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O Câncer de Colo de Útero (CCU) tornou-se um evidente problema de saúde pública, sendo no 

ano de 2012, no Brasil, a terceira causa de morte por câncer em mulheres. Alterações cervicais 

provocadas por um ou mais dos tipos oncogênicos de Papiloma vírus humano (HPV) são os 

principais fatores de risco para o desencadeamento do CCU. Neste sentido, o enfermeiro pode 

atuar com vistas à promoção da saúde, na utilização de tecnologias educativas com materiais 

educacionais que facilitam a compreensão e torna acessível o conhecimento apropriado à 

população feminina, como no caso de uma cartilha educativa para orientações sobre o exame 

Papanicolaou. Objetivamos validar uma tecnologia educativa do tipo cartilha sobre a realização 

e a importância do exame Papanicolaou. Trata-se de um estudo metodológico com vistas à 

validação de uma cartilha educativa sobre o exame Papanicolaou. A cartilha intitulada “Exame 

papanicolaou. Saiba mais!” foi validada por uma população de dez mulheres de diferentes faixa 

etária de idade e com diferentes níveis de escolaridade. Para as mulheres foram disponibilizadas 

um pré teste e um pós teste com oito perguntas referente a realização do exame papanicolaou. 

Para cada uma delas foram disponibilizadas uma cartilha após o pré teste que esclarecia todas as 

dúvidas pertinentes a realização do exame. Após a leitura da cartilha elas responderiam o pós 

teste. A cartilha foi contextualizada com informações de fácil entendimento composta por 14 

páginas ilustrativas e informativas de forma a atender adequadamente as necessidades da 

clientela. As informações contidas na cartilha foram divididas em dez domínios que visam ao 

esclarecimento de dúvidas referentes ao exame Papanicolaou, desde o momento antes do exame 

até o retorno para busca do resultado. A aplicação da cartilha é um método viável a ser utilizado 

pelos enfermeiros como uma ferramenta para a educação em saúde, uma vez que este profissional 

é responsável pela disseminação do conhecimento para a comunidade, sendo capaz de contribuir 

para o desenvolvimento de habilidades e autocuidado por parte das mulheres quanto a realização 

do exame de Papanicolaou.   

DESCRITORES: Enfermagem; Teste de Papanicolaou; Saúde da Mulher; Educação em 

enfermagem. 
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RESUMO 



              

1. INTRODUÇÃO 

O Câncer de Colo de Útero (CCU) tornou-se um evidente problema de saúde pública, 

sendo no ano de 2012, no Brasil, a terceira causa de morte por câncer em mulheres. Em 2014 

estimou-se 15.590  casos novos, com um risco de 15,3  casos a cada 100 mil mulheres, sendo 

neste ano a quarta causa de morte de mulheres por câncer e o terceiro tumor mais frequente nesta 

população. Na região Norte o CCU destaca-se como o câncer mais incidente. Nas regiões Centro-

Oeste (22,19/ 100 mil) e Nordeste (18,79/ 100 mil), ele é 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 (INCA, 2014). 

Alterações cervicais provocadas por um ou mais dos tipos oncogênicos de Papiloma vírus 

humano (HPV) são os principais fatores de risco para o desencadeamento do CCU. O HPV é a 

doença viral transmitida mais frequentemente pelo ato sexual, ou seja, é a doença sexualmente 

transmissível (DST) mais comum e que atinge homens e mulheres, podendo se instalar tanto na 

mucosa como na pele. De acordo com Brasil (2013) e Guia do HPV (2013) existem mais de 100 

tipos de HPV pelo mundo, sendo que cerca de 70% dos casos de CCU são causados pelos tipos 

16 e 18. O impacto do HPV tem registro significativo no Brasil, com cerca de 700 mil novos 

casos por ano. Apesar do número significativo nem todos novos casos de HPV são casos de CCU 

(GUIA DO HPV, 2013).  Dentro deste contexto, Brasil (2013) afirma que a dedução é que a 

infecção pelo HPV é um fator necessário, mas não suficiente para o desenvolvimento do câncer 

do colo do útero.  

Segundo a Política Nacional de Atenção Oncológica os programas de rastreamento, que 

visam a realização periódica do exame citopatológico, são considerados estratégicos, no entanto 

a falta de informação das mulheres sobre a importância da realização do exame e o seu 

diagnóstico precoce resulta em uma relevante taxa de incidência e mortalidade por CCU 

(BRASIL, 2011). 

