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“All your life 

You were only waiting 

for this moment to arise” 

(Lennon/McCartney) 



RESUMO  

O estudo tem como objeto o processo de comunicação, entre o enfermeiro e as mulheres, 

com relação ao HPV e ao câncer de colo de útero. Os objetivos foram os seguintes: 

Identificar nas evidências científicas o processo de comunicação em relação ao HPV e 

Câncer de Colo de Útero, descrever as ações do enfermeiro e discutir a relação entre o 

processo de comunicação realizado pelo enfermeiro indicado pelas evidências científicas e o 

que é preconizado na literatura. Quanto a abordagem metodológica foi realizado uma 

revisão bibliográfica integrativa, com abordagem qualitativa, nas bases de dados LILACS, 

SCIELO, PubMed, CINAHL, entre os anos de 2004 a 2014. O resultado foi dividido em 

duas categorias, são elas: 1) Barreiras existentes no processo de comunicação entre o 

enfermeiro e o paciente e 2) O empoderamento da mulher no seu processo de saúde.  Na 

primeira foi evidenciada as barreiras existentes de forma intrínseca no processo de 

comunicação do enfermeiro com as mulheres usuárias do serviço, que são: desconhecimento 

da mulher acerca do câncer, o baixo nível de escolaridade, a falta de conhecimento sobre o 

próprio corpo, a vergonha e o medo de fazer o exame, que incluem o medo dos resultados, a 

falta de privacidade nos exames e de humanização no atendimento, dessensibilização 

profissional para rotina de exames e baixa prioridade do profissional no atendimento integral 

das mulheres. Na segunda, o empoderamento da mulher foi apresentado como uma forma de 

oportunizar o engajamento das usuárias no sistema de saúde, nas ações desenvolvidas no 

campo da educação em saúde, para que assim se reconheçam e promovam o seu 

autocuidado. A conclusão quanto à atuação do enfermeiro é que há a necessidade de 

mudança no modelo atual das políticas públicas voltadas para a educação em saúde, mas 

para que isso aconteça, é preciso investir na formação de profissionais comprometidos e 

preparados para atuar na educação em saúde, assim como nos diferentes ciclos de vida, com 

os diversos determinantes do processo saúde-doença, com abordagem integral do sujeito nos 

muitos pontos da rede de atenção à saúde. 

 

 Palavra Chave: Comunicação em saúde; HPV; Câncer de Colo de Útero; Enfermagem; 

Educação em Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

The object of this study is the communication process between the nurse and the women 

relative to the HPV as well the cervical cancer. It aimed to identify scientific evidence based 

about the communication process related to HPV and cervical cancer, to describe the actions 

taken by the nursing team and to discuss the relationship between the communication 

processes conducted by the nursing according to the patterns found in scientific literature 

related to this topic. The study had a qualitative research in which was made a bibliography 

revision on the following databases: LILACS, SCIELO, PubMed, and CINAHL with a time 

rage from 2004 to 2014. The results were divided in two main categories, 1) Existing 

barriers on the communication process between the nurse and the patient; and 2) The 

empowerment of the women in their health process. Firstly barriers were encountered 

intrinsically evidenced by communication among nursing towards the women that often use 

the health services. These barriers are: lack of awareness about cervical cancer; low level of 

education and a lack of consciousness about their own bodies with an embarrassed and 

worrying feelings of taking the screening exams. Worrying feeling, about the screening is 

due to the lack of privacy during the exams as well the absence of humanization of care 

during treatment, professional desensitization throughout routinely screening exams and low 

priority during integrated care of women. Secondly, the empowerment of women was 

presented as a good opportunity was to engage the users of health services in the developing 

health education actions and  focusing on increasing self-care. In summary, it is possible to 

conclude that the nursing action towards the patient in this context has a huge relevance and 

there is a need of a change on the current model of public policies  focused on health 

education. In order to make it happen, it is necessary to invest in professional health 

education creating committed professionals that are able to act as health educators on this 

topic as well all cycles of life. They also need to be able to deal with all variety of 

determinants of the health process, as well as the holistic approach of care to the patients in 

all health care levels. 

 

Key terms: Health Communication. HPV, Cervical Cancer, Nursing, Health education 
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Introdução 
  

 
“E nas minhas horas de escuridão, 

Ela está em pé bem na minha frente, 

Falando palavras de sabedoria...” 

(Lennon/McCartney) 
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1. INTRODUÇÃO 

A comunicação é uma das principais ferramentas utilizada pelo enfermeiro, já que na 

área da saúde é fundamental saber lidar com o outro. Isso acontece porque a base do trabalho 

deste profissional são as relações humanas, sejam elas com o paciente e/ou com a equipe 

multiprofissional. Sendo assim, torna-se imprescindível o conhecimento sobre o processo de 

comunicação, visto que esse interage diretamente com o paciente e com a equipe. (BRAGA, 

2007) 

A escrita, a fala, as expressões faciais, a audição e o tato são formas de comunicação 

que devem ser sempre observadas quando lidamos com o paciente já que o papel do 

enfermeiro é fazer a decodificação do significado de cada mensagem que pode acontecer de 

forma consciente ou não. (ibid, 2013) Com isso, o profissional pode escolher uma forma de  

tratamento mais individualizada, contribuindo também para a adesão do paciente ao 

tratamento e às orientações.  

As palavras e o comportamento possuem valor significativo, dessa forma, tanto a 

linguagem verbal como a não verbal retratam a realidade onde o paciente está inserido, 

podendo mudar a percepção das pessoas e permitir o estabelecimento de uma comunicação 

efetiva. (MARTINEZ et al, 2013) 

Para se refletir sobre a importância do processo comunicativo e o papel essencial do 

enfermeiro como agente da comunicação na atenção básica, utilizou-se como base a consulta 

ginecológica tendo como temática norteadora o Papilomavirus Humano (HPV) e o Câncer de 

Colo de Útero. 

O HPV é considerado a principal infecção viral transmitida pelo sexo sendo uma 

doença que afeta pele ou mucosas tanto em homens quanto mulheres (BRASIL 2, 2014). 

Geralmente, as defesas imunológicas são suficientes para eliminar o vírus do corpo. No 

entanto, certos tipos de HPV desenvolvem verrugas genitais ou alterações benignas no colo 

do útero podendo ter como consequências células anormais, que se não forem detectadas e 
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tratadas, podem levar ao pré-câncer e em seguida ao câncer. Ratificando assim, a principal 

razão pela qual a detecção precoce é importante (ibid, 2014). 

Em setembro de 1995, o Ministério da Saúde reconheceu a necessidade de um 

programa de âmbito nacional, visando o controle do câncer do colo do útero. A partir disso, 

uma equipe de técnicos do Ministério da Saúde, em parceria com organismos nacionais e 

internacionais, elaborou um estudo piloto que foi chamado de “Viva Mulher”, que mais tarde, 

subsidiaria o Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero. 

O projeto foi implantado entre janeiro de 1997 e junho de 1998 em Curitiba, Brasília, 

Recife, Rio de Janeiro, Belém e 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. Ainda em 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 que ainda na 

primeira fase de intensificação, gerou o sistema de informações para o monitoramento das 

ações (SISCOLO) e dos mecanismos para mobilização e captação de mulheres, tendo como 

resultado mais de três milhões de mulheres se submetendo ao exame citopatológico. 

(BRASIL, 2008) 

Desde então o Ministério tem realizado ações que coloquem esse programa em 

evidência. Com a evolução do programa, houve priorização do controle do câncer do colo do 

útero com o lançamento do Plano Nacional de Fortalecimento da Rede de Prevenção, 

Diagnóstico e Tratamento do Câncer, em março de 2011, pela presidente da república Dilma 

Roussef. (BRASIL, 2013) 

No inicio de 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. 

(BRASIL 2, 2014) 

Estabelecer relações favoráveis ou positivas nem sempre é fácil, pois depende 

também do outro e das possíveis interferências que podem ocorrer nesse processo. Dessa 

forma, por mais que se fale ou aborde sobre comunicação, é infindável o olhar que pode 

emergir sobre o tema. 

É fundamental visualizar que o processo de comunicar-se pode ser uma ferramenta 

facilitadora do trabalho em equipe e que possibilita troca de saberes, aproximações, 

superações pessoais e resulta diretamente na qualidade do serviço que se oferece, 

principalmente quando falamos em HPV e câncer de colo de útero, já que este é o segundo 
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mais incidente no Brasil, mesmo podendo ser facilmente evitado. (BRASIL 2, 2014) 

O processo de comunicação é elemento fundamental na integração do enfermeiro 

com o paciente e interfere diretamente no processo de formação da relação enfermeiro-

paciente. 

Para entender conceitualmente a comunicação, trazemos a compreensão de 

Chiavenato (2004) que diz: 

 

 
O processo comunicativo é definido como uma troca de informações entre pessoas. 

