minutos de 

tempo, as quais foram digitadas em espaço duplo para poder favorecer a marcação e a 

leitura no texto. As entrevistas foram curtas mas puderam demonstrar as historias dos 

enfermeiros em seu exercício profissional na atenção primária, cheias de emoções como 

o medo do início da vida profissional e a preocupação de fazer o correto no que tange o 

rastremamento para não causar prejuízo a população de responsabilidade dos mesmos. 

Foi realizado, primeiramente, uma leitura flutueante do material tendo em busca 

reconhecer o discurso dos enfermeiros que atuam na estratégia da saúde da família, para 

promover um agrupamento dos assuntos que surgiram. Utilizando a marcação com 

canetas coloridas das unidades temáticas, para fazer inicialmente uma codificação. 

Foram elas:  

 

Unidades temáticas:  

  

1. População  

2. Região  

3. Preventivo  

4. Equipe 

5. Médico 

6. Saúde de mulher 



104	  
	  

7. Mulheres 

8. Enfermeiros  

9. Diagnóstico 

10. Aprendizado  

11. Faculdade  

12. Formação  

13. Consultas  

14. Demanda espontânea  

15. Livre demanda 

16. Agendamento  

17. Capacitação  

18. Medo de trabalhar/despreparo técnico   

19. Cobrança/produtividade  

20. Exame  

21. Colposcopia 

22. Assitência do enfermeiro na atenção primária  

23. Fluxo  

24. SISREG/regulação  

25. Diretrizes  

26. Manual  

27. Ministério da Saúde 

28. Lei do exercício profissional de enfermagem  

29. Território  

30. Usuário  

31. Paciente  

32. Alteração de resultado do colpocitológico 

33. Ginecologia  

34. Autonomia  

35. Outubro rosa/campanha 

36. Busca ativa  

37. Agenda de marcação  

38. Rotina  

39. Sistema informatizado para entrega de resultado 

40. Corpo da mulher  
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41. Centro Municipal de Saúde 

42. Clínica da Família  

43. Comunidade  

44. Materiais para realizar a coleta do colpocitológico  

45. Idade fértil da mulher  

46. Vida sexual ativa  

47. Agente Comunitário de Saúde  

48. Classificação do resultado colpocitológico  

49. Críticas acerca das recomendações protocolares do ministério de 

saúde  

50. Corrimento/doença sexualmente transmissível  

51. Fluxograma de tratamento  

52. Visita domiciliar 

53. Câncer  

54. Estratégia da saúde da família  

55. Consulta de enfermagem 

56. Assistência por especialidade  

57. Política pública  

58. Residência em saúde pública 

59. Especialização  

60. Tempo de experiência na atenção primária 

61. Questoes de violência a mulher  

62. Organização de trabalho  

63. Aceitação do profissional enfermeiro pela população  

64. Emoções dos enfermeiros acerca da doença neoplásica  

65. Medo de falhar na atuação profissional e promover prejuízo a 

população feminina  

66. Desvios conceituais sobre rastreamento do câncer do colo de útero  

 

  

Realizei uma análise das narrativas de vida transcritas, iniciando a leitura 

flutuante do material objetivando-me profundar no discurso dos enfermeiros, a fim de 

agrupar os assuntos emergentes por aproximação temática. Deste primeiro movimento 

emergiram 66 unidades temáticas. 
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Após a codificação realizei nova leitura das entrevistas na íntegra, comparando 

as unidades temáticas, a possibilidade de descobrir temas novos e a maneira de construir 

os agrupamentos das unidades temáticas que surgiram. 

   

5.2 - Recorrência dos participantes nas unidades temáticas do agrupamento  

Atuação e Abrangencia de Equipe  

  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

População X X        X  X X   X    
Região  X X     X             
Equipe  X  X          X  X  X   
Médico X  X  X  X X   X X  X  X    
enfermeiro X X X  X  X  X X   X X  X  X X 
Assis. do enf na 

atenção básica 
 X X X X X   X X X  X  X     

LEP de enf   X                 
Território     X   X X      X      
Usuário X        X     X X     
Pacientes X   X            X X   
Autonomia X X              X  X  
CMS               X     
CF X X   X         X X  X   
Comunidade X X    X X       X      
ACS  X  X X X X X  X  X  X X X X X X 
Tempo de 

experiência  
X X X X X   X X X   X X      

Aceitação 

do prof enf 

pela 

população  

X  X    X X      X      

VD     X         X   X   
prescrever X  X    X            X 
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Recorrência dos participantes nas unidades temáticas do agrupamento Formação e 

qualificação 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Aprendizado  X X X  X X X    X  X  X   X 
Faculdade X X X  X X     X X X  X   X X 
Formação  X  X  X    X X X   X  X X   
Capacitação  X    X       X     X   
Medo de 

trabalhar/despr

eparo técnico 

X X X X  X  X  X X   X  X   X 

Residência em 

SP 
    X               

Especialização  X   X   X  X X   X       
Desvios 

conceituais 

sobre o 

rastreamento 

do CA de colo 

de útero  

X  X    X X X     X      

 

 

Recorrência  participantes nas unidades temáticas do agrupamento Estrutura do 

Serviço 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Demanda 

reprimida   
X                   

Livre 

demanda  
    X  X      X   X  X X 

Agendamento      X   X  X   X  X X  X  
Cobrançaa/p

rodutividade  
X   X X X      X      X  

Fluxo  X X           X  X     
Agenda de 

marcação pelo 

enf 

    X X       X     X  

Rotina   X   X X   X X   X       
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Assis. por 

especialista  
X  X    X      X  X    X 

Organização 

de trabalho 
X X     X   X   X  X X    

 

 

 

Recorrência dos participantes nas unidades temáticas no agrupamento 

Rastreamento 

 

 

Recorrência dos participantes nas unidades temáticas do agrupamento Mulher 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Saúde da 

mulher  
X       X  X     X    X 

Mulheres  X  X X X X X  X X  X X  X X X  X 
Corpo da 

mulher  
   X          X    X  

Idade fértil  X X       X  X      X   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Preventivo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Consulta  X X X X  X  X X X     X   X X 
Exame  X  X X   X X  X X X X     X  
Colposcopia      X             X X 
Corrimento/

DST 
 X X    X   X    X     X 

Câncer X  X X   X X X X X  X X X X X  X 
Consulta de 

enf 
X X           X X      

Alteração de 

resultado  
  X   X  X            

Classificação 

de resultado  
X X   X  X X        X    

 
Materiais 

para coleta 
  X    X  X X X    X   X  
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Vida sexual 

ativa  
 X             X     

Questões de 

violência  
  X      X           

 

 

 

Recorrência dos participantes nas unidades temáticas do agrupamento Política 

Publica 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

SISREG/reg

ulação  
X X     X             

Diretrizes         X    X X         
Manual X X X X   X  X   X X X  X  X  
MS   X X X     X  X  X  X  X   
Outubro 

Rosa/campa

nha  

   X X   X    X   X     

Busca ativa      x   X  X  X        
ESF X             X      
Críticas 

acerca das 

recomendaç

ões do MS 

 X      X   X    X X X   

 

5. 3 - Categorização  

Os participantes da pesquisa em sua maioria iniciaram as narrativas de suas 

vidas relembrando sobre sua formação profissional nas politicas de saúde pública em 

saúde da mulher, de Oncologia e de Atenção Primária de Saúde destacando os dilemas e 

desafios, seguido dos modos de trabalhar com suas dificuldades e avanços ao longo do 

tempo do exercício profissional, mostraram diversas maneiras de se organizar para 

executar a proposta de ampliação de cobertura de atendimento. Muitos promoveram 

críticas a determinadas recomendações de estratégias/ações que são preconizadas pelo 

Ministério de Saúde na proposta de prevenção e controle do câncer cervico-uterino. 



110	  
	  

A estruturação das categorias se originou a partir dos agrupamentos das unidades 

temáticas convergindo na construção de três categorias, são elas: 1) Dilemas e desafios 

da formação profissional e atuação nas politicas públicas para às mulheres; 2) 

Organização da atuação dos Enfermeiros na estratégia de saúde da família: recursos, 

atividades e dificuldades no rastreamento; 3)  Atenção burocrática pelas Enfermeiras: 

credibilidade e desmistificação no cuidado profissional.   

 

5.3.1: Dilemas e desafios da formação profissional e atuação nas políticas 

públicas às mulheres  

 

A maioria dos enfermeiros que participou da pesquisa, iniciou sua narrativa 

relatando, de um lado, aspectos relevantes de sua formação na graduação de 

enfermagem e registravam que vivenciavam medo de atuar (11) na Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) pelo despreparo em nível da graduação sobre a matéria e alguns 

mostravam que em saúde pública tinham sido melhor preparados. Por esta razão, 

reconheceram a necessidade de seguir estudando e acompanhando as matérias com 

aplicação na prática. Ao mesmo tempo, narram também que o medo de não atender com 

qualidade deve-se a sua formação insuficiente na prática o que eles afirmaram que havia 

uma desvalorização de conteúdos de ginecologia e de saúde pública na universidade, em 

detrimento de capacitação técnica nos procedimentos inerentes a esses conteúdos, 

favorecendo desta forma a desqualificação na prática profissional.  

De outro lado, a descrição nas narrativas mostra que os profissionais valorizam 

dois aspectos fundamentais: um relacionado com o ensino na academia e o outro 

relacionado às propostas das Políticas Públicas do MS que são apresentadas por meio de 

manuais técnicos e de aprendizagem das mesmas na universidade. Deixam claro em 

suas narrativas que o despreparo abrange a capacitação para atendimento na ESF na 

perspectiva do SUS, e isto leva-os para sentimentos como medo, sofrimento, 

desconhecimento de metodologia de procedimento especifico como o do Papanicolau e 

contraditoriamente manifestam que sentiriam prazer de fazer o referido procedimento se 

eles tivessem conhecimento e capacitação para realiza-lo; ao mesmo tempo que 

complementam relatando que precisam estar “empoderadas” e os gestores 

reconhecerem a importância do atendimento na atenção primária. 
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Uma das participantes relatou que ter realizado um curso de especialização e o 

mestrado em saúde pública, lhe deram condições intelectuais para aplicar na prática e 

que ela realiza o preventivo (Papanicolau) como diretriz politica do MS, reconhecendo 

sua inserção, como resultado na politica de prevenção e controle do câncer de colo de 

útero. Para outra participantes ter sido acadêmica bolsista e aluna de iniciação cientifica 

(IC) lhe proporcionou condições favoráveis a sua atuação. E uma outra, reconheceu o 

programa de residência para tal qualificação na ESF. Nesta conotação alguns 

profissionais também destacaram que aprenderam e se qualificaram no processo de 

trabalho em equipe (05) e outras que aprenderam com médico (9) fortalecendo o 

trabalho interdisciplinar.   

A seguir objetivamos com uma das narrativas:  

Então, a primeira tentativa é pegar os cadernos mesmo. Porque 
era recém-formado, não tinha nem um ano de formado, na 
verdade terminei em dezembro e iniciei em fevereiro. E vamos 
lá e trabalhe, a equipe é sua. Eram 3.800 pacientes e muitas 
mulheres com demanda reprimida. Quando fui ao material da 
graduação que era tudo muito novinho ainda, uma vez ou outra 
que recorria às mídias que na época era o Orkut, por onde eu 
tirava minhas dúvidas com as professoras e elas ofereciam mais 
ajuda. Mas não havia necessidade, ofereceu até para eu assistir 
as aulas novamente. [...] [E1] 
 

Essa narrativa evidencia o déficit na formação que não se retrata tão somente ao 

conteúdo fornecido na universidade, mas também a uma falta de conectividade a 

realidade assistencial, na qual se faz necessária para aplicabilidade do conhecimento ao 

exercício profissional do enfermeiro. Segundo Carvalho e Ceccim (2015), discutir a 

formação em saúde implica tematizar o ensino, particularmente no âmbito da graduação 

nas profissões da área. Um elemento muito importante na discussão de questões 

curriculares é o fato de que as atividades tanto as teóricas quanto as práticas, não sejam 

isoladas das lutas econômicas, políticas e ideológicas da sociedade mais ampla. 

(SANTOS, 2003) 

O ensino de graduação, na saúde (Carvalho e Ceccim, 2015), acumulou uma 

tradição caracterizada por um formato centrado em conteúdos e numa pedagogia da 

transmissão, de desconexão dos núcleos temáticos; com excesso de carga horária para 

determinados conteúdos e baixa ou nula oferta de disciplinas optativas; desvinculação 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão, predominando um formato enciclopédico e uma 

orientação pela doença e pela reabilitação. Para essas autoras a condição da qualidade 
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do ensino de graduação em enfermagem atualmente, nos discursos acadêmicos e nas 

politicas do país tem convergência/consenso, não importando o nível educacional, que 

os mesmos devem ser de qualidade. Entretanto, quando busca o ensino de qualidade 

surgem discussões e reflexões que divergem pela diversidade de interesses que 

envolvem a sociedade e a assistência, pois o próprio termo “qualidade” é abrangente.  

Quando se trata da qualidade nessa análise, se trata de maneira concreta em 

condição adequada para o profissional enfermeiro atuar na atenção primária de saúde, 

tendo capacidade técnica-científica e política.  

Segue a narrativa abaixo de um participante que demonstra aplicação de 

conceito, de maneira inapropriada, ao referir-se ao exame de Papanicolau, quando cita 

Bi-rads (classificação mamográfica) e relata sua dificuldade por desconhecimento  deste 

procedimento, durante seu início de atuação na ESF, considerando que esta em 

formação na especialização em saúde pública.  