A detecção precoce do CCU consiste no esclarecimento da população sobre o exame 

Papanicolau, na identificação de mulheres com risco aumentado, na realização da coleta 

citológica, na identificação de mulheres com resultados positivos, bem como na importância de 

ressaltar o retorno destas mulheres para buscar o laudo (VASCONCELOS et al., 2011).  

No que concerne ao CCU, um estudo realizado por Ribeiro et al (2013). Afirmou que as 

mulheres demonstram interesse na promoção da sua saúde, onde apesar de não terem o 

conhecimento apropriado, possuem atitudes convenientes, visto que o exame Papanicolau se 

engaja como estratégia para a redução da incidência de morbidades. Tal estudo também revelou 



a maior incidência de CCU em mulheres de baixo nível socioeconômico, baixa escolaridade, 

baixa renda familiar e nas faixas etárias mais baixas. 

Segundo Moura (2010), o enfermeiro possui um papel imprescindível no controle do 

CCU, uma vez que a realização de ações educativas ajuda a sensibilizar as mulheres quanto à 

relevância da realização do exame Papanicolau e quanto aos diferentes aspectos relacionados à 

prevenção. Assim, busca-se a adoção de práticas e comportamentos condizentes com uma vida 

mais saudável. A carência de conhecimento relaciona-se à falta de comunicação entre o 

profissional de saúde e as mulheres. 

Neste contexto, a enfermagem pode atuar com vistas a promoção da saúde, na utilização 

de tecnologias educativas que busquem o empoderamento por parte das mulheres, com base no 

esclarecimento e apoio para que estas assumam maior controle sobre sua saúde e suas vidas. Com 

base nessa premissa, a educação em saúde incorpora-se como um instrumento de intervenção da 

enfermagem na vigilância do CCU. A utilização de materiais educativos facilita a compreensão 

e torna acessível o conhecimento apropriado à população feminina. 

Os materiais educativos como folhetos, cartilhas e manuais de cuidado em saúde são 

exemplos de artifícios que possibilitam o acesso a informação, com base nessa premissa o 

Sistema Único de Saúde (SUS) elabora materiais para contribuir no empoderamento da 

população com sua saúde (REBERTE; HOGA; GOMES, 2012). 

No campo da saúde o processo educativo está em constante transformação com o uso de 

materiais educativos inovadores que são capazes de favorecer a compreensão, mostrando o 

impacto positivo na manutenção do autocuidado. 

  Com base nesse estudo é perceptível que a educação em enfermagem é uma ferramenta 

primordial de conhecimento para a população. Devido a tanto, justifica-se a necessidade de criar 

um instrumento com um maior teor de conhecimento sobre a realização do exame Papanicolau. 

Tendo como relevância do trabalho a estimulação das mulheres para a realização da consulta 

ginecológica a partir deste esclarecimento. 

 São muitas as iniciativas que podem ser tomadas para alertar a população feminina sobre 

as orientações necessárias para a prevenção do CCU, dentre as orientações recomendadas 

ressaltamos a importância da realização do exame papanicolaou. Muitas vezes as orientações 

fornecidas pelos profissionais de saúde não são satisfatórias para a compreensão do usuário. 

Dessa forma pensou-se em um material educativo que fosse viável para esclarecer as dúvidas 

pertinentes para a realização do exame citopatológico.  

A cartilha intitulada “Exame papanicolaou. Saiba mais!” foi um trabalho realizado no 

período da graduação em enfermagem. Estruturada de maneira que contemplasse os principais 



esclarecimentos sobre o exame citopatológico, a pesquisa foi contextualizada com informações 

de fácil entendimento compostas por 14 páginas ilustrativas e informativas de forma a atender 

adequadamente as necessidades da clientela. 

As informações contidas na cartilha visam o esclarecimento de dúvidas básicas referentes 

ao exame papanicolaou, desde o momento antes do exame e o retorno para busca do resultado 

bem como o acompanhamento ginecológico.  

Diante da inquietação em realizar mudanças ao que se refere a educação em saúde, 

objetivamos validar a cartilha “Exame papanicolaou. Saiba mais!” quanto a aparência e clareza 

do conteúdo. 