Significa tornar comum uma mensagem ou informação. Constitui um dos processos 

fundamentais da experiência humana e da organização social. A comunicação requer 

um código para formular uma mensagem e enviá-la na forma de sinal, por meio de 
um canal a um receptor da mensagem que a decodifica e interpreta seu significado. 
 

Na comunicação há elementos fundamentais ao processo: transmissor, mensagem, 

receptor, canal, código, decodificação e resposta. Ou seja, depende de quem transmitiu, como 

o fez, quem recebeu, que leitura foi dada, e que resposta gerou (feedback). Sem contar nas 

inferências pessoais e interferências internas e externas que podem ocorrer quando se 

transmite/recebe até mesmo do ambiente organizacional e social. Nesse sentido, Kurcgant 

(2011) diz que esse processo “gera relacionamentos com pessoas, instituições e com o 

mundo”.  

A comunicação “visa provocar mudanças esperadas no comportamento dos 

indivíduos, através do desenvolvimento de atitudes positivas em relação ao próprio 

desempenho, que culmina com a satisfação profissional” (BALSANELLI; CUNHA, 2006). 

Marquis e Huston (2010), reportam-se a comunicação como “essência das atividades 

administrativas e perpassa todas as fases do processo administrativo”.  Kurcgant (2011) 

reforça esse entendimento tendo em vista que através de informações, a enfermagem planeja, 

executa, avalia e participa junto com os demais membros da equipe de saúde. 

Enquanto aluna de graduação da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

(EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF), pude vivenciar em estágio curricular 

obrigatório, pela disciplina de Enfermagem no Gerenciamento da Assistência em Saúde I, a 

grande demanda de pacientes diagnosticadas com o vírus HPV no ambulatório de ginecologia 

da Policlínica Regional do Largo da Batalha. Essa Unidade Básica de Saúde localiza-se no 

município de Niterói e atende a população residente nos bairros no entorno do Largo da 

Batalha. 

Entende-se a responsabilidade social do enfermeiro enquanto agente de comunicação 

no âmbito do HPV, emergindo assim, o interesse em pesquisar acerca do processo de 
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comunicação do profissional e sua necessidade de buscar e aprimoramento do conhecimento 

científico em que vise a melhor relação com o paciente. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Estima-se que cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas vão adquirir o vírus do 

HPV ao longo de suas vidas e que 291 milhões de mulheres no mundo já são portadoras do 

HPV (SANJOSÉ, 2007). O Instituto Nacional do Câncer (INCA) demonstra que a estimativa 

é de que esse vírus acometa aproximadamente 530 mil novos casos por ano. Já o câncer de 

colo de útero representa a quarta causa de morte em mulheres, apresentando uma taxa de 

mortalidade ajustada para a população mundial de 4,66 óbitos para cada 100 mil mulheres, 

sendo no Brasil, o segundo tipo mais comum entre elas, responsável por 275 mil óbitos por 

ano (BRASIL 1, 2014). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou que, no ano de 2030, pode-se 

esperar 27 milhões de casos novos desse câncer e 17 milhões de mortes. (BRASIL 1, 2014) 

A partir desses dados, se faz necessário exaltar a importância do processo de comunicação 

para gerar informação para a população de métodos de prevenção, de detecção e tratamento 

tanto do HPV, quanto do câncer de colo de útero. 

Segundo o INCA (2002), quando diagnosticado na fase inicial, as chances de cura 

desse câncer são de 100%. Portanto, a necessidade de existir uma comunicação efetiva, entre 

a equipe de saúde e a população, é constante e se torna essencial quando se trata da prevenção 

do câncer. 

Essas estatísticas evidenciadas pelo Ministério da Saúde desafiam o processo de 

comunicação, uma vez que ele tem se apresentado ineficiente perante estimativas tão 

alarmantes, gerando um debate sobre a existência de uma comunicação ineficaz dos 

provedores de saúde com a população. 

 

3. RELEVÂNCIA 

O presente estudo torna-se relevante para exaltar a importância da comunicação na 

discussão das políticas públicas em saúde na atenção básica, de forma que haja a 

desconstrução de esteriótipos sociais presentes na sociedade, e a maior informação do público 

no que tange ao diagnostico precoce e/ou prevenção do HPV.  

Em relação à formação em enfermagem,  destaca-se a necessidade da reflexão acerca 

do papel do enfermeiro enquanto sujeito responsável pelo cuidado, uma vez que esse deve ser 

realizado para compreender o ser humano de uma forma holística, ou seja, não abordando-o 
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somente como uma doença em si. Socialmente, o estudo aborda a perspectiva do processo 

saúde-doença como responsabilidade do enfermeiro, já que esse realiza ações de prevenção e 

promoção da saúde com o objetivo de fazer com que o paciente seja capaz de ser autonomo 

em relação a sua saúde, qualidade de vida e ambiente em que vive. 

Em relação a comunicação, evidencia-se a pouca produção na temática fazendo com 

que o estudo contribua para a discussão acerca da comunicação no processo de trabalho em 

saúde, trazendo novas perspectivas em relação a essa ferramenta na assistência em 

enfermagem. 

 

4. QUESTÕES NORTEADORAS 

Como se dá o processo de comunicação, entre o enfermeiro e o paciente, sobre o 

HPV e o câncer de colo de útero? 

O que  as evidências cientificas trazem em relação a comunicação e HPV e o câncer 

de colo de útero? 

 

5. OBJETO 

O processo de comunicação entre o enfermeiro e as usuárias com relação ao HPV e 

ao câncer de colo de útero. 

 

6. OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar o processo de comunicação existente entre o enfermeiro e os usuários em 

relação ao HPV e câncer de colo de útero.  

 

6.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Evidenciar as dificuldades/facilidades no processo de comunicação entre o 

enfermeiro e as usuárias relacionadas ao HPV e ao câncer de colo de útero. 

Descrever as barreiras existentes no processo de comunicação, discutindo o papel do 

enfermeiro no empoderamento da mulher em seu processo de saúde. 
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Revisão de Literatura 
  

 
“Você pode dizer que eu sou um sonhador, 

Mas eu não sou o único, 

Espero que um dia você junte-se a nós, 

E o mundo viverá como um só.” 

(John Lennon) 
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7. REVISÃO DE LITERATURA 

7.1 O CÂNCER 

No inicio do século XX o mundo começou a demonstrar maior preocupação com o 

câncer, isso decorreu pela crescente incidência de casos nos Estados Unidos e na Europa. No 

entanto os médicos brasileiros, começaram a se interessar por esse assunto apenas com intuito 

de seguir uma tendência mundial e não para realmente resolver o problema. Apesar disso, esse 

foi um fato muito importante para o Brasil começar realmente a ver o câncer como um 

problema de saúde pública, fazendo com que se exaltasse a necessidade de investimentos 

governamentais de saúde sérios, que até então estavam voltados para epidemias, como a 

varíola e a gripe espanhola. Em 1919 ocorreu no Brasil a reforma sanitário, tornando assim o 

câncer um objeto de saúde pública, com isso a luta contra ele passou a ter como base o 

diagnóstico precoce e tratamento. (BRASIL, 2005) 

O sanitarismo desenvolvimentista era um novo olhar sobre a saúde pública. Ele dizia 

que o nível de saúde de uma população dependia primeiramente do grau de desenvolvimento 

econômico de um país. Em relação ao câncer, essa forma de pensar implicava em gerar um 

controle pela contínua prevenção. Os cancerologistas apoiaram essa ideia e achavam essa 

forma de tratamento muito mais palpável e eficaz. (ibid, 2005) 

Ao longo das primeiras décadas do século XX a ideia do câncer como um problema 

de saúde pública cresceu e recebeu investimentos também de instituições filantrópicas, como 

as Santas Casas de Misericórdias e outras irmandades e ordens terceiras ligadas à igreja 

católica. 

Na década de 40, George Papanicolaou, foi o pioneiro no estudo da citologia e na 

detecção do câncer do colo de útero. No Brasil, em novembro de 1948, surgiu a primeira 

campanha educativa do câncer. O elemento central da campanha foi a realização de uma 

exposição com imagens dos vários tipos de canceres, localização no corpo, regiões 

geográficas de maior incidência, etc. Uma das principais mensagens apresentadas era a 

possibilidade de cura da doença se diagnosticada em seu início. A exposição foi um sucesso, 

sendo repetida por vários anos. Nos anos 50 o exame citopatológico (Papanicolaou) foi 

introduzido no Brasil. (ibid, 2005) 

Em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek perdeu sua sogra em virtude do câncer 

ginecológico, isso culminou no inicio de ações preventivas contra a doença de forma mais 

sistemática no Brasil. 