 
[...] O importante é informar para que serve o exame, a gente vê 
muitos casos que as mulheres entram no consultório e o exame é 
colhido para ver o resultado, diz que ta tudo bem com bi-rads. 
[...] É, foi muito ruim porque eu não sabia nada. Tudo me 
assustava. Fui largada na estratégia recém-formada. Na 
faculdade não foi tão bom assim o ensino de saúde pública. 
Faço uma pós, mas até agora só discutimos política, e não tive 
nada de técnica. É muita responsabilidade fazer o preventivo 
das mulheres. São vidas. [...] E na faculdade estudei obstetrícia, 
a ginecologia é desvalorizada, só ficam preocupados em nos 
ensinar sobre parto e amamentação, e pré-natal também. [...] 
Tivemos algumas capacitações, mas a prática mesmo de fazer o 
preventivo eu aprendi com outras enfermeiras, de outras 
equipes. [...] Sim, as outras enfermeiras nos ensinam com o que 
elas sabem que aprenderam com outras. Fazemos o que manda 
o manual. [...] É onde encontro toda a recomendação do 
ministério da saúde sobre o que fazer e quando fazer. Tem todo 
o roteiro da consulta. Temos que fazer o que está lá. Esta 
sempre a minha mão para sanar dúvidas, isso a faculdade me 
ensinou (risos). [E3]  

 
As escolas de ensino superior avançaram na concepção crítico-reflexiva em 

relação a sociedade, mas revelaram-se conservadoras na maneira como ensinam e 

operam os conteúdos adotando grades curriculares estanques, que levam a formação de 

um estudante comparável a “uma colcha de retalhos”, por somatória ou justaposição de 

conhecimento (Silva, 2008). Para esta autora a mudança na formação do enfermeiro 
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requer a atuação em coletivos capazes de incidir sobre as politicas públicas que 

permitam superar os desafios e criar oportunidades de melhoria na qualidade do ensino.  

Pela teoria de Ray (1989), Enfermeiros tem a responsabilidade de cuidar de uma 

população complexa. Eles devem saber a sua cultura, para ver internamente como seres 

humanos e ter a capacidade de se comunicar, educar e reabilitar essa população da área 

de saúde. A sua eficácia é devido à incorporação da ética, cultura, física, educacional, 

legal e de teoria do cuidado em dimensões prática cotidiana (COFFMAN, 2014). 

Pode-se observar, que novamente a narrativa é sobre a formação e o enfoque 

obstétrico. Para Carvalho e Ceccim (2015), é importante ressaltar o caso da 

enfermagem, no país, entre o final dos anos 1980 e meados dos anos 1990. Houve uma 

mudança de paradigma por ocasião dos Seminários Regionais e Nacionais de Ensino 

Superior em Enfermagem que em seus relatórios foi caracterizado como a substituição 

do paradigma da assistência às doenças pelo paradigma do cuidado humano, gerando 

um movimento de educação em enfermagem. O movimento da enfermagem surge como 

novo paradigma curricular, preconizando uma formação que amplia três dimensões 

básicas: a) competência técnico-científica, com a competência política; b) estreita 

relação entre processo de formação e processo de trabalho; e, c) mudança nos marcos 

conceituais do trabalho em saúde pela compreensão conjuntural do País e do contexto 

sanitário. O currículo, neste enfoque, deveria favorecer as práticas voltadas para as 

demandas de saúde da população, em consonância com os princípios da reforma 

sanitária brasileira, introduzindo na ordem do currículo os temas do cuidado, da 

integralidade e da reforma sanitária.  

Nesse contexto, destaca-se uma maneira de aprendizado que um dos 

participantes uma vez mais narra, que sua qualificação se dá pelo processo de saber por 

profissionais que estão na prática. Vemos que a necessidade de uma formação técnica e 

política no coletivo se faz necessária para a atuação e construção de identidade 

profissional do enfermeiro. O profissional de saúde reconhece que há necessidade do 

conhecimento cientifico e tecnológico, mas também de conhecimento de natureza 

humanística e social relativo ao processo de cuidar, de desenvolver projetos terapêuticos 

singulares, de formular e avaliar políticas e de coordenar e conduzir sistemas e serviços 

de saúde. O diploma em qualquer área de saúde não é suficiente para garantir a 

qualificação necessária, já que o conhecimento e a informação estão em permanente 

mudança e exigem atualização constante do profissional. Assim, os autores afirmam,  

como não é possível aprender a cuidar em uma aula, duas ou vinte, o desenvolvimento 
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do cuidar deve envolver o contato com o outro e as relações entre as pessoas. 

(CARVALHO E CECCIM, 2015) 

Bem, eu estou há muitos anos na saúde publica desde que me 
formei. Venho de uma faculdade pública, uma das melhores do 
Brasil. Falar de política pública hoje em dia é dizer sobre uma 
“instituição falida”. A enfermagem é a empregada do MS. É 
exercer o que se manda. Um grande problema de saúde publica 
que é o câncer no Brasil e no mundo. Então estabelecem 
diretrizes e depois normas e condutas através dos manuais. 
[E11]  

 
Aprendemos na faculdade com certa limitação e aprendemos 
com os colegas. A capacitação acontece no dia a dia. Tudo 
conforme o manual. [E12]  
 

O cuidado conceitualmente pela teoria da atenção burocrática é processo 

relacional complexo transcultural com base em um contexto ético e espiritual. O 

cuidado é a relação entre caridade e ação correta, entre o amor e compaixão em resposta 

ao sofrimento e necessidade, e da justiça ou equidade em relação ao que deve ser feito 

(Coffman, 2014). Nesta situação as participantes que narram suas experiências e visão 

de mundo, de maneira crítica – fizeram afirmando que a inserção do enfermeiro nas 

políticas públicas, se da de forma subsidiária acatando as determinações como manda o 

MS e conforme estabelecido em manuais. 

A seguir, veremos uma participante narrar a dificuldade que enfrentou no seu 

início do exercício profissional na atenção primaria de saúde, como outros. Evidencia o 

despreparo para atuação e a maneira de seleção ao emprego. Como é importante o 

processo seletivo para garantir a formação adequada e especializada.  

 
Eu cheguei aqui na clínica da família um pouco perdida por não 
saber nada de saúde pública, como eu cuidava dos bebês me 
colocaram na puericultura, mas é muito diferente do que eu 
fazia e isso foi me dando um desespero. Quando fiz o curso 
introdutório, mas só fala do SUS, e não ensina técnica 
nenhuma. Mas tive assumir uma equipe, fiquei muito 
desesperada, pois não sabia nada, eu chorava antes de fazer 
uma VD. Sofri muito aqui. Tinha usuário que falava que não 
queria ser atendida por mim, nossa como eu chorei na minha 
vida, mas precisava pagar as contas. Fui pedir ajuda das 
colegas para me ensinarem e quem muito me ajudou foi uma 
ACS que é técnica de enfermagem. Eu era excluída de qualquer 
convite para almoçar ou algo parecido pelas minhas colegas 
enfermeiras e aqui são 7 equipes, ou seja, são 7 enfermeiros. 
Mas eu era vista como a enfermeira da vereadora. O que eu 
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podia fazer? Era mesmo. Eu fui tentar estudar. Nunca tinha 
passado um espéculo na minha vida, na faculdade toda nunca 
tinha visto um. Graças ao bom deus, minha gerente não me 
deixou colher preventivo no primeiro ano aqui porque não 
sentia segurança em mim mesma, mesmo eu pedindo quase que 
todo dia para fazer o preventivo porque acho muito lindo o 
enfermeiro fazer isso. Eu sei que o medico da minha equipe 
fazia muita reclamação de mim, mas eu tinha “costas quentes”. 
[E14] 

 
Essa narrativa pode ser fundamentada no conceito de Ray (1989), de ambiente 

como fenômeno espiritual, ético, ecológico e cultural complexo. Esta conceituação de 

ambiente engloba também conhecimento e consciência da beleza, de estilo de vida e 

sistemas simbólicos ou padrões de significado (representante). As formas funcionais 

que são identificadas na estrutura social da burocracia têm um papel a facilitar o 

conhecimento do significado da assistência, cooperação e conflito em grupos culturais 

humanos e ambientes organizacionais complexos. A teoria da atenção burocrática 

oferece uma vista única sobre as organizações de saúde e como eles se relacionam os 

fenômenos de enfermagem como um todo e como partes do sistema.  

Nesse sentido, a nossa intervenção profissional é com o corpo vivo e em 

interação com o socius e o ambiente, sob processos de subjetivação. Em muitos cursos 

da área da saúde só vamos enfrentar o corpo vivo no final da graduação, por meio dos 

estágios supervisionados, internatos e treinamento clínico, por exemplo. Isso complica 

tudo porque o corpo vivo é a pessoa, que carrega uma história, dilemas, sofrimentos, 

alegrias, gostos, necessidades, compreensões e culturas. Tudo se complica também para 

o usuário porque aquele conhecimento dos primeiros anos, que está desvinculado da 

dinâmica das relações, organiza o olhar do estudante que, quando vai assistir, inicia por 

uma imagem de dissecção do corpo e não pela escuta ou contato com a alteridade. 

(CARVALHO e CECCIM, 2015).   

 
Então, eu sou enfermeira formada há 03 anos, há dois anos atuo 
aqui na estratégia e há um ano sou formada pela Fiocruz em 
saúde pública. A gente acaba atuando em todos os ciclos de 
vida, da criança até o idoso, incluindo a mulher também. E sou 
mestre em enfermagem também pela UNIRIO. Então esses dois 
anos que estou atuando aqui, é uma das diretrizes do enfermeiro 
atuar na prevenção do câncer do colo de útero através do 
citopatológico, na faixa de 25 a 46 anos como é preconizado 
pelo MS na idade fértil. E aí, durante o preventivo fazemos 
orientações e acredito que eu esteja atuando tanto na questão 
da prevenção do câncer do colo de útero e mama.  [E9] 



116	  
	  

 
 

Então estou formada há 2 anos e 8 meses, desde que me formei 
estou preparando meu currículo para atenção primária. Desde 
a época de saúde pública eu sempre soube que queria trabalhar 
com isso, sempre gostei muito. Mas a gente começa ir ao campo 
no quarto período, eu sempre gostei. Sempre soube que seria 
enfermeira de saúde pública. Eu fiz acadêmico bolsista na 
prefeitura, fiz estágio não obrigatório dentro da estratégia. 
Além dos meus estágios da faculdade. Eu era iniciação 
cientifica na faculdade. Quando me formei fiz a especialização 
em saúde publica na ENSP e junto o mestrado em saúde 
pública. Assim que me formei fui chamada para seleção seletiva 
daqui e passei. Aqui na clinica na família, a gente trabalha com 
linhas de cuidados, eu sou responsável por fazer grupos, 
consultas e buscas ativas, tanto criança ou adulto. [E10]  
 

 

A formação de qualidade é um desafio da atualidade, frente a mercado do oferta 

de ensino superior com prevalência na área privada. Segundo a “pesquisa perfil da 

enfermagem”, coordenado pela Dra Maria Helena Machado da FIOCRUZ (Rev Enferm. 

Foco 2016;15-34), pode-se afirmar que a formação dos enfermeiros se dá em sua 

maioria (57,4%) em instituições privadas de ensino superior. As públicas são 

responsáveis pela formação de 35,6% do contingente e as filantrópicas, por menos de 

5%. O estado do Rio de Janeiro é responsável por formar 11,1% dos enfermeiros do 

país. Esa pesquisa mostra que 39,5% dos enfermeiros fizeram cursos diurnos e 36,6% 

em tempo integral. O noturno foi apontado como a modalidade de formação de 12,9%, 

enquanto que o vespertino foi responsável de 8,4%. Dessa forma, fica clara a tendência 

do curso de enfermagem deixar de ser de horário integral, o que possibilita ao estudante 

manter um emprego durante a graduação. Foram mais da metade dos participantes da 

presente pesquisa que se formaram em instituição particular.  

Essa mesma pesquisa, perfil da enfermagem (Rev. Enferm. Foco 2016;15-34), 

mostra que no momento a enfermagem é uma profissão predominantemente feminina 

mas que sofre o processo de aumento do gênero masculino. Na presente pesquisa  os 

participantes, também, predomina a composição do gênero feminino, tendo somente 

quatro homens.  

Ressalta-se que essa construção é um movimento de redefinição de saberes e 

práticas nos serviços de saúde, superando a visão de organização hierarquizada que tem 
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por finalidade atender a saúde, para uma organização da rede de cuidados que permitem 

ampliação da autonomia e corresponsabilidade do sujeito (SILVA, 2008). 

O discurso, a seguir, narrado pela participante E5, demonstra como uma 

formação adequada proporciona condição básica para desenvolver um trabalho livre de 

imperícia, imprudência e negligencia. E não causar mal estar que outros participantes 

narraram por falta de formação adequada.   

Então, o “Papanicolau” eu comecei a coletar durante a 
graduação, onde eu me formei foi uma faculdade que foca muito 
mesmo na parte de saúde pública, atenção básica, então eu 
pratiquei bastante durante a graduação a coleta de 
“Papanicolau” e durante a residência – fiz residência em saúde 
pública, então eu atuei em uma unidade de saúde da família 
durante um ano e eu atuava junto com a enfermeira da equipe 
na coleta, na entrega de resultados, encaminhamento e 
acompanhamento das mulheres que procuravam aquela equipe, 
né?[...].  [E5] 
 
Eu tive uma boa formação em saúde da mulher, minha 
professora era muito boa, nos faziam cheirar o especulo sempre 
para avaliar o corrimento. Sempre dizia: abordagem 
sindrômica se faz com olho e cheiro. [E15] 
 

 
A prática é um recurso pedagógico que se faz necessário ao enfermeiro durante 

seu processo de formação. Alguns participantes, do seu ponto de vista com o método 

demonstra através de suas narrativas de vida, que a prática é um bom recurso de 

formação.   