 

2. APRESENTAÇÃO DA CARTILHA “EXAME PAPANICOLAOU SAIBA MAIS! 

A cartilha foi dividida em 10 domínios, cujos conteúdos estão descritos a seguir: 

1 - Apresentação: Abordou fatores relacionados a incidência e relevância do CCU em 

mulheres no Brasil, apresentando a infecção pelo vírus HPV como principal fator de risco 

causal, e abordando o exame papanicolaou como meio de detecção. (Fig 1) 

2 - Especulino: Neste momento apresenta-se o personagem criado como recurso para dinamizar 

a apresentação da cartilha “especulino” ferramenta esta que proporcionará uma comunicação 

atrativa aos leitores. (Fig 2 )                                                                                                                                      

3 - O que é o exame papanicolaou e para que serve?:  Nesse domínio, conceitua o que é o 

exame papanicolaou e explica sua função de identificação de lesões e prevenção do CCU. (Fig 

3) 

4 - Onde posso realizar o exame?: Esclarece para a população feminina que o exame está à 

disposição nos postos de saúde. (Fig 4)  

5 - Quais mulheres devem realizar o exame?: Torna claro que mulheres que iniciaram a vida 

sexual devem realizar o exame, dando continuidade até os 64 anos. Ressalta também que 

mulheres grávidas podem realiza-lo em qualquer período gestacional. (Fig5) 

6 - Qual profissional pode realiza-lo?: É explicado que o profissional de saúde enfermeiro ou 

médico está capacitado para realizar o exame. (Fig 6) 

7 - Quais cuidados devo ter antes de fazer o exame? Neste momento lista-se as recomendações 

prévias ao exame. (Fig7) 

8 - Materiais utilizados para realização do exame: Nesse domínio objetivamos informar os 

materiais básicos para a realização da coleta citopatológica, e ilustrar a posição ginecológica. 

( Fig 8) 



9 - Quando devo retornar para pegar o exame?   Ressalta a importância de retorno ao posto 

de saúde para a busca do resultado e apresentar ao profissional de saúde. (Fig 9) 

10 - Em quanto tempo devo repetir o exame? Enfatiza a periodicidade recomendada pelo 

Ministério da Saúde para a realização do exame preventivo. (Fig 10) 
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 Conforme indicado por Moreira, Nobrega e Silva (2003) utilizamos na cartilha a 

credibilidade da mensagem, desenvolvendo uma ideia de cada vez, apresentando as ações em 

uma ordem lógica, incluindo apenas as informações necessárias para a percepção do leitor. 

Utilizando frases curtas evitando termos técnicos e usos de jargões. 

Optamos por um estilo mais convencional facilitando assim a leitura e compreensão. 

Selecionamos desenhos de linha simples para facilitar o entendimento e interesse do leitor. 

Selecionamos cores e textos atrativos permitindo que o leitor capte a mensagem pela ilustração 

pois para muitas pessoas as ilustrações são capazes de explicar mais que muitas palavras. 

 

Figura 10 

Figura 7 Figura 8 Figura 9 



3. REVISÃO DE LITERATURA    

A educação em saúde na enfermagem mostra-se como um importante meio de propagar 

conhecimentos referentes à melhoria da Qualidade de Vida (QV) e promoção da saúde para a 

população. Em tal contexto têm-se as tecnologias educativas que contribuem como ferramentas 

de apoio para as ações de enfermagem. Estas além de propiciar a diminuição de dificuldades na 

prática do enfermeiro, também são capazes de promover o empoderamento da saúde pelo 

público-alvo com algumas mudanças comportamentais. 

Os materiais de ensino funcionam como ferramentas facilitadoras para a prática 

educacional, visto que a escassez de recursos físicos, humanos, estruturais e materiais, tornam a 

aprendizagem monótona e desinteressante.  Portanto, isso demonstra uma maior viabilidade da 

utilização de tecnologia educacional como recurso facilitador no ensino (FONSECA et al, 2011). 

Reberte, Hoga e Gomes (2012) enfatizam que a utilização de materiais educativos deve 

atender a necessidade do leitor, oferecendo uma linguagem de fácil compreensão, permitindo-

lhe um entendimento do conteúdo abordado. No que concorda Zombini e Pelicioni (2011) ao 

afirmarem que deve-se atentar ao que se objetiva informar e o que o público-alvo considera 

importante, fazendo lembrar a importância da qualidade do material educativo com foco para as 

informações imprescindíveis e expectativas do público-alvo. 

Vários estudos trazem experiências favoráveis no âmbito da enfermagem quanto ao uso 

destas tecnologias educativas. O enfermeiro é um educador em saúde, com isso muitas pesquisas 

têm sido desenvolvidas neste cenário tecnológico, com vistas a buscar uma maior adesão e 

compreensão por parte de profissionais, pacientes e estudantes no que se refere ao contexto saúde.  