Começa então a ser implementado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) o 

Programa Nacional de Controle de Câncer. Por meio de um dos fundadores do INCA, Moacyr 
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Alves dos Santos Silva. O Brasil abraça a ideia e também implementa esse programa. Ele traz 

a situação alarmante de câncer no país e em outros locais do mundo, como Europa e Estados 

Unidos, que ocupava as primeiras colocação no ranking de causas de morte. 

 

 
"Artigo 1º. Fica instituída no Serviço Nacional de Câncer, do Departamento 

Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei n° 

5.026, de 14 de junho de 1996, a Campanha Nacional de Combate ao Câncer 

(CNCC) (Decreto 61.9688, de 22/12/1967)" 

 

 

O programa foi efetivado entre 1976 e 1980, sendo sua atuação voltada para a 

profilaxia e detecção através de diagnóstico precoce. 

 

 
"(...) serão contratados técnicos especializados em propaganda que, através dos 

meios modernos de divulgação, levarão ao povo em caráter constante mensagens de 

ensinamento e esperança, destinadas a fazer desaparecer o grande espantalho que 

representa a palavra câncer, mostrando como reconhecer o mal em seus primeiros 

sintomas e as medidas a serem tomadas quando estes se manifestarem (Araújo, 

1967;2)" 

 

 

No ano de 1995 ocorreu a VI Conferência Mundial sobre a mulher na China, nela o 

governo do Brasil assumiu o compromisso de desenvolver um programa de âmbito nacional 

visando o controle do CA de colo de útero. Em 1997, o Ministério da Saúde, por intermédio 

do INCA, implantou o Projeto Piloto Viva Mulher com o objetivo de reduzir a incidência e 

mortalidade através da popularização do exame citopatológico e garantindo o tratamento 

adequado e de lesões precursoras. Nos anos 2000 houve a continuidade da expansão do 

Programa Viva Mulher em âmbito nacional. As ações do mesmo foram incorporadas ao 

Programa Nacional de Controle do Colo do Útero e mama, realizando seguidas 

intensificações das ações pelo território nacional. (BRASIL, 2008) 

Pode-se observar, portanto, que a história da luta contra o câncer foi marcada pelo 

incessante esforço em controlá-lo não apenas pela via das tecnologias modernas, mas também 

pela prevenção. As muitas dificuldades técnicas para a cura e o alto custo dessas tecnologias, 

se mostram como limitadores da ação terapêutica, enaltecendo assim a ideia de que essa 

doença se vincule cada vez mais ao campo da prevenção e da saúde pública. 

Para entender a formação do câncer no que tange a fisiologia, o INCA (2014) traz 

que as células normais de todos os organismos vivos coexistem em perfeita harmonia 

citológica, histológica e funcional. Algumas vezes, entretanto, ocorre uma ruptura dos 

mecanismos reguladores da multiplicação celular e assim uma celula começa a se dividir 
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desordenadamente. 

Câncer é o nome dado a um conjunto de doenças que têm em comum o crescimento 

desordenado de células que invadem tecidos e órgãos, podendo se espalhar para varias regiões 

do corpo. É uma patologia de etiologia multifatorial, gerada, principalmente, de alterações 

genéticas, fatores ambientais e do estilo de vida
 
(BRASIL 1, 2014) 

A carcinogenese pode iniciar-se de forma espontânea ou ser provocada. A exposição 

a fatores carcinogênicos combinado com a predisposição genética, facilitam o surgimento do 

câncer. 

 

 
‘Essas células têm uma rápida capacidade de divisão, formando assim tumores que 

podem ser malignos ou benignos. Um tumor maligno tende a ser muito agressivo e 

por vezes incontrolável. Por outro lado o tumor benigno significa simplesmente uma 

massa localizada de células que se multiplica vagarosamente e se assemelha ao seu 

tecido original, raramente constituindo risco de vida” (BRASIL 1, 2014). 

 

 

7.2 HPV 

O Papilomavírus Humano (HPV) é um vírus de DNA, pertencente ao grupo herpes e 

papiloma, sexualmente transmissível e está associado à diversos tipos de câncer. Segundo o 

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia das Doenças do Papilomavírus Humano, são 

conhecidos mais de 150 tipos diferentes dele, sendo que 40 predominam nos órgãos genitais. 

Atualmente existe evidencias de potencial carcinogênico de alguns, são eles: 16, 18, 33, 35, 

39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 e 66. Os tipos 16 e 18 causam a maioria dos casos de câncer de colo 

do útero em todo mundo (cerca de 70%). Eles também são responsáveis por até 90% dos 

casos de câncer de ânus, até 60% dos canceres de vagina e até 50% dos casos de câncer 

vulvar. Os HPV de tipo 6 e 11, encontrados na maioria das verrugas genitais (ou condilomas 

genitais) e papilomas laríngeos, parecem não oferecer nenhum risco de progressão para 

malignidade. (BRASIL 2, 2014) 

Ainda segundo o INCA, as regiões mais atingidas são colo do útero, ânus, vulva, 

pênis, paredes internas na vagina, além da cavidade oral, orofaringe e laringe. Nos homens é 

mais comum que o HPV se manifeste na forma de verrugas genitais e anais. Nas mulheres é 

possível encontrar as verrugas genitais, onde essa é a causadora de diversos graus de 

neoplasia no colo do útero. 

A lesão nas mulheres é assintomática, porém, se não tratada corretamente ocorre o 

desenvolvimento do câncer de colo de útero, em geral 10 ou 20 anos após a infecção pelo 
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vírus. 

O uso de preservativos durante a relação com penetração protege parcialmente do 

contágio pelo vírus, que também pode ocorrer através do contato com a pele da vulva, região 

perineal, perianal e bolsa escrotal (BRASIL 1, 2014). 

No entanto, o principal, e mais utilizado, método para rastreamento é o teste exame 

citopatológico do colo do útero, também conhecido como Papanicolau. Segundo a OMS, com 

uma cobertura da população-alvo de, no mínimo, 80% e a garantia de diagnóstico e 

tratamento adequados dos casos alterados, é possível reduzir, em média, de 60 a 90% a 

incidência desse tipo de câncer. 

O exame deve ser oferecido às mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos e que já 

tiveram atividade sexual. A priorização desta faixa etária justifica-se por ser a de maior 

ocorrência das lesões de alto grau. 

Sabe-se que a persistência da infecção pelo Papiloma Vírus Humano representa o 

principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de colo uterino e também que a 

infecção pelo HPV é essencial, mas não suficiente para a evolução do mesmo. (CASARIN; 

PICCOLI, 2011) 

Segundo a OMS, a incidência do câncer aumenta em mulheres entre 30 e 39 anos de 

idade e atinge um pico entre a 5° e a 6° década de vida. Antes dos 25 anos, o que prevalece 

são as infecções por HPV e as lesões de baixo grau. Após os 65 anos, por outro lado, se a 

mulher tiver feito os exames preventivos regularmente, com resultados normais, o risco de 

desenvolvimento do câncer é reduzido, graças a sua lenta evolução.  

Segundo o INCA (2014), no Brasil, a conduta utilizada para o resultado dos exames 

de Papanicolau é: a) se o primeiro resultado vier NIC 0, ele deverá ser repetido em um prazo 

de 1 ano; se o segundo resultado também vier NIC 0, só deverá ser repetido em um prazo de 3 

anos; b) para resultados NIC 1, haverá a necessidade de se repetir dentro de um prazo de 6 

meses, se o resultado se mantiver em NIC 1 é necessária a realização de uma coloscopia; c) 

para resultados NIC 2, a colposcopia é automaticamente realizada; d) e para resultados NIC 3 

já significa um carcinoma “in situ”, o que significa que ele está restrito ao revestimento do 

colo do útero, então existe a possibilidade de remoção com um bisturi ou por excisão 

eletrocirúrgica, preservando assim a capacidade da mulher de ter filhos. 

Atualmente há duas vacinas aprovadas e comercialmente disponíveis no Brasil que 

protegem contra os subtipos 16 e 18 do HPV.  Ambas são eficazes contra as lesões precursoras 
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desse câncer, principalmente se utilizadas antes do contato com o vírus. Porém, a adoção das 

vacinas anti-HPV não substitui o rastreamento pelo exame preventivo, pois as mesmas não 

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

subtipos virais oncogênicos. 

 

7.3 CÂNCER DE COLO DE ÚTERO 

O colo do útero é a parte inferior do útero localizado na vagina, possuindo cerca de 

2,5 cm. Ele promove a comunicação da cavidade endotelial com a vagina. 

