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Resumo
Objetivo – identificar os sentimentos vivenciados pelas mulheres de uma Estratégia de Saúde da Família em Janaúba, Minas Gerais, frente
à realização do exame preventivo Papanicolaou. Métodos – Trata-se de um estudo descritivo de natureza qualitativa, dirigido a 25 mu-
lheres com idade entre 25 e 64 anos que realizaram o exame no segundo semestre de 2015. Os dados foram coletados entre março e
abril de 2016 por meio de uma entrevista semiestruturada. Resultados – Os resultados revelaram sentimentos positivos em relação à con-
duta do profissional executor do procedimento (confiança), percepção negativa em relação à técnica do procedimento (medo de dor) e
ao contexto da coleta do material a ser examinado (vergonha, constrangimento e ansiedade). Conclusão – Há necessidade de desenvolver
ações de educação em saúde, para que as mulheres compreendam a importância do exame e busquem sua realização, nesse sentido é
importante que o profissional atue de forma humanizada durante o exame para amenizar os sentimentos negativos das mulheres. 

Descritores: Estratégia saúde da família; Saúde da mulher; Teste de papanicolaou

Abstract
Objective – to identify the feelings experienced by the women of a Family Health Strategy in Janaúba, Minas Gerais, before the Papa-
nicolaou preventive exam. Methods – It is a descriptive study of a qualitative nature, aimed at 25 women aged 25-64 who underwent
the examination in the second half of 2015. Data were collected between March and April 2016 through a semi-structured interview.
Results – The results revealed positive feelings regarding the conduct of the professional performing the procedure (trust), negative
perception regarding the technique of the procedure (fear of pain) and the context of collecting the material to be examined (shame,
embarrassment and anxiety). Conclusion – That there is a need to develop health education actions, so that women understand the
importance of the examination and seek their achievement, in this sense it is important that the professional act in a humanized way
during the examination to soften the negative feelings of women.

Descriptors: Family health strategy; Women's health; Papanicolaou test

Introdução
O Câncer de Colo de Útero é um grave problema de

saúde pública, com altas taxas de morbimortalidade,
principalmente nos países em desenvolvimento e atinge
mulheres em plena fase reprodutiva.1 É o segundo tipo
de câncer mais incidente na população feminina brasi-
leira, contudo pode ser facilmente diagnosticado e obter
altas taxas de cura quando descoberto precocemente.2,3

Nesse sentido, a Estratégia de Saúde da Família (ESF)
tem objetivado proporcionar atenção integral às mu-
lheres, possibilitando o vínculo entre os profissionais
da equipe e as mulheres, por meio de ações preventivas,
como as ações de prevenção do câncer do colo do
útero, fortalecidas pelo Programa Assistência Integral
Saúde Mulher (PAISM).4

Nessa perspectiva, o exame de Papanicolaou tem
sido a principal ferramenta na prevenção do câncer
cervical, o que proporcionou quedas expressivas na
incidência e mortalidade por esta doença. Essa tendên-
cia é atribuída aos programas de rastreamento por este
método difundido em muitos países.5

O Ministério da Saúde recomenda o início do ras-
treamento para o câncer do colo do útero aos 25 anos
de idade para as mulheres que já iniciaram atividade

sexual.O intervalo entre os exames deve ser de três
anos, após dois exames negativos, com intervalo anual.
Os exames devem seguir até os 64 anos e serem inter-
rompidos quando, após esta idade, as mulheres tiverem
pelo menos dois exames negativos consecutivos nos
últimos cinco anos.6

Na Atenção Básica, o enfermeiro é um importante
aliado na prevenção deste câncer, realiza ações para e
com a mulher a fim de garantir o acesso às informações,
aos exames preventivos de diagnóstico e tratamento em
serviços especializados, por meio da ação integrativa
nos programas implantados pelo Ministério da Saúde.7

Mediante aos possíveis agravos, à saúde das mulhe-
res, provenientes da não realização do exame Papani-
colaou, é importante estudar a existência de barreiras
que as impedem de realizá-lo, uma vez que estas po-
dem ser expressas por meio de sentimentos relaciona-
dos ao exame.8

Este estudo aborda uma questão que nos dias atuais,
necessita de maior atenção, assim, acredita-se que este
estudo pode contribuir para incentivar tanto os profis-
sionais de saúde como as mulheres a terem atitudes
conscientes e comportamentos coerentes com as reco-
mendações do Ministério da Saúde, com vista à pre-
venção do câncer do colo do útero.
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A partir dessas considerações o estudo teve como
objetivo identificar os sentimentos vivenciados pelas
mulheres de uma ESF da cidade de Janaúba, Minas Ge-
rias, frente à realização do exame preventivo Papani-
colaou.