Eu aprendi na faculdade. Eu não exercia isso porque venho da 
assistência e aprendi. Alias reaprendi com as meninas que 
foram todas muito solicitas comigo. [...] Então as professoras 
da faculdade, que eu considero “super especializadas” até a 
página 02, eu acho (risos). Ensinaram da mesma forma. [E6]  
 
Então, eu tenho uma pós em obstetrícia que fiz na Gama Filho 
em 2014, conclui essa pós-graduação, mas nunca atuei como 
enfermeira obstétrica. A saúde da mulher sempre foi minha 
paixão desde graduação, fiz o meu TCC voltado para a saúde 
da mulher, mas a atuação veio mesmo em 2012 na ESF. [...] 
Dificuldade é sobre os colos, eu tenho muita dificuldade com as 
mulheres obesas, mas com o tempo você tem um manejo melhor. 
[E8] 

 
Faço o exame ainda com uma dificuldade, pois não tive tanto 
tempo de prática nos estágios de faculdade e o que sei hoje 
aprendi com o meu medico da equipe. Ele ensina muito. 
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Principalmente quando vêm alterações celulares. E na minha 
especialização temos uma formação muito política e crítica, 
mas sem nenhuma prática, pois ela multiprofissional então não 
dá para ensinar ao enfermeiro somente e esquecer as outras 
categorias. Cada um que aprenda suas técnicas. Eu tinha uma 
professora que dizia que a técnica é burra [E13] 

 
Existem especificidades no aprendizado como toda e qualquer especialidade de 

atuação do enfermeiro que se faz necessária e de suma importância na formação do 

mesmo a sua prática. Pois habilidade se adquiri com prática do exercício mas a técnica é 

básica para garantir uma perícia a atividade profissional do enfermeiro. E a mesma 

técnica deve estar de acordo com os preceitos éticos e legais da profissão.  

A educação permanente dos profissionais deve constituir parte de pensar e fazer 

dos trabalhadores com a finalidade dos mesmos contribuir para a organização do 

processo do trabalho, através de etapas que possam problematizar a realidade e produzir 

mudanças. Esse processo deverá ocorrer de forma organizada e prioritária, pois 

atualmente é uma política pública. 

 
Sou formado há nove, desde que me formei trabalho na saúde 
publica do rio de janeiro. Éramos somente 6 equipes no início. 
Aprendíamos com o mais experiente. Sobre o câncer de colo do 
útero, aprendemos a colher com um ginecologista que tinha em 
umas das equipes. Tínhamos muitas dificuldades por pouca 
equipe, hoje em dia esta tudo, mas fácil em contra partida a 
informatização dificultou um pouco que não somos, mas nós que 
resolvemos os problemas. Fazemos os preventivos em todas as 
mulheres. Eu tenho controle das minhas mulheres. Mas hoje em 
dia as mulheres não ficam, mais perdidas. [...] É uma doença 
que ninguém controla. Eu penso que o câncer pode acontecer 
em qualquer idade. [E16]  

 
 

Isso aconteceu bem marcante para mim. Cheguei à atenção 
primaria com muita coisa para fazer e sem preparo. O 
preventivo eu vi na faculdade, mas outras coisas não vi. [...] 
Procedimentos em saúde da mulher, como fazer o toque. Não 
sabia para onde encaminhar a mulher, não sabia como tratar os 
resultados dos preventivos. [E19]  

 

 Em suma, a construção histórica da formação do Enfermeiro para o 

cuidado, teve início em 1860, na Inglaterra Vitoriana com Florence Nightingale, onde 

ocorreu a divisão dos profissionais da equipe de enfermagem em Nurses e Lady-Nurses, 

havendo uma fragmentação das atividades relacionadas ao cuidado, já que às Ladies 
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cabia o ensino e supervisão, e às nurses as tarefas manuais. Vale ressaltar que para 

Florence, nesse modelo, "a disciplina é a essência do treinamento'', implicando isto na 

docilização dos corpos da qual não conseguimos nos libertar até hoje (WALDOW, 

1995) 

Em 1940, o foco da enfermagem era centrado nas tarefas e procedimentos, sem 

levar em consideração a construção intelectual, fato este que ainda se reproduz, no que 

concerne, principalmente, aos auxiliares de enfermagem, que, dado ao grau de sua 

escolaridade na formação (nível médio ou profissionalizante), eram limitados a executar 

atividades procedimentais e rotineiras. Na década seguinte, em 1950, a enfermagem 

passou a buscar princípios científicos, em outros saberes, focados no modelo 

biomédico, buscando-se concretizar a dimensão intelectual do seu trabalho. Neste 

período também firmou-se a figura do trabalho em equipe.  

A partir da década de 1960, a enfermagem iniciava a fase de construção de um 

corpo de conhecimentos próprio, sendo que as primeiras teorias foram desenvolvidas 

por enfermeiras norte-americanas e difundidas para outros países. Em 1970, no Brasil, 

esta inovação no ensino se deu com a ilustre Profª. da Universidade de Saõ Paulo (SP), 

Wanda de Aguiar Horta, que defendeu a fundamentação dos cuidados de enfermagem 

baseada na Teoria das Necessidades Humanas Básicas.  

Por oportuno é importante considerar que a formação de Enfermeiros no Brasil 

teve seu início em 1923, quando Carlos Chagas criou a Escola de Enfermeiras do 

Departamento Nacional de Saúde Pública, hoje Escola de Enfermagem Anna Nery da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEAN/UFRJ) e, o fez com o objetivo de 

melhorar as condições sanitárias e de saúde pública no Brasil. 

Contudo, para Ray (1989) em sua Teoria de Atenção Burocrática, diz ser esta 

útil na formação do Enfermeiro por centrar-se nos cuidados de enfermagem e na 

conceituação do sistema sanitário. E afirma substantivamente que os cuidados 

diferenciais descobriram que em Enfermagem são contextuais e influenciados pela 

estrutura organizacional ou cultural que no caso do ensino e da prática da profissão foi é 

ainda é pautado no modelo biomédico. Para esta teórica o cuidado diferencial é um 

processo dinâmico que surge a partir dos diferentes valores, crenças e comportamentos 

que são expressos em relação ao significado do cuidado. Ray ainda defende citando 

Watson (1985) que no sistema sanitário o paciente/cliente e a Enfermeira estão unidos 

por meio de uma relação de cuidado transpessoal dinâmico e que na comunicação a 

Enfermeira considera que a pessoa tenha capacidade de tomar decisões.  
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Segundo Souza (2006), com a reforma universitária em 1970, o currículo de 

enfermagem passou a ser composto de três partes: pré-profissional, tronco profissional 

comum e as habilitações. A partir desta década (1970), ocorreram vários movimentos 

políticos e sociais como a conferência de Alma-Ata em 1978, o que possibilitou um 

repensar do processo saúde-doença, levando a enfermagem a uma mudança na postura 

da prática profissional com o intuito de atender às demandas emergentes. Para isso foi 

necessário a enfermagem rever vários conceitos e posturas o que culminou em 

mudanças curriculares, contribuindo para um processo de transformação no ensino e na 

profissão.  

A implantação do SUS, através da promulgação da nova Constituição Brasileira 

(1988), e das Leis Orgânicas da Saúde (nº 8080 e 8142 em 1990), suscitou discussões 

sobre novas formas de abordar o ensino na saúde em geral (processo saúde-doença) e na 

enfermagem em particular dentro de um contexto sócio-histórico-político-econômico 

que promoveu amplos debates por parte dos profissionais de saúde, governo e sociedade 

civil organizada. Aqui recorremos a Ray (Op.cit) para referir que, para ela, o significado 

do cuidado pode-se diferenciar dependendo de suas estruturas sócio-cultural, 

educacional, política, económica, física, tecnológica e legal. 

Na saúde da mulher as políticas públicas sofreram mudanças em sua concepção 

desde a formulação do programa em saúde da mulher (PAISM, MS, 1984) até as 

Politicas Nacionais atuais (MS, PNAISM, 2004 e 2011), conforme Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres 2013-2015, que tinha como objetivo geral: Promover a 

melhoria das condições de vida e saúde das mulheres em todas as fases do seu  ciclo 

vital, garantindo os direitos sexuais e os  direitos reprodutivos, bem como os demais  

direitos legalmente constituídos; e ampliar o acesso aos meios e serviços de promoção, 

prevenção e assistência da saúde integral da mulher em todo o território brasileiro, sem 

discriminação de qualquer espécie, resguardadas as identidades e especificidades de 

gênero, raça, etnia, geração, classe social, orientação sexual e mulheres com deficiência. 

Coadunando as concepções e propostas programáticas e das politicas na 

perspectiva do SUS, atualmente a saúde da mulher e a prevenção e controle do câncer 

de útero exige uma abordagem de atuação na atenção primária de saúde (APS), 

inicialmente enquanto programa de saúde da família (1994) e posteriormente na 

perspectiva de “Estratégia da Saúde da Família”. Neste particular, para Ray (1989) os 

enfermeiros tem a responsabilidade de cuidar de uma população complexa; eles devem 

saber sua cultura, para ver internamente como seres humanos tendo a capacidade de se 
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comunicar, educar e reabilitará essa população da área. A sua eficácia devido a 

incorporação da ética culturais, físicas, educacionais, legais e de teoria do cuidado em 

dimensões prática cotidiana. 

       

5.3.2: Organização da atuação dos Enfermeiros na Estratégia de Saúde da 

Família: recursos, atividades e dificuldades no rastreamento 

A Estratégia da Saúde da Família (ESF), à luz da teoria burocrática de RAY, é 

considerada nesta investigação, o local oportuno para a organização dos cuidados e 

realização de atividades educativas no controle do câncer de colo e útero, visto que é a 

porta de entrada das mulheres nos serviços de saúde na perspectiva do SUS. Os 

profissionais que trabalham na ESF possuem uma área adstrita, o que possibilita o 

conhecimento da sua comunidade e a busca ativa dessas usuárias para a realização da 

citologia com técnica padronizada no intuito de obter diagnóstico precoce e tratamento 

apropriado dos casos com alterações (RAMOS et al, 2015) 

A relevância do enfermeiro no contexto da prevenção do câncer do colo de 

útero, de acordo com Ramos et al. (2014), se dá pela sua participação nas atividades de 

controle e rastreamento através dos esclarecimentos de duvidas, prevenção de fatores de 

risco, realização da consulta ginecológica e do exame preventivo, influenciando para 

um atendimento a demanda de melhor qualidade, efetivando um sistema de registro de 

qualidade e intervindo ao encaminhamento adequado. 

Considerando a teoria da atenção burocrática como a teoria do cuidado segundo 

Ray, como uma filosofia esta aborda a natureza da enfermagem e o cuidado. As 

filosofias são espaços para propor ideias gerais sobre como a enfermeira e a profissão 

encontra "sua obrigação moral para a sociedade" (Coffman, 2014 In: Alligood 2014). 

Esta teoria propõe que os enfermeiros estão guiados a decidir pelo cuidado ético-

espiritual em relação á organização do trabalho, às decisões legais, econômicas, 

tecnológicas e outras estruturas. 

Como descrito no referencial teórico, os problemas enfrentados pelos 

enfermeiros hoje, incluem restrições econômicas na assistência ambiente alvo do 

cuidado, e os efeitos dessas restrições recaem sobre a relação enfermeiro-paciente. 

Quando Ray, em 1997, descobriu a teoria de autenticidade existencial o fez 
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fundamentando-a como a unidade de sentido nos cuidados pelo gerente de enfermagem 

e, mais recentemente foi adaptada por Sorbello (2008). Dados da pesquisa mostram que 

os cuidados relacionais entre os administradores, enfermeiros e pacientes é o mais 

poderoso preditor de organização, auto relacional cujo objeto é o bem-estar. O trabalho 

de Ray enfatiza a necessidade de uma ética pensativa para a prática clínica, para 

melhorar o conhecimento de como profundos valores e relações morais podem moldar 

as decisões éticas (RAY, 1998) 

A implantação do PSF é um marco na incorporação da estratégia de atenção 

primária na política de saúde brasileira. A doutrina de cuidados primários de saúde da 

Conferência de Alma-Ata havia anteriormente influenciado a formulação das políticas 

de saúde no Brasil (Paim, 2002) e, seus princípios foram traduzidos no novo modelo de 

proteção social em saúde instituído com o SUS. Contudo, uma política específica, 

nacional, de atenção primária para todo o país nunca havia sido formulada, ainda que 

diversas experiências localizadas tenham sido implementadas de modo disperso.  

A ESF, em sua concepção programática, promove reorganização da dimensão 

organizacional do modelo assistencial vigente, ao constituir uma equipe 

multiprofissional responsável pela atenção à saúde de uma população circunscrita, onde 

os profissionais atuam constituindo a equipe mínima na atenção básica (médico, 

enfermeiro, técnico de enfermagem e os agentes de saúde) todos voltados para a ação 

comunitária, ampliando a atuação da equipe sobre os determinantes mais gerais do 

processo saúde-doença.  

A realidade dos enfermeiros que atuam na ESF indicam que sobre sua maior 

dificuldade é o encaminhamento apontada pela visão de mundo dos enfermeiros que 

participaram da pesquisa. Constam de suas narrativas alguns recursos, atividades e 

dificuldades:  

 [...] Em caso de dúvida eu recorro ao médico e a CAP, sobre o 
fluxo para onde eu encaminhar a mulher, mas eu prefiro que 
fique centralizado em mim. É, em alguns casos a gente não 
consegue fazer nada e temos que encaminhar. Sempre que é 
feito o encaminhamento não fica desvinculada com a gente, e 
quando ela vai. [E1] 
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O enfermeiro narra que suas dúvidas sobre o encaminhamento centralizando 

para ela a atividade, nas dificuldades não sabe como atuar ou a quem encaminhar e diz 

que a vinculação do encaminhamento é com o enfermeiro. Constatamos no relato 

anterior, uma dificuldade apontada como a do fluxo dentro do sistema. As unidades de 

Atenção Primária à Saúde são consideradas porta de entrada do usuário no sistema de 

saúde, espaço em que o enfermeiro é importante integrante da equipe multiprofissional 

da ESF. Conforme o tamanho da área de abrangência se distribuem equipes que têm 

como desafio o trabalho integrado e a responsabilidade pelas pessoas ali residentes 

(SOUZA, 2012). 