O câncer de colo de útero é uma doença de desenvolvimento lento, que pode ocorrer 

sem sintomatologia em fase inicial e evoluir para quadros de sangramento vaginal 

intermitente ou após relação sexual. Ele é caracterizado pela replicação desordenada do 

epitélio de revestimento do órgão. Podendo ser classificado em duas categorias: o carcinoma 

epidermóide, que é o tipo mais incidente e que acomete o epitélio escamoso representando 

cerca de 80% dos casos, e o adenocarcinoma, que é o tipo mais raro, acometendo o epitélio 

glandular, representando cerca de 10% dos casos. (BRASIL 1, 2014) 

Podemos considerar oncogênicos pelo menos 12 tipos diferentes de HPV e dentre 

esses, os tipos 16 e 18 estão presentes em 70% dos casos de câncer. As células anormais, se 

não descobertas e tratadas precocemente, podem evoluir para um pré-câncer e em seguida 

para o câncer de colo de útero. (BRASIL, 2002) 

Segundo estatísticas realizadas pelo sistema de informações do controle de colo de 

útero (SIS-COLO), cerca de 50% de as mulheres diagnosticadas com esse tipo de câncer, tem 

entre 35 e 55 anos de idade. Muito provavelmente elas foram expostas ao HPV na 

adolescência. (ibid, 2002) 

 

7.4 O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO 

Segundo White (2012), os relacionamentos interpessoais são formados por meio de 

comunicação. Isto se aplica principalmente no relacionamento entre equipe de saúde e 

paciente.  

Para haver o melhor desenvolvimento, é preciso conhecer os componentes da 

comunicação, que são: o remetente é quem inicia a comunicação; a mensagem é a informação 

enviada, que para ser efetiva é preciso ser clara e organizada de modo familiar ao receptor, 

podendo ser composta por informações verbais ou não verbais; o receptor é a pessoa para 

quem a mensagem é enviada. Para a comunicação ser eficaz a mensagem do emissor deve ser 

um estímulo para o receptor e este deve decodificá-la e respondê-la (POTTER; PERRY, 
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2002). 

O processo de comunicação passa por aspectos psicológicos e ambientais. Os 

aspectos psicológicos se referem aos sentimentos, valores, atitudes e expectativas de vida do 

indivíduo, ou seja, a resposta que esse indivíduo vai ter ira perpassar por essa influencia. 

Quanto aos aspectos ambientais o paciente precisa estar em um local em que se sinta a 

vontade para a consulta e para a troca entre profissional e paciente. Um ambiente que não 

facilite essa interação não ocorrera uma comunicação terapêutica. (BRAGA, 2007) 

White (2012) diz ainda que a comunicação terapêutica é responsável por formar a 

base do relacionamento equipe de saúde/paciente e alguns fatores agem no sentido de 

influenciar essa mensagem, como a idade, o papel de cada lado na conversa, reconhecer o 

momento certo para dar orientações, o afeto, as atitudes, o interesse no problema do paciente, 

a objetividade quanto se menciona algum processo cientifico e o comprometimento com o 

paciente. 

A comunicação para ser terapêutica não pode ser exercida com superioridade, com 

rigidez extrema, com desatenção ou com estereotipagem. A equipe de saúde deve procurar 

entender mais do que só o paciente, mas todo o ambiente em que ele vive e sofre influencia.  

Braga (2013) em seu livro, defende a existência de dois tipos de comunicação, a  

verbal e a não verbal. A verbal refere-se às palavras expressas por meio da fala ou escrita. Já a 

não verbal não está associada às palavras e ocorre por meio de gestos, silêncio, expressões 

faciais, postura corporal etc. Stuart e Laraia (2005) corroboram com esse conceito ao 

descrever a comunicação não verbal como a inclusão todos os cinco sentidos e qualquer coisa 

que não envolva a palavra falada ou escrita. Os pesquisadores têm avaliado que 

aproximadamente 7% do significado são transmitidos pelas palavras, 38% são transmitidos 

por sugestões corporais. Portanto a comunicação não verbal é motivada inconscientemente e 

indica mais precisamente o significado intencional de uma pessoa do que as palavras faladas. 

Pode-se classificar como fatores que impedem ou dificultam o processo de 

comunicação e interação: a falta de concentração ou atenção do receptor, a pressuposição da 

compreensão da mensagem, imposição de valores, ausência de linguagem comum e 

limitações do receptor. (POTTER; PERRY, 2002) 

Nesse contexto, se reafirma a importância do enfermeiro de possuir domínio sobre as 

técnicas de comunicação, permitindo com que o mesmo crie uma boa relação interpessoal 

com sua equipe e pacientes. 
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7.5 A ENFERMAGEM E A COMUNICAÇÃO 

A comunicação em enfermagem é o processo pelo qual a equipe oferece e recebe 

informações do cliente, a fim de planejar com os demais profissionais da área da saúde uma 

assistência eficaz. Ser competente na comunicação ajuda o enfermeiro a manter relações nas 

diferentes esferas da prática e seu colapso contribui para a ameaça da credibilidade 

profissional. O ambiente onde ocorre a comunicação entre enfermeiro e paciente ajuda na 

criação do vínculo e deve oferecer conforto físico, emocional e segurança. Os barulhos, 

distrações e ausência de privacidade, precisam ser evitados, pois criam grande desconforto. 

O papel do enfermeiro não se restringe apenas em executar técnicas ou 

procedimentos, ele também é responsável por propor uma ação de cuidados ao paciente e 

nesse âmbito se insere a responsabilidade como agente de comunicação. (PONTES et all, 

2008) A comunicação é, portanto, um instrumento básico do cuidado em enfermagem, já que 

está presente em todas as ações realizadas com o paciente. 

O enfermeiro deve estar alerta aos gestos e como o usuário se comporta, pois pode 

estar escondendo fatos importantes por medo, vergonha ou insegurança e precisa também 

estar atento ao expressar-se, porque o paciente pode acreditar que sua presença é indesejada. 

Todos os tipos de comunicação são importantes, mas devem ser cuidadosamente 

interpretadas, para que não haja problemas futuros.  

A comunicação terapêutica é a troca de informações entre enfermeiro e paciente, com 

a finalidade de atender as necessidades do mesmo, podendo ocorrer por técnicas positivas, 

assim como negativas. (POTTER; PERRY, 2002) 

A técnica positiva pode ocorrer através da escuta ativa, onde a enfermeiro foca no 

paciente, mostrando interesse no que é falado, fazendo-o entender que é importante; por 

reflexão, onde a enfermeiro repete declarações, utilizando exatamente as palavras proferidas 

por ele. As técnicas negativas são: a superioridade onde o paciente se julga incompetente e 

eleva o enfermeiro em posição de poder; a rigidez extrema tratando o paciente com 

autoritarismo; na desatenção o enfermeiro não se concentra na fala do paciente, esquecendo 

informações relevantes. (ibid, 2002) 

Com a política de humanização da assistência para todos os profissionais da equipe 

de saúde, o paciente deixou de ser visto apenas como uma doença ou como um leito e passou 

a ser visto de forma holística. Isso ajudou ao profissional a identificar as necessidades básicas 

de cada paciente para poder agir especificamente sobre elas. A partir disso o enfermeiro 

informa sobre procedimentos ou situações que ele deseja saber, promove o relacionamento do 

paciente com outros pacientes, com a equipe multiprofissional ou com familiares, promove 
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educação em saúde, troca de experiências e mudança de comportamentos, entre outros. 

(PONTES et all, 2008) 

Para os enfermeiros, a comunicação com o paciente é considerada fundamental, não 

apenas para a identificação de sinais, sintomas e problemas físicos, mas também para o 

desenvolvimento de uma interação terapêutica. Entender a comunicação humana como 

estratégia para a melhoria da qualidade da assistência torna-se fundamental para o 

acontecimento desse processo. 

A comunicação terapêutica permite a interação entre enfermeiro e paciente e 

proporciona a oportunidade de se conseguir um relacionamento humano que atinja os 

objetivos da assistência. O uso da comunicação terapêutica pelo enfermeiro aumenta a 

aceitação e o entendimento do paciente quanto à realização dos procedimentos, diminuindo a 

ansiedade. (POTTER; PERRY; 2002) 

Dessa forma, a comunicação é de suma importância na prática de enfermagem, pois 

permite ao profissional estabelecer um relacionamento interpessoal com os pacientes, 

ajudando-os na sua recuperação, pois por meio da comunicação criam-se condições para que 

o profissional de enfermagem possa efetivar mudanças, promovendo o bem-estar do paciente. 
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Metodologia 
  

 
“Paciência e perseverança tem o efeito 

Mágico de fazer as dificuldades 

Desaparecerem e os obstáculos sumirem.” 

(John Lennon) 
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8. METODOLOGIA 

8.1 DELINEANDO O ESTUDO 

Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória, com abordagem qualitativa. No que 

se refere à pesquisa descritiva, de acordo com Rodrigues (2007), “é uma pesquisa a qual fatos 

são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem interferência do 

pesquisado”. 