Métodos
Este é um estudo descritivo de natureza qualitativa,

realizado com mulheres usuárias da ESF Maria Fernan-
des de Souza, na cidade de Janaúba, Minas Gerais.
Para selecionar as participantes as Agentes Comunitárias
de Saúde (ACS) da equipe fizeram um levantamento
das mulheres que realizaram o exame de prevenção
do câncer do colo do útero no segundo semestre de
2015, na faixa etária de 25 a 64 anos.

A partir desse levantamento 80 mulheres foram con-
sideradas elegíveis, das quais 25 participaram do estudo
respondendo a uma entrevista semiestruturada gravada
em áudio, aplicada nas residências das mulheres que
consentiram sua participação no estudo, entre março e
abril de 2016. Os dados foram coletados pelos próprios
pesquisadores até o momento em que se percebeu sa-
turação nos discursos das entrevistadas.

O roteiro para captura do empírico foi elaborado pe-
los próprios pesquisadores com as questões disparado-
ras: Como você se sente durante a consulta ginecológica
realizada na UBS? E sobre o atendimento na coleta do
exame preventivo? Existe algum motivo, situação ou
circunstância que dificulta que você faça o exame re-
gularmente? Os dados foram transcritos na íntegra, ca-
tegorizados e analisados na perspectiva de Bardin9 pela
Análise do Conteúdo.

A análise inicial dos dados permitiu a construção de
três categorias para análise dos dados, a saber: a con-
duta do profissional executor; a técnica de realização
do exame preventivo e o contexto da realização do
exame preventivo. Nesse estudo, o contexto foi enten-
dido como os elementos mais abstratos do procedi-
mento que de alguma forma contribuiu para o surgi-
mento de sentimentos em relação ao exame. Contudo,
sabe-se que a tanto a conduta quanto a técnica influen-
ciam no que chamou-se de contexto, assim, o contexto
pode ser didaticamente entendido como o procedi-
mento numa perspectiva ampliada. 

Em relação às implicações éticas, o projeto deste es-
tudo foi analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Presidente Antônio Carlos e aprovado
sob o parecer n. 1.561.208. Todas as mulheres partici-
pantes do estudo assinaram um termo de consentimento
livre e informado, consentindo sua participação na pes-
quisa, conforme determina a Resolução 466/2012 e ti-
veram sua identidade preservada, sendo seus nomes
substituídos por nomes de estrelas.

Resultados e Discussão
A idade das mulheres variou entre 25 e 64 anos, com

maioria entre 50 e 54 anos. Eram majoritariamente ca-
sadas (18) e se autodefiniram como pardas (17). Entre
as entrevistadas observou-se baixa escolaridade, tinham

até o ensino médio completo (15) e baixa renda, a
maior parte (20) tinha renda familiar mensal entre 1 e
2 salários mínimos.

A conduta do profissional executor
Nas falas das entrevistadas emergiu que a relação de

confiança depositada no profissional que realiza o pro-
cedimento e as informações sobre como o exame é
realizado representaram relevantes critérios para con-
siderar a adesão ao exame.

“Sinto à vontade porque o profissional me passa segurança”
(Sirius).

“Ele vai fala assim, aqui é o material, aqui a gente ta usando
uma pazinha pra colher um líquido e de acordo que você
tá sentindo desconfortável você avisa, você dá o sinal com
a mão [...]” (Sol).

“É por causa do profissionalismo dele... ele vai conversando
com a gente ai a gente vai ficando a vontade neh, [...]
(Vega).

“Ele é bem atencioso... ele explica, ele pede licença ao me
tocar... ele fala se eu tiver alguma dúvida eu posso comentar,
me explica como fazer o toque de mama todo mês, bem
profissional [...] (Alhena).