Os enfermeiros relataram que os protocolos são a base legal para o exercício da 

prática profissional, e afirmam que embora não saiba muito da doença reconhecem a 

gravidade e por isto faz o rastreamento, ilustramos com relato abaixo do E2: 

 
São os livros que determinam o nosso fazer temos respaldo por 
lei, está na nossa lei do exercício profissional. [...] É um câncer 
que acomete o colo do útero e é avassalador. Eu não entendo 
muito dele, mas por saber sua gravidade, eu faço o 
rastreamento com todas as mulheres de minha 
responsabilidade. [E2] 

 
Nessa narrativa, há reconhecimento da competência legal para a sua atuação, 

identifica que na gravidade da doença mesmo assumindo o desconhecimento em 

oncologia identifica que o procedimento deve ser realizado assumindo-o como sua 

responsabilidade profissional. 

Os sistemas complexos, tais como as organizações, têm muitos agentes que 

interagem uns com os outros, de várias maneiras. Consequentemente, estes sistemas são 

dinâmicos e sempre mudam. Os sistemas se comportam de uma forma não-linear, 

porque eles não reagem proporcionalmente às entradas. Essa afirmação trazida à luz da 

teoria da atenção burocrática de Ray mostra um contexto onde transloucamos ao cenário 

da Estratégia da Saúde da Família, como um sistema complexo. O Enfermeiro precisa 

conhecer todos os sistemas que se interagem entre sim tendo como base seu fundamento 

ético-legal do exercício profissional. 

Organizações de cuidados de saúde são hierárquicos, pela Teoria de Ray, 

mostram métodos de sistema de gestão com algum grau de comando, autoridade e 

controle para um funcionamento eficaz e aqui os hospitais tendem a ser burocráticos; ou 

seja, não são apenas lugares para o cuidado dos doentes, mas também são organizações 
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técnicas, político-econômicas e jurídicas integradas. As políticas devem ser concebidas 

para melhorar a perspectiva humana na prática profissional, tendo estes princípios e 

políticas orientando as ações e as necessidades de recursos.  

A introdução da Teoria do Cuidado Burocrático de Ray no contexto mais prático 

do exercício profissional exigirá um deslocamento do sistema de um foco pequeno para 

um foco amplo, neste caso a prática de enfermagem em organizações multifacetadas as 

que teriam que avançar também. Esta nos encoraja a imaginar como um novo modelo 

pode ajudar a compreender como a enfermagem pode ser praticada no contexto 

contemporâneo de saúde, ilustrando a importância do cuidado espiritual e ético em 

relação às culturas organizacionais (dentro de prática protocolares) considerados os  

aspectos políticos, econômicos, jurídicos e tecnológicos da organização hospitalar, 

porém projetando para a realidade da saúde pública. Aplicando estas concepções 

teóricas a esta pesquisa recorremos a Paula et al. (2012), quando defendem que a 

prevenção a esta neoplasia (câncer de colo de útero) se percebe quando ela engloba 

todos os níveis de assistências, porém é na assistência básica/primária e, 

especificamente, na Estratégia da Saúde da Família que se evidenciam as maiores 

conflitos para solucionar atividades que também se apresentam complexas.  

Nesse tipo de organização especialmente no hospital a divisão de trabalho é uma 

realidade evidenciada pelos enfermeiros, e verificamos nas narrativas que eles assumem 

toda assistência a saúde da mulher de sua área de abrangência. Onde pode comprometer 

o trabalho como um todo: 

 
[…] O meu médico não faz nenhum preventivo, é só comigo 
toda a parte de consulta ginecológica. [E3] 
 
Na minha equipe o médico não faz o preventivo, quem faz sou 
eu. Assumo toda parte da saúde da mulher, só o chamo quando 
ha necessidade. Se tiver uma coisa diferente do habitual. [E19] 
 
 

Evidencia-se nessas narrativas que a Enfermeira realiza a Consulta Ginecológica 

como atividade privativa da Enfermeira, fundamentando-se na Lei do Exercício 

Profissional, nº. 7.498/86 e Decreto Lei nº. 94.406/87 que a regulamenta, Esta abrange, 

dentre outros cuidados a realização do exame preventivo e reconhece que enfrenta as 

dificuldades recorrendo a outros profissionais quando é necessário, neste caso indicando 

que chama o médico.   
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Nas duas narrativas descritas anteriormente, também se evidencia como o 

processo de trabalho não transcorre de maneira a respeitar o princípio da ESF, pois ela é 

uma estratégia de reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica, em 

conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde (Rosa; Labate, 2005).  

Sendo, o que se observa um comportamento assistencial ainda de maneira não unificada 

e sim fragmentada como na época anterior, ao modelo do PSF, onde a saúde publica 

funcionava separadamente por programas. Ou seja que se origina uma contradição pois 

se propõe um modelo inovador e de reorientação no discurso oficial e na prática não se 

aplica. 

As mulheres procuram a unidade sem um agendamento prévio. 
Pois somos cobradas por uma produtividade onde muitas das 
vezes perdemos a qualidade da consulta. Não conseguimos fazer 
uma consulta de enfermagem holística. As que acontecem todo 
ano no outubro é bom para aumentar essa produção. [E13] 

 

 A narrativa, a enfermeira identifica a limitação da qualidade mediante a 

exigência de quantidade, onde se diz ter produtividade. O princípio da politicas publica 

e as próprias regulamentações do exercício da enfermagem, garante o atendimento 

integral ao ser humano e sua família, onde se contextualiza sua família dentro de uma 

região ao contrário do que conceitua Ray na teoria burocrática. 

A teoria de Ray se concentra em cuidar em organizações (por exemplo, hospital) 

como culturas, sustentando que cuidar em enfermagem é contextual e é influenciado 

pela estrutura organizacional. Aqui enfatizou a inter-relação das organizações de 

cuidados de enfermagem e de saúde, enfatizando a natureza holística de uma 

organização ao invés de simples relações causa-efeito de ações individuais. O cuidado 

espiritual-ético pelos enfermeiros, cujo objetivo final é a promoção do bem-estar através 

do cuidado, tem um efeito positivo sobre as organizações de saúde e pode se tornar um 

recurso econômico que demanda a necessidade de recursos humanos suficientes 

quantitativamente para a qualidade das atividades/procedimentos face à garantia do 

bem-estar dos pacientes/clientes:  

É meio que é dividido com o meu médico, o cito patológico quem 

colhe sou eu [E8].  

 

E para outro profissional a divisão do trabalho é bem delimitada: 
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Isso, qualquer mulher chega aqui e coletamos mesmo que ela já 
tenha coletado nesse ano. Eu questiono muito os dados da 
quantidade de cobertura de preventivo da minha região, pois os 
números se repetem. Não podemos nem ver se podemos coletar 
ou não, temos que aumentar a cobertura e pronto. Dizer que 
fizemos. [E13] 

 

Nas narrativas anteriormente descritas a enfermeira novamente enfatiza como 

outros participantes destacam a questão da cobrança na produtividade laboral, deixando 

evidente uma exigência ao quantitativo dos exames de preventivos, sem critério e sem 

considerar a qualidade de seus resultados em beneficio da população alvo. E ainda 

explicita, que o número de preventivos realizados em sua região não retrata a real 

cobertura de prevenção ao câncer de colo de útero como definido na proposta 

governamental. 

Fica evidente nessas narrativas que a dificuldade apontada pelos enfermeiros e o 

reconhecimento das mesmas na sua atuação é o quesito da organização para o Bem-

estar das pessoas que são cuidadas. Segundo Zeitoune (2010) o enfermeiro como um 

importante membro da equipe básica multidisciplinar tem representado um campo de 

crescimento e reconhecimento social deste profissional, por ser ele um componente 

ativo no processo de consolidação da estratégia como política integrativa e humanizada 

da saúde. Podemos nesta situação, analisar o que é qualidade do exame na organização 

dos cuidados ao realizar o procedimento. Pois os participantes descrevem como um dos 

dilemas a quantidade de ações, sendo no dia-a-dia de atendimento, a produtividade 

sobreposta a qualidade. No exame do preventivo os profissionais além da quantidade 

das ações registram sua preocupação com três fatores determinantes da qualidade do 

procedimento: área física reduzida e itinerante para realização do procedimento; o 

critério da idade para o exame e o controle do retorno do paciente/cliente pelos 

resultados, só que de acordo com as determinações programáticas para zelar pela 

qualidade do exame é necessário ter como indicador a adequabilidade da amostra do 

material dentro dos parâmetros preconizados pelo governo que segundo a determinação 

oficial é de suma importância ao sucesso do rastreamento e da definição de um 

diagnóstico precoce, o que não foi evidenciado em nenhuma das narrativas. 

[...] Então, a gente tem uma agenda – eu, a enfermeira e o 
médico da equipe, o médico da minha equipe faz coleta de 
“Papanicolau” também, então assim, a gente tem a agenda que 
infelizmente não é uma demanda livre, entendeu? [...]Eu faço 
uma planilha a destes resultados, dos que tem alteração, eu 
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tenho um controle justamente para estar cobrando daqui há seis 
meses o retorno desta mulher para estar fazendo uma nova 
coleta [E5]  
 
A gente tem uma flexibilidade de horário, essa unidade trabalha 
com horário estendida de 8 às 20h. Temos dificuldade de sala, 
então temos que estar adaptando o horário. A gente agenda o 
turno, mas a mulher pode vir a qualquer momento, tendo mesa 
ginecológica na sala a gente faz a gente trabalha livre demanda 
ou agendada. Tendo uma visão de atenção básica, alguns 
reclamam de baixa oferta, mas aqui na minha unidade a gente 
oferta, mas acho que temos uma boa cobertura. Mas eu vejo que 
preciso ofertar mais. Ate porque eu sou contra a idade que o 
ministério determina. [E16]. 
 
Cada um tem sua agenda para atender e cada um controla seus 
cadastrados. Mas atendemos livre demanda que tem toda 
semana, assim garantimos a produção. E em campanha eu acho 
muito importante, pois vamos a rua distribuir panfletos para as 
mulheres fazerem os preventivos e ela vem, mas não gostam de 
pegar o resultado, mas aqueles exames alterados o ACS vai 
atrás e pede para elas voltarem com a consulta já marcada. 
[E17]  

 

As narrativas anteriormente descritas indicam a atuação dos enfermeiros para 

cumprir com demanda programada e livre, com agendamento da atenção a mulher ou 

sem ela. Para garantir a produção com livre demanda também atuam em campanha com 

orientação baseada em panfletos e apoiados com o trabalho desenvolvido pelos ACS 

que realizam uma busca ativa para verificar o cumprimento ou não do agendamento da 

consulta. 

É mister enfatizar que o enfermeiro é um profissional com formação acadêmica 

de nível superior, que para Rocha (2009) vive tensões entre o teórico e o prático, o ideal 

e a realidade e que, aparentemente, dificulta-o, em delimitar seu real campo de ação no 

ambiente de trabalho. Portanto, pode-se inferir que o enfermeiro convive com o 

universo profissional a partir da interação dos diversos fatores/atores, gerando estímulos 

a uma prática autônoma ou subsidiária em seu exercício profissional. O que na Teoria 

de Ray, aplica-se a ferramenta de comunicação transcultural que fornece diretrizes para 

ajudar os enfermeiros nos cuidados para atender as necessidades, as adversidades, 

problemas e questões das pessoas provenientes de situações de saúde culturalmente 

dinâmicas. As dimensões da ferramenta, constantes na tese de mestrado de Martinez na 
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Colômbia, são: Compaixão (suporte), Defesa, Respeito, Interação, Negociação e Guia. 

(MARTINEZ, 2012). 

Uma das dificuldades narradas pelos enfermeiros que merece atenção, refere-se  

à implantação da consulta de enfermagem frente a organização da ESF. Com sua 

implantação e de acordo com Campos (2010), houve avanços na implantação da 

consulta de enfermagem na unidades básicas de saúde quando esta atividade passou a 

ser realizada de forma contínua a seus usuários, constituindo uma atribuição privativa  

de atendimento inerente a formação  generalista do profissional que focaliza o ciclo 

vital na assistência à família. Mas aqui, eles retratam suas experiências na saúde da 

mulher. 

É um momento de criação de vínculo, minha com o usuário. A 
questão da mulher é mais especial ainda, conseguimos até 
discutir sobre violência que elas sofrem em casa dos parceiros. 
[E9] 
 
Além das consultas da ginecologia, é o momento que eu tenho 
para conversar sobre a importância do preventivo para tirar as 
dúvidas. [E10] 
 
Eles precisam entender que a clínica da família é deles, 
pertence a todos nós. Até aquele idoso que fica sozinho em casa 
eu estimulo a frequentar a clínica, tem atividades para todos, 
estamos aqui para prevenir e, principalmente, promover saúde. 
[E15] 
  

Durante a consulta ginecológica, cria-se a possibilidade do encontro e neste caso 

para os enfermeiros é o momento de conversa e orientações; e, a realização da atenção é 

momento de criação de vínculo, pois durante a consulta realiza orientações principais e 

até de violência doméstica requerida pelas pacientes/clientes. Pelas narrativas, podemos 

dizer que o ambiente proporciona uma relação terapêutica para a oferta dos serviços e 

cuidados de enfermagem. E podemos entender ambiente como além de um espaço físico 

o que para Ray é um fenômeno espiritual, ético, ecológico e cultural complexa. Esta 

conceituação do ambiente engloba conhecimento e consciência da beleza, de formas de 

vida e sistemas simbólicos ou padrões de significado (representante). As formas 

funcionais que são identificadas na estrutura social da burocracia têm um papel a 

facilitar o conhecimento do significado da assistência, cooperação e conflito em grupos 

culturais humanos e ambientes organizacionais complexos (COFFMAN, 2014). 

Para o enfermeiro, realizar a consulta de enfermagem significa estar provendo  

um atendimento integral à mulher. O vínculo com os usuários de saúde se torna eficaz 
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nas ações de saúde e auxilia na participação do usuário na continuidade da procura do 

serviço. Favorecendo na autonomia do usuário. Seja uma dificuldade dos enfermeiros 

participantes, mas revela grande valor na empreitada pois reconhecem as consequências 

benéficas. 