Em relação à pesquisa exploratória, esta tem como objetivo esclarecer e proporcionar 

uma visão geral em dimensões mais ampliadas acerca de um determinado fato. Busca-se saber 

como determinado fato ou fenômeno se manifesta, o que interfere nele, como as variáveis se 

inter-relacionam. São úteis para objetos de pesquisa pouco explorados. (DYNIEWICZ, 2011) 

Na abordagem qualitativa, a pesquisa costuma ser descrita como holística por estar 

preocupada com os indivíduos e seu ambiente, em todas as suas complexidades, e naturalista 

porque não impõe qualquer limitação ou controle ao pesquisador. Além disso, estuda a 

subjetividade e se aprofunda mais na análise dos discursos, do que em resultados quantitativos 

(MINAYO, 2004). 

Sendo considerada uma abordagem interpretativa do objeto do estudo em uso, 

considera-se que o caminho metodológico de natureza qualitativa, possa ser mais pertinente 

para direcionar a uma investigação.  

Conforme Minayo (2010), método qualitativo é todo aquele que se aplica para 

estudar a história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das 

opiniões, estes que são produtos das interpretações que os seres humanos fazem a respeito de 

como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. Garantindo que as 

pesquisas qualitativas se conformam melhor a investigação de grupos e segmentos 

delimitados e focalizados, de histórias sociais sob a ótica dos atores, de relações e para 

análises de discursos e de documentos. 

 

8.2 TIPO DE ESTUDO
 

O tipo de estudo escolhido foi a Revisão Integrativa de Literatura, reconhecida por 

partir de pesquisas já realizadas sobre determinado assunto, é possivel criar uma síntese do 

conhecimento já existente, favorecendo uma análise mais organizada do tema abordado, 

resultando em compreender mais acerca de determinado assunto. (BROOME, 2000) 

Este método inclui a análise de pesquisas relevantes que vem para dar suporte à 

tomada de decisão e melhoria da prática como consequência deste processo, o que possibilita 
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a síntese do estado do conhecimento de um determinado assunto, além de evidenciar possíveis 

lacunas do mesmo sobre esse tema, que ainda venham a necessitar de novos estudos.  E ainda 

é importante ressaltar que a partir da revisão integrativa os profissionais de saúde podem obter 

dados relevantes de um assunto estudado, em diversos lugares e momentos, deixando-os 

atualizados e podendo ser proporcionado mudanças na prática clínica como resultado da 

pesquisa. (MENDES et all, 2008) 

Através da Revisão Integrativa é possível buscar estudos que abordem sobre o 

assunto proposto que é o processo de comunicação entre a equipe de saúde e o paciente no 

que tange o HPV e o câncer de colo de útero, e assim constatar o número de estudos que 

dissertam sobre o tema em questão e perceber se ele é ou não de interesse para o meio 

acadêmico.  

De acordo com Mendes et all (2008) a revisão integrativa deve conter as 6 etapas 

essenciais para de sua construção, sendo elas: 1- Identificação do tema e seleção da hipótese 

ou questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa; 2- Estabelecimento de 

critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou busca na literatura; 3- Definição 

das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/categorização dos estudos; 4- 

Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 5- Interpretação dos resultados; 6- 

Apresentação da revisão/síntese do conhecimento. 

Como primeira etapa, a criação do tema partiu da inquietação sobre as estatísticas em 

relação ao HPV e ao câncer de colo de útero que me fez buscar materiais bibliográficos onde 

foi possível perceber a escassez de produção científica sobre esse assunto. Diante disso se deu 

a questão de pesquisa: “Como se dá o processo de comunicação entre o enfermeiro e o 

paciente sobre o HPV e o cancer de colo de útero?” 

A segunda etapa foi estabelecer os critérios de inclusão. A eleição dos artigos seguiu 

alguns critérios pré-estabelecidos, tais como: ter sido publicado entre o periodo de 2004 e 

2014, perfazendo assim um total de 10 anos; estar disponível na íntegra online; estar nos 

idiomas português, inglês e espanhol. As publicações que não atendessem esses critérios 

foram desconsideradas para a pesquisa. 

Foram utilizadas como critérios de exclusão, obras que não abordassem 

especificamente o tema de comunicação em saúde, educação em saúde, HPV e câncer de colo 

de útero. 

A busca na SCIELO e nas bases do LILACS foi realizada a partir dos seguintes 

descritores: Comunicação em saúde, Educação em Saúde, Câncer de Colo do Útero e a 

palavra HPV. Para ampliar o acesso da base de dados, optou-se por usar HPV enquanto 



29 

 

palavra, uma vez que como descritor ele se torna subdividido e específico. 

Foi realizada, para a seleção dos resultados, a associação dos descritores da seguinte 

forma: “Comunicação em Saúde” AND “Câncer de Colo do Útero”; “Comunicação em 

saúde” AND “HPV”; “Comunicação em saúde” AND “Educação em Saúde”; “Educação em 

Saúde” AND “HPV”; “Educação em Saúde” AND “Câncer de Colo do Útero”. Optou-se pelo 

operador booleano, “AND”, pois funciona como a palavra “e”, evidenciando unicamente 

estudos que contenham as palavras chaves digitadas, limitando a amplitude da pesquisa. 

Para buscas no PubMed e CINAHL, foram utilizados os descritores baseados no 

tema central do estudo e de acordo com o MeSH (Banco de descritores dos artigos indexados 

na PubMed): “Papillomavirus Infections”, “Uterine Cervical Cancer”, “Uterine Cervical 

Neoplasm”, “Neoplasms”, “Health Communication”, “Health Education”, “Sex Education”, 

“Nursing” e “Women’s Health Services”. Ressalta-se que os descritores utilizados estão no 

idioma inglês com o objetivo de aperfeiçoar a busca das obras.  

Os descritores selecionados para esta pesquisa foram buscados através da Base de 

Dados DeCS – Descritores em Ciências da Saúde através do link http://decs.bvs.br/. 

a) LILACS – Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 

através do endereço eletrônico http://lilacs.bvsalud.org/; 

b) PubMed – Através da U.S National Library of Medicine é possível pesquisar 

descritores e vários trabalhos em Inglês ampliando e contribuindo para o 

conhecimento acerca do tema estudado, acessando o endereço eletrônico 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. Foi utilizado como meio de ferramenta para 

seleção de artigos: Mesh Terms. 

c) CINAHL with Full Text - é a mais completa fonte de textos completos de periódicos 

científicos nas áreas de enfermagem e relacionadas à saúde, disponibilizando textos 

completos de mais de 600 periódicos científicos indexados na CINAHL. Tendo como 

ferramenta de campo utilizado para acessar os artigos: TX All Text. 

Foi utilizado ainda como auxílio na realização deste estudo para as buscas nas bases 

do PubMed e CINAHL, a estratégia PICO, onde P significa o paciente ou problema onde 

descrevemos como podendo ser um único paciente, um grupo de pacientes com uma condição 

particular ou um problema de saúde, e no nosso estudo, é o paciente portador do HPV ou 

câncer de colo de útero. O I seria a intervenção proposta, que representa a intervenção 

proposta de interesse, que pode incluir uma exposição, pode ser terapêutica, preventiva, 

diagnóstica, prognóstica, administrativa ou relacionada a assuntos econômicos, e no nosso 

estudo, é a educação em saúde. O C constitui controle ou comparação, porém neste estudo 

http://lilacs.bvsalud.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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não utilizaremos deste instrumento. O O é o desfecho, significando o resultado esperado, que 

neste estudo foi conhecer o processo de comunicação do enfermeiro e paciente. (NOBRE et 

al, 2003)
 

O nível de evidência utilizado foi a partir da Universidade de Oxford (2001), 

referenciado por
 
onde o grau de recomendação se dá a partir do enfoque da pesquisa.  

Oxford 

 

G
ra

u
 d

e 
re

co
m

en
d

a
çã

o
 

 

Nível 

 

Tratamento/Prevenção - Etiologia/Dano 

A 

1A 

 

1B 

 

1C 

Metanálise (com homogeneidade) de ensaios clínicos controlados e 

randomizados. 

 

Ensaio clínico controlado e randomizado com intervalo de 

confiança estreito. 

 

Resultados terapêuticos do tipo “tudo ou nada” 

B 

2A 

 

2B 

 

2C 

 

3A 

 

Revisão sistemática (com homogeneidade) de estudos de coorte 

 

Estudo de coorte 

 

Estudo Observacional 

 

Revisão sistemática (com homogeneidade) de estudos de caso-

controle 

C 4 Relato de casos, Série de Casos: relato descritivo 

D 5     

Opinião subjetiva desprovida de avaliação crítica, baseada em 

consensos, estudos fisiológicos, com materiais biológicos ou 

modelos animais, e principalmente na especialidade e experiência 

clínica. 