No estudo de Oliveira e Pagliuca (2013), os autores construíram e validaram uma 

tecnologia educativa no formato de cordel, sendo a mesma submetida ao processo de validação 

por especialistas. Os referidos autores afirmam que o uso das tecnologias educativas para a 

enfermagem colabora em sua assistência individual e coletiva seja qual for o ambiente do 

desenvolvimento de ações, mas que a construção de material educativo, ou até mesmo o uso de 

materiais já existentes se faz necessária para as estratégias de educação em saúde, onde para 

garantir eficácia e validade, torna-se próprio a avaliação destas.  

DODT et al (2013) desenvolveram um trabalho mediado por um álbum seriado, que 

abordou o impacto da estratégia educativa na auto eficácia em puérperas em amamentação. Os 

resultados mostraram evidências de mudanças comportamentais favoráveis pautadas na auto 

eficácia, garantindo a contribuição da tecnologia educativa para maior autoconfiança na 

realização de ações costumeiras condizentes com a promoção da sua saúde. Afirmou-se que a 



intervenção educativa, promove uma resposta positiva e que o uso de álbum seriado é 

recomendável em programas de apoio. 

Em outro trabalho, verificou-se a relevância da construção e utilização de material 

educativo sobre alimentação saudável com alimentos regionais durante a gravidez, sendo uma 

cartilha o recurso para educação em enfermagem. Em tal, o público-alvo avaliou o material em 

seus aspectos motivacionais para leitura, como conteúdo, escrita e ilustrações. Demonstrou-se 

satisfação com o método de intervenção. Além deste também sofrer avaliação por juízes que o 

consideraram de significante aplicabilidade (OLIVEIRA; LOPES; FERNANDES, 2014). 

Moreira et al. (2013), desenvolveu tecnologia educativa na forma de oficina virtual 

tratando do câncer de mama, e afirma que esta age como facilitadora na construção do 

conhecimento devido o uso de recursos visuais e auditivos, e incluindo a acessibilidade via 

internet. Menciona também a responsabilidade do enfermeiro como educador em saúde, 

desempenhando a função de construção e divulgação de informações e conhecimentos para à 

comunidade. Portanto, em associação com os avanços tecnológicos vê-se relevância na criação 

de materiais que auxiliem o enfermeiro no desenvolvimento de ações de educação em saúde. 

No contexto do uso de material educativo em conjunto com os avanços tecnológicos, foi 

desenvolvido trabalho de cunho metodológico, onde elaborou-se um curso sobre punção venosa 

periférica via ambiente virtual, dividido em módulos e contendo material de apoio. Contou-se 

com objeto educacional denominado “Scalpelito”, como ferramenta auxiliadora na transmissão 

do conhecimento e também atuante a proporcionar interação e dinâmica no processo de 

aprendizagem (FROTA et al., 2013). 

Baseado no trabalho de Lima (2014) na construção e validação de cartilha educativa para 

prevenção da transmissão vertical do HIV, considerou-se eficiente o uso dessa modalidade de 

tecnologia educativa favorecendo a padronização das orientações prestadas para a prevenção da 

transmissão vertical do vírus do HIV. Também se considerou que esse modelo de tecnologia 

favoreceu a comunicação de profissionais e pacientes, proporcionando o empoderamento por 

parte deste.  

Freitas e Cabral (2008) em sua contextualização sobre a análise de um folheto educativo 

desenvolvido para pacientes traqueostomizados, em uma Instituição Pública de Saúde do Estado 

do Rio de Janeiro, consideraram que este era um recurso relevante, pois passou a conter 

informações complementares para o cuidado a estes pacientes. Consideraram então que a 

produção de elementos dinâmicos facilita no aprendizado do principal alvo, o leitor, uma vez que 

ajuda a memorizar e decodificar as informações anteriormente verbalizadas pelos profissionais. 

Apesar de reconhecerem o material educativo como uma estratégia fundamental no processo de 



ensino e aprendizagem, os autores destacam a ausência de informações pertinentes a pessoa em 

uso do traqueostomo, como as limitações em realizar as atividades de vida diária e os cuidados 

com a traqueostomia na residência. Ressalta também a utilização dos diferentes tipos de 

linguagem contida no folheto, como termos técnicos, linguagem ambígua, e imagens confusas 

dificultando assim a interpretação do conteúdo abordado. Os mesmos afirmam que a produção 

de todo e qualquer material educativo deve ser bem planejada, com uma linguagem adequada 

para que haja estímulo e atenção do leitor, mas para que isso aconteça é necessário que passemos 

a reconhecer o paciente como sujeito do conhecimento e não apenas como público alvo. 