O participante demonstra conhecer sobre a filosofia da clínica da família, e os 

diretos do cidadão, estimulando os usuários a frequentarem a clínica atribuindo o 

sentimento de pertencia com destaque a promoção a saúde e prevenção da doença, 

ambos como constituintes da identidade do cidadão com o direito constitucional à saúde 

(BRASIL. CF, Art. 196). 

O vínculo entre o profissional e o usuário se constrói através da demonstração de 

interesse do profissional pela comunidade demostrando respeito as necessidades e aos 

direitos que as pessoas tem (Campos, 2010). Aplicando conceitos da Teoria de Ray, o 

processo relacional é complexo transcultural com base em um contexto ético e 

espiritual. O cuidado é a relação entre caridade e ação correta, entre o amor e 

compaixão em resposta ao sofrimento e necessidade, e da justiça ou equidade em 

relação ao que deve ser feito, esse é o conceito de cuidado (COFFMAN, 2014). 

O enfermeiro desempenha um papel estratégico na formação do sistema de 

cuidados entendido como aquele que agrega vários saberes, por ter capacidade de 

interagir plenamente com os demais profissionais da equipe da saúde. Neste 

entendimento, o enfermeiro gerencia os conhecimentos referentes ao desenvolvimento 

do trabalho assistencial de enfermagem, colocando em pratica sua autonomia para 

avaliar necessidades assistenciais do usuário, decidindo sobre o tipo de cuidado 

(CAMPOS, 2010). 

Aqui é um acesso liberado, livre a todas elas que querem 
realizar o exame. É, nesse momento a gente dividiu o nosso 
quadro de atividade, estamos realizando as todas sextas feiras 
pela manha, esta tendo uma participação bem forte da nossa 
comunidade. A gente atende nossa comunidade, nossa área, 
nosso território cadastrado pela nossa equipe e esta tendo uma 
boa aceitação. [...]Então, o exame a gente faz. Tem uma lista 
nominal de mulheres que esta no nosso sistema, e a gente pede 
ao nosso ACS fazer a busca ativa dessas mulheres, entre 20 a 60 
anos, para vim realizar esse exame. [...] Então, boa aceitação 
por que antigamente demorava um pouquinho o resultado vir e 
outros se perdiam. Agora estamos com um bom laboratório e os 
resultados estão retornando e em 20 dias estão prontos e 
quando a gente identifica uma alteração no exame, essa leitura 
é feita nas sextas feiras pela manha. E o que a gente faz? Ou a 
gente trata ou encaminha dependendo do que vier nesse 
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resultado. [...] É onde consta todo seguimento do procedimento 
propriamente dito. [E7]  
 
O enfermeiro tem que seguir as diretrizes que são preconizadas 
pelos órgãos competentes como é o MS, onde dizem que 
devemos fazer o preventivo nas mulheres em idade fértil. E a 
estratégia é uma boa solução para redução para os problemas 
de saúde publica. Porque nenhuma mulher fica perdida, 
conseguimos atingir a todas, por isso a necessidade de 
aumentar as equipes de saúde da família. Antes da estratégia 
era muito ruim a cobertura. [...] As mulheres nos procuram por 
livre demanda e temos as agendadas..  As mulheres procuram a 
unidade sem um agendamento prévio. Pois somos cobradas por 
uma produtividade onde muitas das vezes perdemos a qualidade 
da consulta. Não conseguimos fazer uma consulta de 
enfermagem holística. As campanhas que acontecem todo ano 
no outubro rosa são boas para aumentar essa produção. [...] O 
fluxo é todo por sistema, é uma rede. Mas nós da unidade não 
perdemos a cadastrada, continuamos a acompanha-la, essa é a 
nossa função na atenção primária através da estratégia.  [E13]  
 
Sim, temos uma agenda e autonomia. Cada enfermeiro responde 
pela sua equipe. Seguindo o que se recomenda nos manuais. 
Sim, é o que devemos seguir, pois são recomendações dadas 
pelas maiores instâncias da saúde do Brasil. Algumas eu acho 
estranhas. Estanhas porque acho que deveria fazer preventivo 
todo ano e em todas as mulheres. [...] É tipo assim, a gente faz o 
preventivo depois chega o resultado e se vier alterado já 
marcamos no sistema a consulta com o especialista fazer a 
colposcopia. É tudo no fluxo, mas a gente continua 
acompanhar.  Está rápido, antes era muito demorado. E no final 
ninguém acreditava na gente. Era tudo muito lento. E alguns se 
perdiam e era com frequência. Ai, ninguém queria voltar para a 
consulta. [E18] 
 

As participantes narram, que reconhecem sua atuação pelo agendamento das 

consultas e que seu trabalho é autônomo seguindo recomendações do Ministério da 

Saúde. Critica critério de inclusão para o preventivo, agendamento após os resultados de 

encaminhamento se necessário e acompanhamento em todo o processo. As dificuldades 

de trabalho na ESF, não se limitam a organização multidisciplinar das atividades, mas, 

também, à sobrecarga de trabalho devido à grande demanda existente. Embora o 

número de atendimento seja preconizado pelo Ministério de Saúde, alguns enfermeiros 

apontam que a demanda/atendimento ultrapassam essas determinações governamentais.  

O acesso ao atendimento dos usuários é outra dificuldade dos enfermeiros. O 

conceito de acesso atrela-se profundamente ao princípio da integralidade com que 
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Mattos (2001) e Cecílio (1997) trabalham no campo da saúde. Para os autores a 

integralidade consiste em abolir os reducionismos na atenção, e exprime-se na 

concretização do direito universal ao atendimento das necessidades de saúde. Isto é,  o 

direito do indivíduo ao acesso sem impedimentos de qualquer natureza, a todas as 

tecnologias que o sistema oferece e ao atendimento de suas necessidades (Azevedo, 

2010). 

Fakete (1996), baseando-se a nessa concepção identifica quatro dimensões da 

acessibilidade: 1) dimensão geográfica refere-se a aspectos físicos impeditivos ao 

acesso, distancia entre a população e os recursos; 2) dimensão organizacional refere-se 

a obstáculos originados no modo de organização do serviço, na entrada-demora na 

obtenção da consulta, tipo de marcação, horário, na pós-entrada – demora na espera pelo 

atendimento médico, continuidade da atenção, que se relaciona a mecanismos de 

referência e contra referência; 3)dimensão sociocultural, refere-se percepção do 

indivíduo sobre a gravidade de sua doença, medo do diagnóstico e das intervenções, 

crenças e hábitos, vergonha; dos profissionais de saúde – formação dos profissionais, 

falta de preparo das equipes frente à diversidade de pacientes com distintas 

características socioculturais, incipiência dos processos de participação a perspectiva da 

população; 4) dimensão econômica, refere-se ao consumo de tempo, energia e recurso 

financeiros para busca e obtenção da assistência, prejuízos por perda de dias de 

trabalho, custo do tratamento.  

O acesso livre, segundo as narrativas, a todas as mulheres que querem realizar o 

exame Papanicolau sem ter definido os critérios para a realização do exame preventivo 

com agenda para a demanda livre, a dificuldade será o atendimento por definição de 

área, território, etc. O ACS realiza a mobilização das mulheres, a aceitação 

condicionada a entrega de resultados, evitando a perda e promove o encaminhamento 

após os resultados. 

Segundo a narrativa, o enfermeiro atende diretrizes do Ministério de Saúde, 

reconhece a ESF como boa solução para redução dos problemas, antes da ESF era ruim 

o atendimento e após a implementação há evidencias de que melhorou a cobertura, a 

atuação é com agendamento, a cobrança de produtividade corre risco de perder a 

qualidade da consulta de enfermagem holística, das campanhas como Outubro Rosa, 

fluxo por sistema, acompanhar as cadastradas. O fluxo é estabelecido na modalidade de 

rede que acompanha todo o processo. 



132	  
	  

Na narrativa a seguir se constata uma comparação de atuação antes do ESF e 

depois dela, gerando uma descrença no serviço e não adesão a proposta inclusive 

caracterizando uma grande contradição quando do critério da idade, como segue: 

 
Então, quando chegam pra fazer o preventivo, elas acham que 
não sabem o motivo do preventivo, elas procuram o preventivo 
por queixas ginecológicas como o corrimento. Ou por uma DST. 
Elas desconhecem que o preventivo é para ver o câncer do colo 
do útero. Então eu tento que tratar nessa abordagem o porquê 
do preventivo, as infecções sexualmente transmissíveis, os 
corrimentos; motivo à parte que elas podem acessar a unidade 
para atender essas especialidades, mas que o preventivo 
naquele momento é para ver o câncer do colo do útero. [...] 
Eu tive uma vivencia triste, no manual diz que de 25 a 64 anos 
para a mulher tem que fazer o preventivo. Eu fiz um preventivo 
em uma menina de 20 anos que deu NIC III carcinoma invasor, 
graças a Deus ela não foi a óbito. Teve que tirar o colo, tirou o 
útero todo com 22 anos, ela não tinha filhos.  
Se fossemos respeitar o critério que é 25 anos ela não teria 
sobrevivido, e nós enfermeiros temos que implementar o 
critério, ela era uma menina jovem que tinha um 
comportamento de risco como diversos parceiros, então são 
importantes ouvir a história dessa mulher e não ficar fixo no 
critério de fixar a idade de 25 anos e 64 anos, temos que ouvir a 
historia para ai sim vermos se precisa ou fazer o preventivo.  
Não fico fixo na questão da idade por questão disso. Então eu 
abro agenda para meninas mais jovens por essa questão que 
tive na experiência com uma senhora de 65 anos, já é outro 
extremo, que era da roça que não fazia preventivo por motivo 
de vergonha e da criação. Quando ela foi fazer o preventivo 
comigo ela não conseguiu colher porque o colo dela estava 
muito sangrento e encaminhei para ela fazer a colposcopia, e ai 
veio o diagnóstico de carcinoma invasor. [...] Ela começou o 
tratamento, mas foi a óbito, do meu encaminhamento ate ela ir a 
óbito foram uma questão de 03 meses.  
Isso me impactou bastante porque foi o primeiro caso na ESF 
que a pessoa foi a óbito por câncer de colo de útero. [...] [E2] 
 
[...] Mas a gente tem um limite pelo SUS hoje para fazer o 
preventivo, que considero até errado pelo grande número de 
pessoas idosas que mantém uma vida sexual ativa, então acho 
importante abranger mais em relação a isso, e não a idade para 
realização do exame. É o principal exame para a prevenção e 
diagnóstico do câncer do colo de útero, né. [...] Preventivo é 
mais que simples coleta, tem que avaliar o colo do útero e ai? 
Eu não tenho condição de avaliar um colo e encaminhar ao 
especialista sem o resultado do preventivo. E, o que eu faço? 
Encaminho todas (com ênfase) as mulheres para a colposcopia, 
já fui chamada atenção, mas prefiro pecar por excesso do que 
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pensar que deixei de fazer um exame em uma mulher e de 
repente ela descobre que esta com câncer. [...] [E3] 
 

Alguns enfermeiros mostraram que não concordam com as recomendações 

preconizadas pelo Ministério da Saúde. Pautados em suas experiências de vida e 

profissional, e assim organizam sua cobertura atingindo uma idade limite além do 

preconizado inclusive na temporalidade dos exames.  

Segundo as narrativas, existem dificuldades ao verificar que algumas mulheres 

desconhecem a importância da realização do preventivo, recorreu ao atendimento 

ginecológico por outros problemas e por essa razão a critica a diretriz do Ministério da 

Saúde que define o limite de idade de 20 a 65 anos para fazer parte do programa. 

Diante disso, a ESF, Silva et al. (2008) se posicionam com o propósito reverter a 

forma de oferta da assistência a saúde, desigual e sem critérios; ou seja, incorporando 

ações coletivas de cunho promocional e preventivo para substituir progressivamente os 

atendimentos individuais, curativos, de alto custo e de baixo impacto, onde a promoção 

e prevenção a saúde a partir dos conhecimentos ofertados por meio das ações em saúde, 

façam a diferença na  entrada nos serviços. Assim a narrativa acima, faz novamente a 

critica ao limite de idade, reconhece o preventivo como principal exame para a 

prevenção de câncer de colo de útero e favorece o encaminhamento para avaliação pelo 

especialista. 

 É amplamente sabido que as barreiras relacionadas a distancia estão associadas 

ao nível de complexidade dos serviços: quanto menos especializados, mais próximos 

localizam-se da população ao contrario dos serviços especializados que se encontram 

longe da população. O acesso nesta dimensão não sofreu críticas por parte dos usuários, 

o que já era esperado, uma vez que as unidades de saúde em foco estão localizadas no 

território onde as famílias residem.  

A dificuldade na dimensão organizacional/territorial no caso da ESF, permanece 

como um importante problema de acesso na atenção básica, como demonstra Araújo 

(2008), constituindo ate hoje, um desafio do SUS, apesar de verificar alternativas de 

solução pelos participantes desta pesquisa. Assim é fundamental estar atento para o fato 

de que o sistema de informações, a organização do funcionamento, a qualificação dos 

profissionais para a realização adequada de suas funções, especialmente auxiliares 

técnicos, e a pouca eficiência do sistema educacional ao trabalho são fatores que 

contribuem para a pouca eficiência do programa brasileiro de controle do câncer do colo 

de útero (ALBUQUERQUE et al, 2012).  
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O estudo realizado (Op.cit), em 2012, aponta a qualidade das informações do 

sistema ou dos prontuários, observando-se neles a falta de informação, preenchimentos 

incompletos e dados ilegíveis. O INCA preconiza que a realização do exame preventivo 

deve ser planejado e organizado, garantindo desta forma não só a realização do mesmo, 

mas também a entrega do resultado e o seguimento das mulheres em todas as etapas. 

Sendo assim, o enfermeiro na entrega do resultado para as mulheres estas ficam cientes 

de alguma alteração. O enfermeiro tem que instituir no seu cotidiano a referencia e 

contra referencia (LÍCIO, 2013).  

 

5.3.3: Atenção burocrática pelas enfermeiras: credibilidade e 

desmistificação na prática profissional do rastreamento. 