 

A terceira etapa é a seleção dos trabalhos científicos a serem utilizados, de acordo 

com seus títulos que abordavam ou não sobre o tema, o resumo que por vezes não respondia 

aos objetivos, e a partir dos critérios de inclusão e exclusão já citados. Esse caminho 
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percorrido será apresentado a partir do Fluxograma demonstrado a seguir, separados de 

acordo com a base de dados pesquisada:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na quarta etapa foi realizado uma revisão com análise crítica dos 10 estudos 

selecionados, sendo 3 do LILACS, 2 da SCIELO, 4 do MEDLINE e 1 do CINAHL para 

contribuírem para este trabalho. 

Na quinta etapa foi interpretado e discutido os resultados, destacando aqueles que 

enfatizavam acerca da comunicação existente entre o enfermeiro e os usuários em relação ao 

HPV e câncer de colo de útero. 

Publicações encontradas com o cruzamento dos descritores nas bases de dados 

CINAHL 

 

10 

MEDLINE 

 

88 

LILACS 

 

9.189 

Exclusão inicial 

 

71 

Exclusão inicial 

 

14 

Exclusão inicial 

 

2 

Seleção inicial 

 

3 

Seleção inicial 

 

2 

Seleção inicial 

 

1 

Leitura dos títulos e resumos 

SCIELO 

 

1.125 

Exclusão inicial 

 

3 

Leitura na íntegra 

Seleção inicial 

 

4 
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E assim, na sexta e última etapa, foi feito uma revisão e síntese dos estudos 

destacados, e a partir desses, com a finalidade de responder aos objetivos propostos 

emergiram as categorias temáticas. 

 

8.3 RESULTADOS  

Segue abaixo, o quadro sinóptico com as 10 referências encontradas, a partir da 

revisão integrativa, que será apresentado de acordo com tipo de periódico, idioma e ano, a 

base de dados onde o estudo foi coletado, título do trabalho, autores, tipo de pesquisa e 

considerações temáticas com as classificações. 

 

N

E 
Autores 

Idiom

a / 

Ano 

Revista/ 

Universidad

e 

Base Título 

Tipo de 

Pesquis

a 

Resumo 

2

C 

Gerli Helenise 

Herr, Adriane 

Cristina Bernat 

Kolankiewicz, 

Evelise Moraes 

Berlezi, Joseila 

Sonego Gomes, 

Tânia Solange 

Bosi de Souza 

Magnago, Clesi 

Piovesan 

Rosanelli, Marli 

Maria Loro. 

Portu

guês / 

2012 

Revista 

Brasileira de 

Cancerologi

a 

LILACS 

Avaliação de 

conheciment

os acerca da 

doença 

oncológica e 

práticas de 

cuidado em 

saúde 

Estudo 

transver

sal 

descriti

vo 

Conhecimento do 

paciente acerca da 

doença e 

estabelecimento de 

um vínculo entre 

equipe de saúde e 

paciente. 

Atividades de 

prevenção que 

envolvam os 

pacientes 

2

C 

Micheli Renata 

Casarin, Jaqueline 

da Costa Escobar 

Piccoli 

Portu

guês / 

2011 

Ciência & 

Saúde 

Coletiva 

LILACS 

Educação em 

saúde para 

prevenção do 

câncer de 

colo do útero 

em mulheres 

do município 

de Santo 

Ângelo/RS 

Estudo 

Observ

acional 

Barreiras 

existentes na 

comunicação com 

o paciente. 

Importancia da 

Educação em 

Saúde na 

população 

feminina. 

C 

Giselle Riquelme 

H., Ximena 

Concha P., María 

Espan

hol / 

2012 

Revista 

chilena de 

obstetricia y 

LILACS 

Intervencione

s educativas 

para la 

Revisão 

de 

Literatu

Metodologia de 

educação 

utilizados na 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-7526&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-7526&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-7526&lng=es&nrm=iso
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Teresa Urrutia S. ginecología prevención 

del cáncer 

cervicouterin

o 

ra população 

feminina para 

maior 

conhecimento 

sobre o HPV. 

Beneficios de uma 

educação em saúde 

de qualidade. 

C 

Luciana Maria 

Britto da Cruz; 

Regina Pimentel 

Loureiro 

Portu

guês / 

2008 

Saúde e 

sociedade 
SCIELO 

A 

comunicação 

na 

abordagem 

preventiva do 

câncer do 

colo do útero: 

importância 

das 

influências 

histórico-

culturais e da 

sexualidade 

feminina na 

adesão às 

campanhas 

estudo 

teórico 

descriti

vo de 

Revisão 

de 

literatur

a 

Por que o numero 

de atendimentos 

em campanhas não 

atingiu as metas. A 

inguagem utilizada 

em campanhas é 

adequada? Visão 

do profissional 

perante o paciente. 

C 

Michele 

Mandagará de 

Oliveira; Ione 

Carvalho Pinto 

Portu

guês / 

2007 

Revista 

Brasileira de 

Saúde 

Materno 

Infantil 

SCIELO 

Percepção 

das usuárias 

sobre as 

ações de 

Prevenção do 

Câncer do 

Colo do 

Útero na 

Estratégia 

Saúde da 

Família em 

uma Distrital 

de Saúde do 

município de 

Ribeirão 

Preto, São 

Pesquis

a de 

abordag

em 

qualitati

va, do 

tipo 

explorat

ória e 

descriti

va. 

Coleta 

de 

dados a 

entrevis

ta semi-

Como as usuárias 

entendem as 

estratégias de 

prevenção do CA e 

HPV. O que fazer 

para essas 

mulheres se 

apropriarem do seu 

processo de saúde? 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1519-3829&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1519-3829&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1519-3829&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1519-3829&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1519-3829&lng=en&nrm=iso
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Paulo, Brasil estrutur

ada 

2

C 

Frida S 

Lyimo, Tanya N 

Beran 

Inglês 

/ 

2012 

BMC Public 

Health 

MEDLI

NE 

Demographic

, knowledge, 

attitudinal, 

and 

accessibility 

factors 

associated 

with uptake 

of cervical 

cancer 

screening 

among 

women in a 

rural district 

of Tanzania: 

Three public 

policy 

implications 

Pesquis

a de 

campo 

multice

ntrica 

random

izada 

Barreiras culturais 

que levam à falha 

de counicação 

entre o enfermeiro 

e a população 

feminina. 

Estratégias para 

eliminação de 

barreiras dentro do 

conhecimento. 

2

C 

Raymond 

Chan, Joan 

Webster e Linda 

Bennett 

Inglês 

/ 

2009 

BMC Health 

Serv 

MEDLI

NE 

Effects and 

feasibility of 

a multi-

disciplinary 

orientation 

program for 

newly 

registered 

cancer 

patients: 

design of a 

randomised 

controlled 

trial 

Estudo 

Rando

mizado 

e 

controla

do 

Efeitos da boa 

comunicação entre 

o enfermeiro e o 

paciente portador 

de um câncer. 

Viabilidade de um 

programa de 

orientação 

multidisciplinar. 

C 

Laura Otero; 

Belén Sanz; 

Teresa Blasco 

Inglês 

/ 

2011 

Revista de 

Saúde 

Pública 

MEDLI

NE 

Early 

detection of 

cervical 

cancer 

according to 

the 

Estudo 

qualitati

vo com 

entrevis

tas 

semi-

A parteira como 

agente na 

comunicação e 

orientação da 

paciente sobre o 

HPV, quebrando 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=en&nrm=iso
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discourses of 

primary care 

midwives in 

Segovia, 

Spain 

estrutur

adas 

assim barreiras 

sociais na relação 

com as pacientes. 

2

C 

Valerie A. Paz-

Soldán, Lauren 

Nussbaum, 

Angela M. Bayer, 

and Lilia Cabrera 

Inglês 

/ 

2013 

Int Q 

Community 

Health Educ. 

MEDLI

NE 

Low 

knowledge of 

cervical 

cancer and 

cervical pap 

smears 

among 

women in 

Peru, and 

their ideas of 

how this 

could be 

improved 

Pesquis

a de 

campo 

O medo e a 

vergonha como 

barreiras 

importantes, 

prejudicando o 

auto conhecimento 

das mulheres, 

evidenciando uma 

clara deficiencia 

no processo de 

prevenção da 

população. 

2

C 

Richard G. 

Wamai, Claudine 

Akono Ayissi, 

Geofrey O. 

Oduwo, Stacey 

Perlman, 

Edith Welty, 

Thomas Welty , 

Simon Manga , 

Monica A. 