Diante da proposta de elaboração de materiais educativos, Torres et al (2009)  

descreveram a experiência do processo de elaboração de cartilhas para orientações do 

autocuidado no programa educativo em diabetes, os mesmos ressaltam que o autocuidado e as 

mudanças de estilo de vida, podem ser promovidos através de atitudes desenvolvidas na educação 

em saúde, permitindo que o paciente e seus familiares possam acompanhar no seu cotidiano de 

uma forma mais cômoda todas as orientações pertinentes intervindo assim em uma mudança 

satisfatória na promoção da saúde. 

Percebe-se que o suporte na educação em saúde por meio de tecnologias educacionais 

favorece a disseminação das informações, contribuindo para a prática da enfermagem, do ensino 

e da aprendizagem. Sendo o enfermeiro um componente do processo educacional do indivíduo, 

favorecendo sua compreensão quanto ao empoderamento de seu estado de saúde e 

comportamentos de risco. 

Cada indivíduo é responsável por promover a sua educação em saúde, dessa forma os 

materiais educativos vêm como uma ferramenta informativa capaz de norteá-lo no seu 

autocuidado, tornando- o autônomo de sua promoção da saúde. A divulgação de informações 

acerca do tema deverá viabilizar a compreensão da mulher afim de que esta seja capaz de 

absorver os conhecimentos repassados, praticando atitudes que possibilitem uma melhor 

qualidade de vida com a prevenção de doenças e promoção da saúde (MOREIRA et al., 2013). 

Oliveira, Araújo e Meneses (2014) afirmam que a elaboração de materiais educativos 

voltados para a saúde da mulher contribui para que haja o controle dos elevados índices do Câncer 

de Colo Uterino (CCU).  Em estudo, a criação e utilização de instrumento de consulta à mulher 

aplicado em sala de espera para o exame preventivo, mostrou-se efetivo, proporcionando 

atendimento integral e oportunizando diálogos com troca de conhecimentos entre as mulheres, e 

repasse de informações abrangentes sobre o exame preventivo e das mamas. 

Neste cenário do cuidar em saúde, a utilização de materiais educativos em especial uma 

cartilha no âmbito da saúde da mulher, visa disseminar informações relevantes acerca da temática 



do exame de Papanicolaou, bem como a prevenção e ou detecção precoce de fatores que possam 

está vinculados aos CCU, além de sanar possíveis dúvidas presentes no cotidiano da mulher.  

4. OBJETIVO 

Validar a cartilha “Exame papanicolaou. Saiba mais!” quanto a aparência e clareza do 

conteúdo. 

5. METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório. Realizado aleatoriamente no centro da 

cidade de Fortaleza – Ce, através de um convite informal, feito a dez mulheres de diferentes 

níveis de escolaridade, em uma faixa etária de 24 a 42 anos de idade para participar da pesquisa 

que foi realizada no mês de novembro de 2015. 

Para essa pesquisa usamos com critérios de exclusão, mulheres que nunca realizaram o 

exame citopatológico e mulheres que se encontravam com o nível de consciência alterado. 

A coleta de dados deu-se em três etapas descritas abaixo: 

1º Etapa 

 Aplicação de um pré teste com oito perguntas relacionadas ao exame 

papanicolaou. 

01- O que é e para que serve o exame papanicolaou? 

02 - Onde pode ser realizado o exame? 

03 - Quais mulheres devem realizar o exame? 

04 - Qual profissional pode realizá-lo? 

05 - Quais cuidados deve ter antes do exame? 

06 - Quais materiais são utilizados para a realização do exame? 

07 - Quando deve pegar o resultado do exame? 

08 - Em quanto tempo deve repetir o exame? 

 

2º Etapa 

 

 

 

 

3º Etapa 

Dando continuidade à pesquisa, após a leitura do conteúdo da 

cartilha, foi entregue o pós teste, contendo as mesmas perguntas do pré 

teste. 

Após as mulheres responderem as perguntas sugeridas, foi entregue a 

elas uma cópia da cartilha “Exame papanicolaou. Saiba mais!” Foi 

sugerido para elas fazerem uma breve leitura do conteúdo. 