 

O ambiente do cuidado foi narrado pelas enfermeiras, em sua minoria, como 

fator de dificuldade à organização e realização do rastreamento, onde é importante 

identificar a credibilidade e desmistificação como fatores de qualidade a prática 

profissional. Isto é importante para o sucesso do programa populacional que visa a 

diminuição da incidência de uma doença que tem prevenção, o que não foi narrado por 

nenhum participante da pesquisa. Todavia nenhuma delas identifica a necessidade da 

responsabilidade institucional também importante no sucesso do programa.  

As competências profissionais apontadas pelas enfermeiras são de 

responsabilidade ética-legal que são individuais e intrasferíveis, o que de acordo com a 

teoria de Ray ao conceituar o cuidado dependente de fatores que são determinantes, 

intrínseco e extrínseco, sustentam o cuidado como influenciável e cultural. 
Neste sentido, não pode um gestor ou enfermeiro de equipe, proceder a uma 

análise ingênua e superficial dos resultados do rastreamento, responsabilizando somente 

os profissionais; pois é necessária uma responsabilidade institucional, em sua plenitude, 

para avaliação e identificação das falhas programáticas para o sucesso do programa. 

Aplicando esta conotação o rastreamento exige uma ação, que transcende uma consulta 

ginecológica, ressaltando neste aspecto que a minoria dos enfermeiros não utilizou a 

expressão “consulta de enfermagem” e sim “consulta ginecológica”, como também a 

diferença da consulta de enfermagem direcionada a saúde da mulher é mais abrangente 

do que a consulta ginecológica, esta é preconizada pelos manuais, que determinam 

ações estritamente técnicas realizadas tanto pelo enfermeiro quanto pelo médico. 
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Ray em sua teoria sobre o Cuidado Burocrático defende que ele é também  

espiritual-ético, dado o grau em que o seu significado pode compreender a relação  

complexa ambiente e estrutura organizacional (Ray, 1989, 2001, 2006). O cuidado 

espiritual-ético é tanto uma parte como o conjunto das partes num todo, como cada uma 

das estruturas da organização fazem parte e compõe o todo. Cada uma das partes tem o 

seu propósito e significado em termos das outras partes (Ray apud Coffman, In: 

Alligood 2014). Os sistemas complexos, tais como organizações hospitalares, têm 

muitos agentes que interagem uns com os outros, em várias maneiras. 

Consequentemente, estes sistemas são dinâmicos e sempre mudam. Os sistemas se 

comportam de uma forma não-linear, porque eles não reagem proporcionalmente às 

entradas. 

O conceito etimológico de credibilidade é a qualidade do que é confiável ( 

dicionário de português on line).  E, o conceito de desmistificação implica em desfazer 

uma mistificação, denunciar um erro, um engano, uma farsa e desmascarar. Como o ato 

ou efeito de desmistificar significa na condição de verbo transitivo direto destituir o 

caráter místico ou misterioso de algo ou de alguém (MICHAELIS on line).    

As enfermeiras exercem atividades técnicas específicas de sua competência, de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão e através do vínculo com as usuárias, concentram 

esforços para reduzir os tabus, mitos e preconceitos e buscar o convencimento da 

clientela feminina sobre os seus benefícios da prevenção conforme. Como a enfermeira 

se preocupa em ter adesão das mulheres a unidade e relatam suas atribuições: 

 

Hoje em dia os resultados estão sendo entregue em um tempo 
hábil e a população gosta disso, gera uma credibilidade no 
sistema. [...] Eu faço da seguinte maneira, na consulta que irei 
coletar o preventivo já deixo agendado o retorno para ler e 
orientar o retorno julgo ser muito importante a leitura junto 
com a mulher, pois é o momento que posso orientar e ensinar. 
Reforço a necessidade de comparecer na unidade de saúde, 
aproximar a cadastrada dos profissionais. Isso traz confiança 
na gente com eles. [...] [E19] 
 

A credibilidade do sistema enfoca os resultados em tempo hábil, realização do 

preventivo por agenda com retorno, retorno como indicador de efetividade do sistema, 

comparecimento na unidade, aproximação com os profissionais como a confiança entre 

os usuários e os profissionais. 
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Segundo Lagana, at al (2013), em países onde o rastreamento foi bem-sucedido 

na diminuição das taxas de incidência e mortalidade por câncer do colo de útero, como 

Estados Unidos, Noruega e Reino Unido, o porcentual de positividade é, 

respectivamente, 6,8%, 4,9% e 6,4%. Esse índice expressa a prevalência de alterações 

celulares nos exames e caracteriza a sensibilidade do processo do rastreamento em 

detectar lesões na população examinada. Esses dados são aqueles que mostram a 

validação do processo de rastreamento como efetivo. 

Pela Teoria da Atenção Burocrática, assistência de enfermagem é um cuidado 

que se torna possível por meio de dados estatísticos em positividade no Brasil, pois para 

a teorista Ray Enfermagem o cuidado é relacional, cuidado holístico, cuidado espiritual 

e ético que busca a outros bem como em comunidades complexas, organizações e 

culturas burocráticas. Uma compreensão mais profunda da natureza da assistência 

espiritual, é o amor. O cuidado transcultural inclui crenças e valores de compaixão ou 

amor e da justiça ou equidade, que encontram o seu significado na esfera social em que 

as relações são formadas e transformadas. Através da compaixão ou a justiça, a luta de 

enfermagem para alcançar a excelência nas atividades de cuidados através da dinâmica 

de relações complexas, organizações e comunidades contextos culturais (Ray apud 

Coffman, In: Alligood, 2014). O movimento dos enfermeiros, nesses contextos da 

temática em buscar credibilidade é para garantir o sucesso do rastreamento.  

Rastreamento sem seguimento é antiético e não pode ser efetivo sem tratamento 

apropriado dos resultados alterados. A perda do seguimento é um problema 

significativo, difícil de ser resolvida pela descontinuidade das ações de controle, mas 

que, no âmbito dos serviços, deve-se permanecer investindo esforços para melhorar as 

acoes de vigilância para esse tipo de câncer, especialmente em área economicamente 

carentes. (LAGANA, at al. 2013). 

Trazer um dos fatores que correlaciona com o cuidado ético-espiritual é 

considerado umas das bases da teoria da atenção burocrática, fator econômico que 

incluem dinheiro, orçamentos, programas de seguro, limitações e diretrizes impostas por 

organizações de cuidados gerencidos (RAY apud COFFMAN, In: ALLIGOOD, 2014).  

 
Também, porque a gente faz tudo aqui. Prescrevemos, 
diagnosticamos e faço o preventivo. Discuto com meu médico o 
que devo fazer com a mulher. [...] Na verdade, a gente percebe 
que há uma demanda reprimida por atendimento médico. Então, 
toda estratégia que eu integrei até hoje, médico não coleta 
preventivo [...] Eu acho ímpar a possibilidade do enfermeiro ser 
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resolutivo. Aplicar o conhecimento científico com o manual. 
Tenho habilidade mediante o trabalho aos longos dos anos na 
saúde da mulher. [E1] 
 

Segundo a narrativa acima, o enfermeiro faz diagnóstico, faz preventivo e faz a 

intervenção, encaminhando a demanda reprimida ao atendimento médico. 

Essa preocupação de gerar bons resultados e a busca de resolutividade constante 

na narrativa acima em sua prática profissional, é explicado a luz da teoria da atenção 

burocrática quando diz que o cuidado é a principal construção e conscientização da 

enfermagem. A decisão do enfermeiro ocorre por um coração humanitário e jutamente 

com os princípios éticos como uma bússola para decisões. Assim, Ray afirma que: "os 

cuidados de enfermagem que é espiritual-ético não questiona a realização de cuidados 

em sistemas complexos, mas tenta descobrir como eles podem ou devem tomar decisões 

justas que facilitam a escolha do bem comum". (RAY apud COFFMAN, In: 

ALLIGOOD, 2014).   

 

[...]. Desmistificar um pouco o preventivo para ver o 
corrimento, isso é uma abordagem secundária, mas que a gente 
deve aproveitar esse momento para o uso da camisinha, do sexo 
seguro, do planejamento familiar caso a mulher não queira 
filho, a minha vivencia é mais para esse olhar. [...] Então, 
rastrear é o que fazemos com as mulheres que estão sob nossa 
responsabilidade. Quase a metade da minha população são 
mulheres. Mulheres que lutam muito para sobreviverem com 
muita garra. Elas me procuram, e eu as acompanho. [E2] 

 
Essa narrativa acima demonstra o comprometimento da enfermeira em orientar e 

esclarecer a população feminina de sua responsabilidade com as informacões, e 

expressa reconhecer o sacrifício delas de se manterem na vida quando usa a expressão 

“sobrevivem com muita garra”, deixando implícito o respeito e admiração as mulheres. 

Ao finalizar a narrativa, a profissional afirma o compromisso com as pacientes/clientes 

quando diz que as acompanha. 

Para o planejamento das atividades e estratégias, são consideradas e respeitadas 

as peculiaridades regionais, envolvimento das lideranças comunitárias, profissionais de 

saúde, movimentos de mulheres e meios de comunicação (SOUZA, 2012).  

A relevância das ações desenvolvidas pelo enfermeiro em sua atuação nas 

equipes da Estratégia da Saúde da Família no exercício da prevenção e a promoção da 

saúde se delineou pelas falas dos enfermeiros. A inquietação assistencial deste 
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profissional quanto a realização do exame preventivo como estratégia de redução dos 

danos, é a partir da detecção precoce da doença e consequente melhoria da qualidade de 

vida das mulheres.  

Rastrear é fazer o exame e diagnosticamos a doença. No 
outubro rosa, que nós temos aqui na unidade. É feito para 
realizamos o exame na maior quantidade de mulheres. E 
fazemos o preventivo. [E12]  

 

Nessa narrativa o parcitipante afirma que rastrear é fazer exame e diagnosticar e  

campanha para ampliar a cobertura de atendimento.  

Dessa maneira, o profissional deve ser capaz de desenvolver ações voltadas aos 

indivíduos assintomáticos, buscando assim prevenir o câncer conforme prevenção 

primária, ou seja, controlando a exposição aos fatores de risco e realizar o rastreamento 

adequado para detecção das lesões precursoras em fase inicial. Mas, a mais importante 

de todas as ações, e a realização do diagnostico precoce, que engloba medidas de 

identificação de indivíduos sintomáticos com câncer em estágio inicial. Dessa forma, o 

conjunto dessas ações é denomicado detecção precoce e resulta na positividade do 

tratamento. (PAULA et al, 2012)  

Os participantes demonstraram ter conhecimento das atividades de 

responsabilidade legal e ética na ESF no que se refere à prevenção e detecção do câncer 

do colo do útero e demonstraram considerar a sua importância, mas também 

reconhecem aspectos que dificultam essas atividades do programa. 

Nesse sentido, para Paula et al (2012) torna-se imprescindível o adequado 

preparo da equipe de enfermagem para as demandas do cuidado à população. E, ainda 

afirma que o enfermeiro é um dos profissionais responsáveis pelo processo educativo da 

comunidade, sendo da sua competência divulgar informações a respeito dos fatores de 

riscos e outras medidas. 

Essas autoras (Op.cit) afirmam também que o enfermeiro é quem irá organizar a 

assistência desenvolvendo métodos estratégicos e criativos para a realização do 

rastreamento das usuárias. O enfermeiro ainda deve expor cartazes que demonstram as 

técnicas utilizadas nos exames, fornecer informações ao momento da coleta, criar 

espaços de privacidade durante a consulta. Percebe-se que o enfermeiro inserido na 

estratégia vem sendo resolutiva para a prevenção e controle desta neoplasia e, quanto 

mais abrangente for o programa e mais atuante for o enfermeiro, melhor será o resultado 

dessas ações. Como podemos observar também na narrativa a seguir:  
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[...] Eu acompanho essa paciente , quando a paciente volta para 
mim depois e já tem o histórico, é um momento muito particular, 
é um momento de invasão de privacidade. A cada consulta é 
uma historia, eu vejo na consulta eu observo coisas que vão 
muito além, como agressão, uma relação sexual forçada, não 
simplesmente uma pessoa que tem uma história por trás. Muitas 
deixam de fazer o exame por trauma, alguns machucam e fazem 
sangrar. [...] É assim, por isso eu colho com a pontinha da 
escova, senão irão falar: aquele doutor me machuca, e não irão, 
mas voltar em mim. Tem que fazer com cautela, bem devagar. 
[E4]  
 
 

A narrativa anterior elucida a privacidade que deve ser respeitada a 

população/pessoas; cada consulta é uma história; observação geral; além do 

procedimento e o cuidado na sua realização para nao machucar. 

Ray diz que a enfermeira que atua na comunidade, a beira do caos, deve 

considerar aspectos contemporâneos como a inflação dos custos dos cuidados de saúde, 

atuar como um catalisador para a mudança nas organizações de saúde corporativos (Ray 

apud Coffman, In: Alligood, 2014). Assim o enfermeiro precisa estar contextaulizado 

em todas as esferas. 

 

E a gente tem as campanhas e a sala de espera que aqui 
fazemos com as mulheres. Eu além da faixa etária que podemos 
colher, temos que seguir isso rigorosamente, mas eu abro a 
consulta para a saúde da mulher onde eu faço as orientações 
sobre DST, gravidez indesejada e planejamento familiar. […] 
Na minha equipe funciona assim: elas retornam a minha agenda 
eu trabalho com a demanda livre para os resultados, eu já deixo 
espaços entre consultas para estas entregas, eu acho que 
agendar acaba dificultando o acesso. Então é o resultado que a 
pessoa tem direito. […] Recebo essa mulher e vou lendo o 
resultado e vejo se precisa de alguma coisa e vou tratando, se 
for algo muito diferente da alteração celular, eu encaminho ao 
médico. […]. [E8]  

 
Mais uma narrativa que descreve a atuação dos profissionais, a atuação em 

campanha e em sala de espera, na consulta em saúde da mulher, realizando orientações, 

agendamento, fornerce resultado de exames, faz intervenções de acordo com o narrado 

acima. 