No momento em que o profissional de saúde acolhe
a usuária, deve-se identificar, explicar os procedimen-
tos, esclarecer seus questionamentos, deixando-a tran-
quila. Acredita-se que as emoções negativas tenderão
a dar lugar à sensação de alívio e de bem-estar.10. Os
profissionais de saúde devem empenhar-se em informar
as mulheres de forma precisa, já que a informação
constitui papel indispensável na promoção da saúde.11

Ao realizar o exame sem a devida explicação do pro-
cedimento, da sua importância, e ainda de forma fria e
descuidada, pode-se potencializar sentimentos negati-
vos, além de promover desconforto físico e psico -
lógico.12. O bom relacionamento interpessoal entre
usuárias e profissional de saúde é de suma importância.
A relação empática e de confiança, poderá contribuir
para a tranquilidade durante a realização do exame e
o estabelecimento de vínculos.13

Criar vínculos é a melhor forma de fortalecer o com-
promisso entre profissionais e mulheres atendidas e o
diálogo é fundamental em todos os momentos do aten-
dimento. A criação de vínculos entre profissionais de
saúde e a usuária reforça a integralidade da atenção e
potencializa o cuidado.14

É indispensável ao profissional de saúde, que presta
assistência à mulher, que durante o exame tenha em-
patia, calor humano, simplicidade, além de transmitir
segurança e confiança à usuária. É importante mostrar-
lhe os instrumentos, familiarizando-a com o ambiente,
orientá-la, por exemplo, como o espéculo é introdu-
zido.15
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A técnica de realização do exame preventivo
Quanto à técnica de execução do exame percebeu-

se sentimento de medo em relação à dor que imaginam
poder sentir durante o exame:

“Ué, sei lá, às vezes a gente fica com um pouquinho de
medo né?! A dor, medo que doa. Nunca doeu, dor, dor, dor,
não. Só medo” (Aludra).

[...] eu tenho mais medo disso de machucar [...] (Gamma).

As mulheres, ao serem submetidas à coleta do mate-
rial para exame de prevenção do câncer de colo do
útero expõem sentimento de constrangimento, que,
aliados à sensação de impotência, induzida pela própria
posição ginecológica, podem produzir sentimento de
medo do procedimento.16

O desconhecimento, de entre outros fatores, da téc-
nica de realização do exame preventivo contribui para
que as mulheres não realizem o exame periodi -
camente.17. Fato similar também foi encontrado em um
estudo com mulheres de uma Unidade Básica de Saúde
em uma cidade no norte de Minas Gerais.18

Contudo, em um estudo realizado em Santa Maria-RS
foi identificado que as mulheres submetidas ao exame
preventivo tinham conhecimento adequado da técnica
de coleta, a maior parte das mulheres demonstram en-
tendimento sobre o nome dos materiais utilizados pelos
profissionais para realizar o exame e a execução do
procedimento e tiveram boa adesão ao exame.2.

Acredita-se que o conhecimento sobre a técnica de
realização do exame pode colaborar para reduzir o
sentimento de medo em relação à possibilidade de dor
durante a realização da coleta do material. As mulheres
parecem inseguras no momento da coleta do material,
mesmo já tendo experiência prévia de outras coletas,
isso remete a ideia de que desmistificar sentimentos de
dor, por exemplo, pode proporcionar uma experiência
mais positiva em relação à coleta e consequentemente
melhorar as adesão das mulheres ao exame.

O contexto da realização do exame preventivo
O contexto da realização do exame provoca senti-

mentos negativos, como por exemplo: vergonha, cons-
trangimento e ansiedade:

[...] dá vergonha [...] pra mim pode ser homem pode ser
mulher, é uma vergonha só” (Vega).

“Uma sensação de vergonha de imediato [...] cê tá expondo
seu corpo ali... por mais que você tá fazendo um trata-
mento... mas você tá expondo o corpo da gente neh” (Si-
rius).

[...] ele é ótimo, mais o exame constrangedor, neh” (Alhena).

A exposição do corpo no momento do procedimento
remete a questões referentes à sexualidade, podendo
aflorar sentimentos negativos de bloqueio e conflito
para algumas mulheres, geralmente externadas como
vergonha e constrangimento.19

A forma como algumas mulheres se manifestam ao
ter que expor seu corpo, quando é manipulado e exa-
minado por um profissional, revela o quanto a sexuali-
dade tem influência sobre a vida da mulher. Daí talvez
o fato de as mulheres associarem sempre a exposição
das genitálias à sexualidade, produzindo sentimento
de vergonha em relação às suas partes.17

Os sentimentos percebidos durante o procedimento
têm relação com o sexo do profissional executor. O
fato de o procedimento ser realizado por homem pode
caracterizar uma dificuldade, assim como a existência
de vínculo, extra a relação profissional e usuário pode
ser um dificultador para adesão ao exame preventivo.

“A gente fica com vergonha, ainda mais que é rapaz neh, é
homem, quem sabe com mulher eu ficava com menos ver-
gonha neh, porque eu fui acostumada a fazer toda vida
com medico” (Alpha Gruis).