Onyango, 

Javier Gordon 

Ogembo 

Ingles

/2013 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies 

CINAH

L 

Awareness, 

knowledge 

and beliefs 

about HPV, 

cervical 

cancer and 

HPV 

vaccines 

among nurses 

in Cameroon: 

An 

exploratory 

study 

Pesquis

a 

descriti

va 

explorat

ória 

A importância do 

enfermeiro no 

primeiro contato 

com o paciente, 

gerando a maior 

adesão deste nos 

programas de 

prevenção 

 

 Após a leitura minuciosa dos artigos selecionados, foi possível determinar as 

categorias temáticas que emergiram para responder os objetivos desse estudo: 1) As barreiras 

existentes no processo de comunicação entre o enfermeiro e o paciente no que se refere o 

HPV e o câncer de colo de útero e 2) O papel do enfermeiro no empoderamento da mulher em 

seu processo de saúde. 
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8.4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

8.4.1 As barreiras existentes no processo de comunicação entre o enfermeiro e o 

paciente no que se refere o HPV e o câncer de colo de útero. 

De acordo com Cruz e Loureiro (2008), o câncer do colo do útero possui um dos 

índices de mortalidade mais elevados. O Brasil vem apresentando crescente incidência que se 

contrapõe à tendência declinante observada em países desenvolvidos, mesmo com as 

campanhas e programas governamentais de prevenção. Por esse motivo, ele é considerado um 

problema de Saúde Pública, mesmo embora já apresente conhecimentos técnicos de 

prevenção suficientes para fornecer um dos mais altos potenciais de cura. 

O Ministério da Saúde, por duas vezes, realizou no país uma campanha para 

prevenção do câncer do colo uterino e HPV. A primeira, em 1998, onde forneceu 

gratuitamente o exame de Papanicolau, foi denominada “Primeira Fase de Intensificação do 

Programa Viva Mulher” e teve uma cobertura de 22,5% de mulheres da faixa etária de 30 à 49 

anos. A segunda campanha, em 2002, o mesmo exame foi oferecido e essa teve uma cobertura 

de 16,2% de mulheres na mesma faixa etária. (CRUZ; LOUREIRO, 2008) 

A partir disso se torna necessário a reflexão sobre o fato de por duas vezes, ocorrer 

uma mobilização nacional para a detecção precoce do câncer de colo do útero no Brasil e ter 

em ambas um alcance tão baixo, sendo o da segunda campanha menor que o da primeira. 

Após pesquisas na literatura, foram identificadas diversas barreiras existentes no 

caminho do proccesso de comunicação entre o enfermeiro e o paciente que têm sido decisivas 

e prejudiciais no processo de saúde, no que tange a prevenção do HPV e detecção precoce do 

câncer de colo de útero. 

As principais barreiras observadas em consonância com Cruz e Loureiro (2008), são: 

desconhecimento da mulher acerca do câncer, o baixo nível de escolaridade, a falta de 

conhecimento sobre o próprio corpo, a vergonha e o medo de fazer o exame, que incluem o 

medo dos resultados, a falta de privacidade nos exames e de humanização no atendimento, 

dessensibilização profissional para rotina de exames e baixa prioridade do profissional no 

atendimento integral das mulheres. 

Casarin e Piccoli (2011) salientam em seu artigo que verifica-se por parte de algumas 

mulheres, resistência à procura pelo exame ginecológico simplesmente pelo constrangimento 

ou por desconhecerem a importância do mesmo na prevenção do câncer. Além disso, existem 

ainda, aquelas que consideram normais alguns sintomas importantes do câncer de colo de 

útero. Lyimo e Beran (2012)  também destacam em seu artigo a ausencia das mulheres nas 



37 

 

campanhas exatamente pela falta de conhecimento das mesmas sobre o problema e os 

desdobramentos referentes a ele. 

Entende-se o enfermeiro como agente ativo dessa promoção de informação na saúde, 

portanto, o responsável direto pela articulação de uma rede de comunicação com as mulheres. 

Wamai et all (2013) em seu artigo, enfatizam o papel fundamental do enfermeiro na promoção 

e realização de programas de prevenção, já que este atua na linha de frente nas campanhas e 

fazem o primeiro contato direto com a população. 

O baixo nível de escolaridade também apresenta-se em muitos artigos como uma das 

mais importantes e evidentes barreiras da interação das pacientes com as campanhas de 

prevenção. A precária distribuição de renda, o analfabetismo e o baixo grau de escolaridade, 

assim como as condições precárias de habitação e ambiente têm um papel muito importante 

nas condições de vida e saúde. Casarin e Piccoli (2011) ressaltam que nesses casos, o 

enfermeiro tem o papel de estimular a população feminina a determinar suas próprias metas 

de saúde e comportamentos, a aprender sobre saúde e doenças, com estratégias de intervenção 

e de apoio, com aconselhamentos e supervisão contínua. 

Segundo Cruz e Loureiro (2008), ao ser investigado o significado intriseco nas 

mulheres sobre submissão ao exame de Papanicolau, foi verificado que as percepções que elas 

trazem em relação ao preventivo interferem diretamente em seus comportamentos perante o 

exame. Portanto, os sentimentos de ansiedade, medo e vergonha além de vividos são 

externalizados de diversas formas, sejam elas verbalizadas ou não. Tais sentimentos também 

se apresentam como barreira no processo de comunicação, uma vez que as atitudes dos 

profissionais, certas vezes não compreendendo que a mulher encontra-se numa posição 

vulnerável e de abandono, torna o procedimento um ato corriqueiro. A mulher acaba se 

colocando em uma posição de submissa e dominada, criando assim um grande impecílio para 

a cobertura dos exames. Chan e Bennet (2009) também concordam que a boa comunicação e 

informação da equipe de saude com o paciente diminui a ansiedade das mulheres em relação 

ao câncer. 

Segundo Oliveira e Gonçalves (2004), a educação em saúde, deve ser entendida 

como uma importante vertente à prevenção, e que na prática deve estar preocupada com a 

melhoria das condições de vida e de saúde das populações. Neste sentido a educação em 

saúde significa contribuir para que as pessoas adquiram autonomia para identificar e utilizar 

as formas e os meios para preservar e melhorar a sua vida. 

Nesse ínterim, o desenvolvimento de habilidades e atitudes pessoais favoráveis à 

saúde em todas as etapas da vida encontra-se entre os campos de ação da promoção da 
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mesma, por isso é imprescindível a divulgação de informações sobre a educação, o que deve 

ocorrer no lar, na escola, no trabalho e em muitos outros espaços coletivos. 

De acordo com Oliveira e Pinto (2007), a desinformação é uma barreira para o 

sucesso de qualquer projeto que objetive contemplar grandes populações. A educação em 

saúde poderia estar sendo mais utilizada na divulgação e compreensão das informações, e isso 

pode ser garantido tanto em enfermeiros, quanto em grupos de mulheres. Riquelme et all 

(2012), também concorda que as intervenções educativas na prevenção do câncer cervical, 

tanto para pacientes como para a equipe, são fundamentais para a quebra de barreiras nesse 

processo. 

Para aprimorar a educação em saúde nas campanhas, aumentar o conhecimento dos 

enfermeiros sobre a magnitude do câncer e, consequentemente, diminuir as barreiras 

existentes entre enfermeiros e pacientes, o INCA organizou um consenso sobre a prevenção 

do câncer de colo de útero no Brasil, orientando os profissionais sobre as seguintes normas: a) 

oferecer rastreamento com o teste de Papanicolaou a mulheres a partir dos 18 anos de idade 

ou com vida sexual ativa em qualquer idade; b) a periodicidade do rastreamento será a cada 

três anos, após dois exames normais consecutivos com intervalo de um ano; c) mulheres em 

grupos de risco (mulheres portadoras do vírus HIV ou imunodeprimidas) devem realizar o 

rastreamento anualmente e d) mulheres histerectomizadas por outras razões, que não o câncer 

do colo do útero, não devem ser incluídas no rastreamento. 

Isso alem de estruturar a campanha, deu um norte nas orientações fornecidas para os 

pacientes, permitindo que haja o fornecimento de uma educação de qualidade e integrada para 

toda a população. 

Em sintese, as barreiras discutidas dessa categoria evidenciam que os meios de 

comunicação podem ser fatores motivacionais no comportamento de prevenção, desde que 

veiculados e incrementados para facilitar o acesso e provocar transformações nas mulheres. 

 

8.4.2 O papel do enfermeiro no empoderamento da mulher em seu processo de saúde 

Para subsidiar a discussão da categoria, necessitou-se resgatar alguns autores para 

haver a definição de alguns conceitos descritos abaixo. 

O empoderamento, que para Paulo Freire (2011) em seu livro “Pedagogia da 

autonomia: saberes necessários à prática educativa”, define como a "capacidade do indivíduo 

realizar, por si mesmo, as mudanças necessárias para evoluir e se fortalecer". Portanto, 
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empoderar-se é um processo emancipatório, onde o indivíduo dá poder a si mesmo para viver 

a vida que escolheu.  