A enfermeira em sua narrativa demonstra uma compreensão ampliada do 

processo de rastreamento do câncer do colo de útero. O enfermeiro precisa de um  
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componente ético no cuidado espiritual-ético aborda as obrigações morais dos 

enfermeiros com os outros (Ray apud Coffman, In: Alligood, 2014) pois o cumprimento 

do exercício profissional etica e legalmente, para a Ray, fundamentada na filosofia é  

uma questão moral. 

O enfermeiro desenvolve estratégias voltadas para sensibilizar as mulheres 

promovendo mudanças dos sentimentos para a realização do exame, e a partir disso 

proporcionar uma assistência de qualidade. (SILVA et al, 2012) 

 O campo de ação vem se dando com a ampla e efetiva atuação da enfermagem 

na atenção primaria de saúde através da estratégia da saúde da família, espaço em que 

profissionais vêm exercitando a construção do trabalho em equipe ainda com algumas 

tensões que retardam a adoção da perspectiva interdisciplinar, aspecto importante no 

processo de superação de desigualdades. (COELHO, 2005) 

 
As alterações de exames seriam as candidíases, as cervicites, ou 
quando a gente tem que fazer um encaminhamento dependendo 
do grau, no me lembro do nome agora, fugiu. A maioria dos 
resultados daqui não dá trabalho, por que são simples de ser 
tratadas como as DST’s simples, os mesmo enfermeiros ou 
medico da unidade consegue dar esse tratamento a mulher. 
Aonde a mulher é encaminhada e faz a colposcopia, e a gente 
na unidade básica fica acompanhando mensalmente. [...] O 
preventivo é um deles, cada etapa do procedimento a ser 
seguido. Tipo: colocar a mulher na mesa, conversar, explicar o 
procedimento, colocar o especulo, fazer a coleta do material, 
guardar e encaminhar. [E7] 
 

No que se refere ao agendamento das consultas, foi demonstrado que a busca 

ativa é um importante instrumento para esse fim. No entanto, é oferecida também a 

possibilidade das consultas serem marcadas por livres demandas, respeitando-se o limite 

de vagas de que cada profissional dispõe, conforme foram narradas pelas enfermeiras.  

As profissionais demonstraram ter conhecimento do seu papel na estratégia, 

conhecimento da realidade de suas áreas de abrangência e a maioria planejava ações 

preventivas e educativas a serem trabalhadas dentro da comunidade. Em vários 

momentos, comentaram a respeito das ações educativas, seja como grupos educativos 

ou mesmo nos atendimentos individuais; deixando evidente o conhecimento por parte 

destas profissionais de sua importância como educadora em saúde.  

O acolhimento à clientela é uma das etapas mais importantes de todo o processo, 

pois é neste momento que o enfermeiro tem a oportunidade de dialogar e ouvir as 
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possíveis dúvidas, além de informar sobre a importância da realização do exame 

citopatológico de patologias ginecológicas. Outra forma para garantir uma assistência 

de qualidade é focar no desenvolvimento de atividades educativas em saúde que podem 

ser individuais ou coletivas, que visam informar a partir de uma linguagem simples e 

compreensível todo o procedimento para realização do mesmo. (SILVA et al, 2012) 

Então durante o preventivo eu costumo perguntar sobre a 
história familiar e parceiros também. Esclareço, pois muitas 
mulheres chegam aqui e não sabem o que é o câncer do colo de 
útero e o que levam o câncer de colo de útero, os fatores de 
risco. As orientações são pautadas nessas questões mesmo. Não 
costumo fazer sala de espera não, faço no consultório mesmo 
[...] Sim, tem lesões que são ectopias do colo e costumo ver 
como está o colo de útero. Esse tempo todo nunca peguei 
nenhum câncer. Mas é comum só vir células escamosas e repito 
em um ano o exame, conforme o manual do MS. Câncer é uma 
doença devastadora, temos recurso de prevenir. É só seguir o 
rastreamento que é preconizado. [...][E9]  
 

Na consulta a história familiar e dos parceiros é facilitada no preventivo, a 

enfermeira afirma não realizar esclarecimentos na sala de espera, constata alterações no 

colo, e ao reconhecer a agressividade do câncer se compromete em fazer o preventivo 

como recomendado. 

 
Essa é a nossa função, ensinar, esclarecer, estar a disposição 
para educar. Como a cobertura estava um pouco baixa na nossa 
região em Papanicolau a gente se organizou em demanda livre 
de preventivo O rastreamento é a coleta do citopatológico. 
Fazemos uma busca ativa, vamos atrás dela na casa. Damos 
esse seguimento. [...]Pergunto se alguém orientou, explico. 
Pergunto se faz o auto-exame das mamas. Ensino elas se 
olharem no espelho, observar tudo, a cor, se está com um 
caroço, bico. Depois de avaliar as mamas, faço o preventivo. 
Mostro que tudo é descartável. Vejo o colo, explico tudo, vejo se 
tem vermelhinho, lesão, e vou dizendo. E o que vai ser feito. Se 
estiver muito corrimento, as vezes nao dá nem pra colher 
porque escorre. Faço a conduta, passo o creme e peço para 
retorna depois agendada e elas têm voltado. E faço a coleta 
depois. Agendo em 30 dias, o médico não colhe preventivo 
somente eu. [E10]  
 

A participante narra a sua função como enfermeira de saúde publica, valoriza e 

reconhece o trabalho de educação em saúde em destaque, descreve sua consulta e 

estabelece suas intervenções agendando o retorno. 
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[...] Tem um padrão das patologias, mas o corpo em si cada um 
é muito diferente. As vezes não acho colo, tenho que empurrar o 
especulo, tracionar o especulo, puxar com a escovinha, e eu 
tenho medo de sangrar qualquer paciente. Ou colo muito baixo 
ou muito alto. [...] [E6] 
 

Na narrativa, o enfermeiro reconhece as individualidades orgânicas, zela pela 

qualidade, demonstrando a competência técnica da profissional. 

 
É um caderno que reúnem condutas para todos os profissionais 
fazerem, mas lhe digo que discordo de muitas delas como a 
idade para se fizer o preventivo. Por que só as mulheres de 25 a 
64 anos, podem fazer o exame? [...] Isso, não introduzo a 
escova toda pois machuca.  [...] (silêncio) me lembra de minha 
avó (olhos cheios de lágrimas), como ela sofrei com essa 
doença. Foram longos anos tentando curar, mas a doença foi 
mais forte e tomou todo o corpo de minha avó. Foi ela que me 
criou, educou, ensinou, levava a escola, fazia o almoço, me 
defendia, dava esporo, tudo o que sou hoje agradeço a ela. 
Receber esse diagnóstico foi tão doido, machucou muito. 
Lembro-me da dor ate hoje, ainda dói (chorou). Intervenho 
perguntando se deseja parar a entrevista e a participante diz 
que não, deseja continuar. O câncer me faz chorar até hoje, 
levou a pessoa quem mais amei nesta vida. Hoje sou enfermeira 
porque ela me incentivou, sou Anna Nery porque era um desejo 
enorme de minha ser enfermeira, e tinha que ser por lá. Quando 
me formei, ela estava lá sentada na plateia, chorando. Eu 
dediquei essa faculdade a ela, mesmo querendo fazer 
psicologia, mas não podia negar esse desejo a minha vozinha. 
Dói muito, até hoje todos os dias sento a mesa para tomar o 
café da manhã e lembro como ela gostava de arrumar o café 
para mim, tinha que usar uma toalha de mesa que ela fez, não 
podia sujar com a colher que mexi o Nescau a toalha, não podia 
derramar o açúcar, não podia pegar no meio da manteiga com 
a faca, tinha que ser pelos lados e tanto mais. Minha vó foi e é 
minha referencia de vida. E ela tinha muito orgulho da 
enfermagem, eu sou o sonho realizado para ela. E só deus sabe 
como me formei quantos dias sem comer, a cobrança da roupa e 
eu não tinha dinheiro, meu cabelo é ruim e tinha que ficar todo 
esticado com coqui e não conseguia, foi muito difícil. Mas 
quantas vezes ela aparecia na maternidade escola com uma 
comida para eu comer, e ninguém sabia. Ela foi muito 
importante em tudo. Ensinou-me a rezar. Ela sempre foi muito 
devota de Nossa Senhora de Fátima, eu vou te mostrar o terço 
que ela rezava, eu ando com ele, pois eu vejo nele minha vó. 
(chora muito nesse momento, eu também choro com ela). Eu 
sinto raiva dessa doença, ela era saudável, mas nunca foi ao 
ginecologista. E o câncer de colo do útero a levou para perto de 
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deus e nossa senhora (entrevista interrompida por desejo da 
participante). [E11]  

 
 

Na narrativa acima, encontramos uma explicação para escolha profissional, onde 

relata o quanto a doença pode produzir sofrimento quando expressa que produz dor, 

choro, lembranças tristes, sentimento de raiva, diagnóstico que machuca, as perdas das 

referencias parentais com câncer. Demonstra como o método, narrativa de vida, 

oportuniza a vez e a voz das pessoas falarem de suas vidas, e nesse caso as dores de sua 

vida relacionando a sua prática profissional, sentimentos e motivos geradores da escolha 

explicando o motivo de ter escolhido enfermagem como profissão na vida. 

Para um melhor resultado das ações do enfermeiro, destacam-se a importância 

de um sistema de controle das mulheres da sua área de abrangência por meio de um 

rastreamento. O sucesso desta ação está diretamente ligado a um número suficiente de 

profissionais capacitados para realizar os exames, bem como o diagnóstico correto e o 

tratamento das mulheres e como indicado nas diretrizes, contar sempre com um sistema 

de referência e contrarreferência efetivo nos diferentes níveis de atenção a saúde. 

(SOUZA, 2012) 

Nós, os enfermeiros de saúde pública atuam para resolvermos 
problemas de coletivos e prevenirmos grandes problemas. 
Atuamos no macro, somos preocupadas com a família no 
contexto da comunidade, e com todos seus reflexos políticos e 
históricos, nascendo sua cultura. Políticas públicas são 
diretrizes e normas que devemos seguir através dos manuais do 
MS. O câncer do colo de útero vem matando muito, né. Então 
existem ações para diminuir essa quantidade absurda de tantas 
mulheres com essa doença. Falar de câncer é hoje em dia um 
problema de saúde pública, pois o número só aumenta. Eu 
nunca tive uma usuária em minha unidade com diagnostico, 
pelo menos em minha área. Câncer de colo de útero é de mulher 
com múltiplos parceiros que antigamente era das profissionais 
do sexo, hoje em dia nao mais. O cigarro, a comida errada e o 
sedentarismo. [E13]  

 
O participante, nessa narrativa, reconhece o cancer como um problema de saúde 

publica, e magnitude da doença. Valoriza a Política Pública.  

 
Eu tenho o controle de toda minha região, caso ela não venha 
eu vou à casa dela e irei conversar e convecê-la da necessidade 
e importância, mas é claro que é escolha dela. Mas nossa 
obrigação é buscar, porque depois que esta com a doença não 
adianta nada querer correr. Atenção primária existe para isso. 



144	  
	  

Prevenir. [...] No caso do câncer de colo do útero, a prevenção 
é buscar, chamar, convidar as mulheres para fazer o exame. Só 
através dele podemos detectar. Por isso acho importante o 
outubro rosa para isso. [...] 

 

Na narrativa fica claro o comprometimento com a politica pública relacionada 

com a campanha Outubro Rosa, na perspectiva do SUS, orientando políticas e ações 

pragmáticas que respondam as demandas e necessidades da população no acesso a rede 

de cuidado (SILVA, 2008). 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Para apresentar, a partir das narrativas, a descrição e a inserção do enfermeiro 

na prevenção e controle de câncer do colo de útero á luz da proposta governamental da 

Estratégia da Saúde da Família (ESF), recorreu-se em suma, para descrever as 

considerações finais, aos relatos constantes neste estudo sobre dois prismas de descrição 

e análise: dilemas e desafios da formação profissional e atuação nas políticas públicas às 

mulheres; e, a organização da atuação dos enfermeiros na estratégia da saúde da família: 

recursos, atividades e dificuldades no rastreamento. 

Quanto ao primeiro prisma, se evidencia nas narrativas, dificuldades de atuar a 

partir de sua formação insuficiente, necessidade de capacitação permanente pela 

instituição organizacional de saúde, trabalho em equipe interdisciplinar (enquanto 

ensino relacionado com a prática) e o compromisso profissional. E pelo segundo 

prisma, ESF como organização complexa e local oportuno para a organização dos 

cuidados e atividade educativa ao controle do câncer de colo do útero, conhecimento da 

área de atuação para a realização das atividades e controle do rastreamento, os 

protocolos como base legal ao exercício da prática profissional reconhecendo a 

importância do rastreamento, a consulta ginecológica como locus do exame preventivo. 

E as interrelações do cuidado de enfermagem e de saúde na abordagem holística do 

cuidado ético-espiritual ao bem-estar. 

Os participantes ao narrarem as suas dificuldades de atuação na prática 

profissional, fizeram de duas maneiras: Uma delas, de maneira objetiva e direta acerca 

da insuficiência na formação a respeito do tema, considerada por eles por ausência de 

práticas em seus estágios curriculares e pouco conteúdo ofertado sobre saúde pública e 

ginecologia; e, a outra maneira diz respeito a manifestação do grupo sobre a  realidade 

no cotidiano do trabalho, que abrange as emoções /sentimentos/ comportamentos, tais 

como o medo, o sofrimento, o choro e outros.  

A demanda apresentada pelos profissionais, como a necessidade permanente de 

capacitação pela instituição organizacional de saúde, origina-se com o reconhecimento 

da formação insuficiente ao desempenho prático, caracterizando como desafio suprir 

suas necessidades técnicas para a qualidade da atenção. Considerado e valorizado por 

um grupo de participantes, essa capacitação de maneira formal se dá por meio de cursos 

auto geridos ou de maneira informal, onde o  aprendizado no cotidiano ocorre pela 

seleção dos profissionais considerados por eles como os mais antigos e experientes, 
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ensinando-lhes na realidade da prática profissional. Evidenciandou a omissão da 

responsabilidade governamental de capacitação de profissionais de saúde conforme 

preconizado pela política de capacitação. 