“Agente fica assim meio com vergonha. Porque é gente
novo, amigo demais, não tem jeito pra não ficar ansiosa”
(Pólux).

As ESF geralmente se compõem de profissionais que
fazem parte do cotidiano da comunidade, sendo for-
mado por pessoas que residem próximo ou na mesma
comunidade dos usuários. Assim, devido essa proximi-
dade, algumas mulheres podem relacionar o constran-
gimento em realizar o procedimento com o profissional,
por ser conhecido e por medo de disseminação de in-
formações.20

Algumas mulheres têm comportamento que as tornam
vulneráveis à doença, sentem-se constrangidas e en-
vergonhadas ao se submeterem ao exame de prevenção,
sentimentos que se acentuam quando o profissional
que realiza o exame preventivo é do sexo masculino.17

Quando o profissional que realiza o procedimento é
do sexo masculino, pode deixar as mulheres retraídas e
envergonhadas, representando, também, não só uma
barreira para realizar o exame, como para dar continui-
dade à assistência, colocando em risco a saúde das mu-
lheres, uma vez que, leva-as a procurarem atendimento
profissional somente em caso de manifestação de sin-
tomas.20 Em um estudo realizado com mulheres do Rio
Grande do Sul, identificaram que as participantes têm
preferência em realizar o exame preventivo com uma
enfermeira em função do constrangimento provocado
quando o profissional disponível para coleta é homem.21

Os sentimentos em relação ao exame extrapolam o
procedimento e passa também pelo resultado. Há rela-
tos de medo em relação ao resultado do exame: 

“Às vezes eu tenho medo do que vai achar o resultado [...]
eu tenho medo é do resultado [...].” (Gamma).

A submissão ao exame preventivo e a espera pelo re-
sultado, despertam sentimentos que podem influenciar
negativamente a adoção de práticas preventivas.22. O
medo de identificar uma doença a partir do resultado é
um dos motivos que levam as mulheres a não realiza-
rem o exame preventivo.17
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O medo de um resultado positivo para uma doença
provoca nas mulheres sentimento de ansiedade, fa-
zendo com que as mulheres sofram por antecipação
frente à possibilidade de terem câncer e de terem dor
na coleta.23. Isso reforça a necessidade de incentivo
constante por parte dos profissionais de saúde para as
mulheres cuidarem de si.24

Em relação ao medo, entende-se ser uma inquietação
angustiosa que se manifesta frente a um risco ou um
mal real ou imaginário, que só desaparece com o fim
da situação ameaçadora, diante disso, existem mulheres
que possuem ideias preconcebidas a respeito do exame,
sendo justificadas pela carência de informações veicu-
ladas pelos serviços de saúde e o que é difundido na
comunidade acerca do exame Papanicolaou.25

Conclusão
Evidenciou-se que a atuação do profissional durante

a consulta ginecológica é fundamental para que senti-
mentos negativos com relação ao exame sejam ameni-
zados. Os sentimentos negativos diante à realização
do exame, como vergonha e constrangimento são acen-
tuados quando o profissional é do sexo masculino. 

Assim, acredita-se ser necessária uma atuação dife-
renciada dos profissionais da saúde com as mulheres,
em relação ao exame preventivo. Uma atuação com
envolvimento, empoderamento, respeito à intimidade,
à privacidade, ao direito de conhecer e de poder dia-
logar sobre sua saúde, para enfrentar os sentimentos
negativos identificados.

Para tanto, sugere-se esclarecer as mulheres a respeito
do exame preventivo por meio da disseminação de in-
formações a fim de orientá-las e desfazer tabus asso-
ciados ao exame. Além disso, deve-se manter as orien-
tações realizando educação em saúde, por meio das
consultas de enfermagem, reuniões, palestras, oficinas,
nas visitas domiciliares e em outros momentos que se
fizer oportuno, desde os espaços comunitários até nos
momentos de acolhimento na recepção das UBS.

Para análise dos sentimentos vivenciados pelas mu-
lheres frente ao exame preventivo, numa perspectiva
de integralidade da atenção, sugere-se que os senti-
mentos sejam analisados sob três diferentes dimensões,
sendo o foco a percepção da mulher. As dimensões su-
geridas são: a conduta do profissional, a técnica de co-
leta do material e o procedimento numa visão ampliada
da atenção, contudo, é necessário estudos nesse sentido
para validar essas dimensões.
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