A visão holística, de acordo com Leite e Strong (2006), pode ser definida como a 

visão de um determinado fenômeno como um todo, ou seja, que leve em consideração todos 

os fatores que podem influenciar o fenômeno observado. A influência dessa visão sobre a 

humanização da assistência hospitalar trata-se do desenvolvimento de um olhar sobre o ser 

humano inserido num contexto biopsicossocial, como um ser singular que traz consigo uma 

história de vida impregnada de valores culturais, vivenciando um momento em que, 

normalmente, se encontra fragilizado pelo seu problema de saúde. 

Ao se pensar em uma política de promoção à saúde da mulher é necessario analisar a 

mulher como um todo, não excluindo a historia de luta do sexo feminino, ou seja, ter uma 

visão holistica sobre essas pacientes. O conhecimento e a compreensão da história da 

sexualidade feminina, pode auxiliar na busca de várias respostas às questões atuais que 

envolvem práticas e medos ainda verificados na mulher, principalmente quando estão 

relacionadas ao seu corpo. 

Hoje em dia, as mulheres podem ser consideradas profissionais bem-sucedidas, 

competindo cargos e posições com os homens. Porém, ainda desempenham diversos papéis 

sociais que envolvem ser mãe, ser esposa e ter uma aparência atraente. Ao longo da história, 

esses papéis apresentam-se diretamente relacionados à sexualidade feminina. Corroborando 

com este perfil, Paz-Soldán et all (2013) evidencia que a submissão das mulheres aos seus 

companheiros, afastam-nas do procedimento preventivo, já que muitos não permitem que 

realizem o exame.  

Em consonancia com esses papéis, Cruz e Loureiro (2008), escrevem que alguns 

materiais de divulgação na abordagem da mulher para campanhas preventivas, também 

exploram conceitos que, apesar de terem o intuito de motivá-las, podem propor questões que 

não contribuem para que elas se envolvam na campanha. Na ocorrida no ano de 2002, possuia 

um material de divulgação onde a sensibilização da mulher era realizada sob a frase: "Declare 

seu amor por você mesma". A estratégia de comunicação da campanha foi utilizada 

procurando mobilizar o público para a questão do câncer do colo do útero, além de mobilizar 

as mulheres para ir às unidades básicas de saúde para realizarem os exames citopatológicos. O 

símbolo do projeto eram "rosas", visando que as mulheres valorizassem a auto-estima e 

despertassem o sentimento de amor próprio colocando o ato de realizar o exame como uma 

prova de amor por elas mesmas. 
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Apesar de apresentar um lado romântico e com boas intenções, indagam-se, nesta 

estratégia de comunicação, o "amor próprio" não estaria trazendo uma mensagem de 

culpabilização e responsabilidade na mulher, desvinculando-a de todo um contexto 

sociohistórico e econômico; e, ainda, se o simbolismo das "rosas" não estaria, sutilmente, 

reforçando estigmas sociais de fragilidade feminina. (ibid, 2008) 

Ressalta-se ainda, que ao abordar a mulher como responsável pela sua saúde, tal 

campanha isenta a responsabilidade do companheiro perante o processo e promoção da saúde 

da mulher. 

Com vistas ao contexto exposto, o enfermeiro no processo de comunicação deve 

promover o senso de identidade, autonomia e responsabilidade dessas mulheres bem como a 

solidariedade e a co-responsabilidade dos seus companheiros. Agrega-se a isto que a educação 

em saúde, ferramenta essencial no cotidiano da prática, necessita ser considerada como um 

dos mais importantes elos entre o empoderamento da mulher e a prevenção e promoção da sua 

saúde. 

Segundo Oliveira e Pinto (2007), a construção da autonomia/empoderamento das 

usuárias e da comunidade também está contemplada nos Princípios e Diretrizes do SUS, uma 

vez que o direito à informação sobre sua saúde, o direito à divulgação de informações e sua 

utilização pela usuária e a participação da comunidade nas decisões voltadas ao serviço de 

saúde, viabilizam a aproximação da usuária tanto com as questões da autonomia, como com o 

autocuidado. Otero e Blasco (2011) em seu estudo também concordam que essa é uma pratica 

para se haver efetividade nos programas de prevenção e educação do governo. 

Para organizar a assistência e prevenção do câncer de colo do útero, se faz necessário 

criar algumas facilidades na abordagem da mulher, que incluem: desenvolver métodos 

oportunísticos de captura das mulheres que freqüentam os postos por outros motivos; expor 

cartazes que demonstram as técnicas utilizadas nos exames; fornecer informações para o 

momento da coleta; criar espaços de privacidade para a mulher durante o exame; identificar e 

treinar profissionais sensibilizados para convencer as mulheres que estão na sala de espera 

para realizarem o exame; incentivar adoção de hábitos saudáveis pela mulher, que envolvem 

alimentação e exercícios físicos. (CRUZ; LOUREIRO, 2008)(HERR et all, 2012) 

É consenso entre os autores, que para isso, há a necessidade de investimento na 

formação de profissionais da área de saúde comprometidos e preparados para atuar na 

educação em saúde, assim como nos diferentes ciclos de vida, com os diversos determinantes 

do processo saúde-doença, com abordagem integral do sujeito nos muitos pontos da rede de 

atenção à saúde. 
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Herr et all (2013) em seu estudo ainda apresenta que há a necessidade de 

engajamento das usuárias do sistema de saúde nas ações desenvolvidas no campo da educação 

em saúde, para que as mesmas promovam o autocuidado e façam a opção por práticas que 

gerem a sua saúde. Epidemiologicamente o somatótio destas práticas, advindas tanto dos 

profissionais quanto das usuárias repercutirão positivamente nos indicadores de qualidade de 

saúde da mulher. 

O empoderamento já descrito como a capacidade por realizar por si mesmo as suas 

mudanças necessárias, oportuniza a mulher a tornar-se comprometida com a melhoria da  

qualidade da sua própria saúde e, a inclusão dos seus companheiros poderá ser uma estratégia 

facilitadora, uma vez que esta abordagem em conjunto contribuiría para diminuir a 

culpabilização feminina por suas doenças ginecológicas, agregando não só a mulher, mas 

também aos seus companheiros, importância do valor do corpo para ela. 
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Conclusão 
  

 
“A longa e sinuosa estrada 

Que leva até a sua porta 

Jamais desaparecerá 

Eu já vi esta estrada antes 

Ela sempre me traz até aqui 

Me conduz à sua porta 

.” 

(Paul McCartney) 
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9. CONCLUSÃO 

Conclui-se que o objetivo da pesquisa foi alcançado, uma vez que analisou-se o 

processo de comunicação existente entre os enfermeiros e as usuárias que buscam o serviço 

de ginecologia nas unidades básicas. Diversos autores citados neste estudo, evidenciaram a 

necessidade de compreensão e inserção do processo de comunicação como ferramenta a ser 

vivenciada em seu cotidiano. 

Investir em prevenção e conscientização da população assistida, torna-se menos 

oneroso que os tratamentos curativos dos diversos tipos de patologias, principalmente no que 

tange a rede pública de saúde, onde a redução dos custos com internações, cirurgias e 

tratamentos viabiliza maiores investimentos em novas tecnologias. 

Há um olhar deficiente, segundo os autores do estudo, das equipes de organização 

das campanhas em relação ao processo de comunicação, pois a utilizacao de termos tecnicos, 

conteúdos priorizados por tecnicos, criam barreiras na compreensão dessas mulheres, levando 

a um desinteresse e influenciando diretamente nos resultados. 

As evidências sobre os efeitos dos programas de orientação para pacientes com 

câncer permanecem escassas, particularmente no que diz respeito ao uso de membros da 

equipe de enfermagem no processo. 

Está claro na literatura que as intervenções que visam a melhora da auto-eficácia em 

usuárias podem demonstrar resultados potenciais de saúde. Para tanto é necessário que 

durante os exames e consultas essas mulheres sejam atendidas com respeito e dignidade, para 

que não se sintam envergonhadas ou constrangidas e acabem desistindo de realizar futuros 

exames e consultas. É necessário ter um olhar holístico frente ao problema dessas usuárias, de 

forma que os profissionais não olhem apenas para o HPV ou um câncer, mas para todas as 

questões biopsicossociais inerentes à mulher. 

Ressalta-se também a necessidade de oportunizar o engajamento das usuárias no 

sistema de saúde, nas ações desenvolvidas no campo da educação em saúde, para que assim se 

reconheçam e promovam o seu autocuidado. 

É consenso dentre os autores estudados a necessidade de mudança no modelo atual 

das políticas públicas voltadas para a educação em saúde, mas para que isso aconteça, é 

preciso investir na formação de profissionais comprometidos e preparados para atuar na 

educação em saúde, assim como nos diferentes ciclos de vida, com os diversos determinantes 

do processo saúde-doença, com abordagem integral do sujeito nos muitos pontos da rede de 

atenção à saúde. 
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“And in the end 

The Love you take 

Is equal to 

The loves you make.” 

(Lennon/McCartney) 
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