O reconhecimento da atuação em equipe, é apontado pela expressão utilizada 

por eles quando a problemática se apresenta, recorrendo nestes casos complexos ao 

médico ou outras enfermeiras com mais experiência para a tomada de decisões, 

demonstrando na prática profissional uma segurança coletiva ou de equipe, pois o 

comprometimento profissional é notório, sendo expressado por quase a totalidade dos 

participantes como fator motivador de estar em equipe para garantir um cuidado efetivo 

tecnicamente. 

A inserção dos enfermeiros no rastreamento do câncer do colo de útero foi 

evidenciado principalmente pela preocupação dos profissionais em realizar suas ações 

de maneira correta ao cumprimento das determinações nos manuais técnicos onde 

sempre narraram sua utilização. Contudo, foi reconhecida pela maioria, nas narrativas, a 

predominância da questão técnica a questão programática/política. Neste particular o 

câncer de colo do útero é identificado pela maioria como um problema de saúde pública 

sem considerar a magnitude epidemiológica e o perfil sócio demográfico em sua área de 

atuação, pautando-se preferencialmente pela sua visão de mundo e por determinantes 

históricos culturais de suas experiências de vidas. 

A legalidade da atuação do enfermeiro foi apresentada por duas maneiras entre 

os participantes, uma delas pela lei do exercício profissional, somente citada por uma 

participante e, outra maneira foi pelo cumprimento das normativas dos manuais, que foi 

confirmado por sua maioria. Está em conformidade, com o exercício legal, sendo 

cumprido de forma ética pois como constatado anteriormente, todos reconheceram suas 

limitações. 

A consulta de enfermagem é uma das atividades fim, privativa do Enfermeiro de 

caráter resolutivo prevista em lei, que configura a prestação de serviço de enfermagem 

aplicada no sistema de saúde público e privado,  e neste nas estratégias governamentais 

proposta na atenção básica centrada na ESF. Ela é uma atividade que deve prever e 

prover o atendimento holístico, contemplando a mulher em todo seu ciclo vital. No 

entanto, a maioria dos enfermeiros, citou descreveu como consulta ginecológica, se 

apresenta de maneira limitante, pois o enfoque é técnico, limitado a especialidade. 

Os enfermeiros narraram a prática educativa em duas dimensões, individual e 

coletiva. Na dimensão individual, a minoria relatou que na consulta realizam o exame 
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colpocitológico, promovendo orientações especificamente ás necessidades daquela 

mulher. Na dimensão coletiva a maioria dos enfermeiros relatou utilizar recursos da 

prática educacional, como cartaz e panfletos, no período do Outubro Rosa para 

sensibilizar as mulheres em seus territórios e aumentar a adesão na unidade para 

realização do exame. Informaram, também, que há cobrança de atingir alto quantitativo 

de produção de exames preventivos. Nesse aspecto, vale ressaltar uma questão de suma 

importância aos dados epidemiológicos acerca do preventivo, que se relaciona na 

identificação dos seus resultados quantitativamente por exames e não pessoas.  

As narrativas de vida dos Enfermeiros, foram analisadas também pelas  

diretrizes e estratégias necessárias à qualidade do rastreamento do câncer de colo de 

útero, à luz da Teoria da Atenção Burocrática de Marilyn Anne Ray e expressaram 

vocábulos como credibilidade, desmistificação, rastrear, resultados dos preventivos, 

resolutivos e acompanhamento. Nessa situação reflete um reconhecimento da 

responsabilidade de atuação, buscando uma desconstrução de ideias errôneas pela 

população atendida pelos enfermeiros. O rastreamento é um programa populacional, 

como o próprio conceito diz, é populacional, há necessidades de medidas coletivas e 

individuais. Principalmente quando os enfermeiros descrevem a possibilidade da busca 

ativa, umas das atividades que traduz a proposta do modelo da ESF, na qual é 

responsabilidade do Estado garantir  saúde da população, representados pelas equipe nas 

clínicas das famílias, consideradas como estruturas complexas de acordo com a teoria 

de Ray. 

A definição de alguns enfermeiros de rastreamento convergem aos definidos  

nas políticas públicas, mesmo que com ações fragmentadas quando associam o 

programa de rastrear com o ato de realizar o exame colpocitológico, minimizando uma 

proposta comprovadamente efetiva a um procedimento técnico. Realizar o rastreamento, 

é atuar com uma população de mulheres assintomáticas na qual a pessoa tem a 

autonomia para tomadas de decisões por diversos fatores. Neste aspecto, se faz 

necessário o enfermeiro de cada equipe com a responsabilidade de uma população 

circunscrita, conhecer todo seu processo cultural para poder realizar intervenções com 

credibilidade objetivando o resultado.  

Portanto, os enfermeiros mostraram suas visões de mundo, no que tange suas 

práticas profissionais de suas narrativas o rastreamento do câncer do colo de útero, 

como o método assim permite. A teoria de atenção burocrática favoreceu uma análise 
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convergente ao método adotado, Narrativas de Vida, considerando a pessoa no contexto 

cultural e respeitando seu ponto de vista como verdades. 

Dessa maneira, concluímos que a prática exercida pelos participantes da 

pesquisa, apresentou falhas nas etapas do rastreamento, todas elas passíveis de solução 

exigindo uma boa gestão de macro e micro esfera. A teoria de Ray demonstrou ser um 

recurso teórico para a prática principalmente e essencialmente para a criticidade dos 

profissionais atuantes da Estratégia da Saúde da Família.  
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APÊNDICE I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
  ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL 
NÚCLEO DE PESQUISA EM SAÚDE DA MULHER 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
CURSO DE MESTRADO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúde 
 

O Sr.(a). foi selecionado(a) e está sendo convidado(a) para participar desta pesquisa intitulada 
“Saúde da Mulher e a Prevenção do Câncer de Colo de Útero: Inserção do Enfermeiro no Screening”, 
tendo como objetivos: Descrever a inserção do enfermeiro na prevenção e no controle do câncer de colo 
de útero à luz da Política Nacional de Oncologia; Analisar nas narrativas de vida as diretrizes e estratégias 
necessárias ao sucesso do rastreamento do câncer de colo de útero. Este Termo de Consentimento Livre 
Esclarecido serve para garantir que você recebeu todas as informações necessárias para aceitar participar 
desta pesquisa. Você deve pedir quaisquer esclarecimentos ao pesquisador sempre que julgar necessário. 
A pesquisa terá duração de 2 anos, com o término previsto para julho de 2016. 

Sua participação não é obrigatória e consistirá em responder algumas perguntas formuladas em 
um roteiro de entrevista que será gravada com sua aquiescência. O material de coleta será transcrito em 
seguida, e poderá em ciência do mesmo concordar, ou recusar, sua inclusão na pesquisa. As gravações 
permanecerão arquivadas por um período de 5 anos, e serão deletadas após este período. A qualquer 
momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento, comunicando ao pesquisador 
responsável. Sua recusa, desistência ou suspensão do seu consentimento não acarretará em prejuízo, do 
desenvolvimento da pesquisa, do pesquisador e da instituição. 

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será 
divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Somente o pesquisador terá acesso as respostas e seus 
depoimentos serão identificados por pseudônimos. Os dados coletados serão utilizados apenas em 
pesquisas e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas. 

Esta participação não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. A pesquisa 
poderá apresentar riscos relacionados às lembranças de experiências que reportem a situações de 
desconforto e/ou de dificuldades vividas, caso isto ocorra, a entrevista será interrompida, para o seu 
reestabelecimento até que se sinta à vontade para retomar, ou não, a entrevista. Vale ressaltar que os 
riscos se justificam pelos benefícios da mesma, sendo estes relacionados ao aumento do conhecimento 
científico para a área de enfermagem e melhoria da qualidade da assistência de enfermagem na prevenção 
e controle do câncer de colo de útero.  

O Sr.(a). receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço eletrônico do 
pesquisador responsável e do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery e do 
Instituto de Atenção Básica em Saúde São Francisco de Assis da UFRJ, podendo solicitar esclarecimentos 
de suas dúvidas sobre a pesquisa agora ou a qualquer momento, que possui duas vias, sendo uma sua e a 
outra do pesquisador responsável. Agradecemos antecipadamente sua valiosa colaboração! 

Comitê de Ética em Pesquisa: Rua Afonso Cavalcanti, 275 – 3º andar – Secretaria de Apoio à 
Pesquisa de Pós-Graduação. Cidade Nova – Rio de Janeiro. Tel: (21) 2293-8148 ramal 228. 

 

_____________________________________________ 

Thiago de Freitas França 
Email: thiago_enf@yahoo.com.br 

 
Eu, ___________________________________________________, declaro estar ciente do 

inteiro teor deste Termo de Consentimento e estou de acordo em participar deste estudo, sabendo que dele 
poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer tipo de punição ou constrangimento. 

 
 

______________________________________     Data: __/___/____ 
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                                    Participante da Pesquisa 

 

                       Apêndice II – Carta de Apresentação da Pesquisa  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
  ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL 
NÚCLEO DE PESQUISA EM SAÚDE DA MULHER 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
CURSO DE MESTRADO 

 
Carta de Apresentação da Pesquisa aos Cenários 

 

Exmo. Sr (a) 

MD Gestor (a) da Clínica da Família __________   

Prezado (a) Senhor (a), 

Vimos por meio desta, solicitar autorização da presente instituição para 
realização da pesquisa de campo do projeto intitulado registrado no Núcleo de Pesquisa 
em Enfermagem da Saúde da Mulher do Departamento de Enfermagem Materno 
Infantil da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro.  

Tem como objetivos:  
•Descrever a inserção do enfermeiro no rastreamento do câncer do colo de útero 

de acordo com a Política Nacional de Oncologia; 
•Analisar nas narrativas de vida os componentes essenciais ao sucesso do 

rastreamento do câncer de colo de útero; 
•Formular bases conceituais e técnicas que configurem um programa de 

capacitação profissional para a realização do rastreamento efetivo no câncer de colo de 
útero à luz do real processo do trabalho e da Política Oncológica. 

Buscando atingir esses objetivos realizaremos uma pesquisa de natureza 
quantitativa e qualitativa, cujo método é de pesquisa-ação. Será aplicado aos 
participantes o TCLE com base na resolução 466/2012. Os dados serão coletados 
através de questionários e seminários e os resultados serão analisados e quantificados 
por meio da análise de conteúdo temático. Esses serão utilizados apenas nesta pesquisa 
e divulgados em eventos e/ou revistas científicas. 

Contamos com vossa colaboração para a realização da pesquisa descrita acima, 
contribuindo para a construção de novas perspectivas de qualidade das ações na atenção 
básica à saúde da mulher, não só em âmbito institucional, como também em âmbito 
acadêmico. 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
_______________________________          ____________________________  

       Thiago de Freitas França                             Maria Antonieta Rubio Tyrrell 
       Pesquisadora responsável                               Pesquisadora Orientadora                             
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Apêndice III – Instrumento de caracterização do percurso de vida 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO-UFRJ 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE-CCS 

ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY-EEAN 
NÚCLEO DE PESQUISA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER 

 
  

Código do instrumento: _____ 
 

1. Trajetória Pessoal 

1.1. Sugestão de nome fictício: ____________________________________________  

1.2. Idade: _____________________________________________________________ 

1.3. Situação conjugal____________________________________________________ 

1.4. Religião___________________________________________________________ 

1.5. Quantos membros possui sua família____________________________________ 

 

2. Trajetória Profissional 

 

2.2. Tempo de formação__________________________________________________ 

2.3. Tempo de atuação___________________________________________________ 

2.4. Tempo de atuação na instituição atual____________________________________ 

2.5. Outros vínculos empregatícios__________________________________________ 

2.6. Tipos de vínculos empregatícios que possui_______________________________ 

2.7. Carga horária de trabalho total__________________________________________ 

 

3. Qualificação 

3.1. Instituição onde se graduou____________________________________________ 

3.2.  Possui pós-graduação? Qual e onde? 

- Pós-graduação strictu-sensu (mestrado/ doutorado) ___________________________ 

- Pós-graduação latto-sensu (especialização, aperfeiçoamento)___________________ 

- Aperfeiçoamento___________________________________________________ 

3.3. Quais capacitações detém em: 
Saúde da mulher________________________________________________________ 
Saúde pública__________________________________________________________ 
Oncologia_____________________________________________________________ 
Para realização do exame Papanicolaou______________________________________ 
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Apêndice IV – Cronograma de Execução de Pesquisa  

  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

  ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL 

NÚCLEO DE PESQUISA EM SAÚDE DA MULHER 
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

CURSO DE MESTRADO: 2014.01 a 2016.02 
 

Cronograma de Atividades da Pesquisa: “Saúde da Mulher e a Prevenção do Câncer de Colo de 
Útero: Inserção do Enfermeiro no Screening” 

 

Atividades  

            

             Anos 

Ago/Dez 

2014 

Jan/Jul 

2015 

Ago/Dez 

2015 

Jan/Jul  

2016 

Levantamento 

Bibliográfico 

    

Elaboração do 

projeto 

    

Ampliação da 

proposta do 

projeto  

    

Defesa do 

projeto  

    

Elaboração do 

Artigo 1 

    

Submissão do 

projeto ao 

CEP  

    

Ajustes de 

acordo com a 

avaliação do 

CEP 

    

Coleta de 

dados nos 

cenários de 

pesquisa 

    

Análise 

preliminar dos 

resultados 
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Exame de 

Qualificação 

    

Elaboração do 

Artigo 2 

    

Aprofundame

nto análise 

dos dados 

    

Elaboração do 

Artigo 2 

    

Elaboração do 

relatório final 

    

Defesa de 

Dissertação 

    

Eventos 

Científicos 

    

 

 

 

 

 