6. RESULTADOS 

Após o convite informal, iniciamos a validação da cartilha com a participação de dez 

mulheres, a validação ocorreu em locais diferentes do centro da cidade de Fortaleza. Com o 

objetivo de garantir o anonimato das participantes, identificamos elas por ondem numérica.   

Os resultados obtidos foram descritos nas tabelas do pré teste e nas tabelas do pós teste abaixo 

relacionadas. 

6.1 Resultados do pré teste 

Tabela 1- Resultado da primeira pergunta do pré teste 

 

Foi perceptível a falta de informações das mulheres no que se refere ao questionamento do 

que é e para que serve o exame papanicolaou. Das dez mulheres que se disponibilizaram a 

responder o questionário apenas quatro souberem descrever que o exame papanicolaou serve 

para detectar lesões no colo do útero e para a prevenção do câncer. 

Tabela 2- Resultado da segunda pergunta do pré teste 

O que é e para que serve o exame papanicolaou? 

Entrevistadas Escolaridade Idade Resposta 

Mulher 1 Ens. Médio Incompleto 35 anos Não sei 

Mulher 2 Ens. Fundamental Completo 42 anos Não sei 

Mulher 3 Ens. Médio Completo 27 anos Não sei 

Mulher 4 Ens. Fundamental Incompleto 37 anos Não sei 

Mulher 5 Ens. Fundamental Incompleto 40 anos Não sei 

Mulher 6 Ens. Médio Completo 24 anos Para detectar o CCU 

Mulher 7 Ens. Médio Incompleto 30 anos Não sei 

Mulher 8 Superior completo 32 anos Para detectar DST 

Mulher 9 Superior incompleto 25 anos Para detectar o CCU 

Mulher 10 Superior completo 31 anos Para detectar o HPV 

Onde posso realizar o exame? 

Entrevistadas Escolaridade Idade Resposta 

Mulher 1 Ens. Médio Incompleto 35 anos Posto de saúde 

Mulher 2 Ens. Fundamental Completo 42 anos Posto de saúde 

Mulher 3 Ens. Médio Completo 27 anos Nas clinicas 

Mulher 4 Ens. Fundamental Incompleto 37 anos Posto de saúde 

Mulher 5 Ens. Fundamental Incompleto 40 anos Nas clinicas  



 

Na segunda pergunta, todas as mulheres responderam que o exame poderia ser realizado em 

unidades de saúde ou clinicas. 

Tabela 3- Resultado da terceira pergunta do pré teste 

 

No que se refere a terceira pergunta houve dúvidas de algumas mulheres, oito das 

entrevistadas responderam que todas as mulheres podem realizar o exame independentemente da 

idade, uma respondeu que mulheres casadas apenas e a outra que mulheres com vida sexual ativa. 

Em nenhum momento citaram que gestantes poderiam realizar o exame em qualquer período 

gestacional. 

Tabela 4- Resultado da quarta pergunta do pré teste. 

Mulher 6 Ens. Médio Completo 24 anos Posto de saúde 

Mulher 7 Ens. Médio Incompleto 30 anos Posto de saúde 

Mulher 8 Superior completo 32 anos Posto de saúde 

Mulher 9 Superior incompleto 25 anos Posto de saúde 

Mulher 10 Superior completo 31 anos Posto de saúde 

Quais mulheres devem realizar o exame? 

Entrevistadas Escolaridade Idade Resposta 

Mulher 1 Ens. Médio Incompleto 35 anos Todas as mulheres 

Mulher 2 Ens. Fundamental Completo 42 anos Apenas as mulheres 

casadas. 

Mulher 3 Ens. Médio Completo 27 anos Todas as mulheres 

Mulher 4 Ens. Fundamental Incompleto 37 anos Todas as mulheres 

Mulher 5 Ens. Fundamental Incompleto 40 anos Mulheres que tem vida 

sexual. 

Mulher 6 Ens. Médio Completo 24 anos Todas as mulheres 

Mulher 7 Ens. Médio Incompleto 30 anos Todas as mulheres 

Mulher 8 Superior completo 32 anos Todas as mulheres 

Mulher 9 Superior incompleto 25 anos Todas as mulheres 

Mulher 10 Superior completo 31 anos Todas as mulheres 

Qual profissional pode realizá-lo? 

Entrevistadas Escolaridade Idade Resposta 

Mulher 1 Ens. Médio Incompleto 35 anos Médico 



 

Na quarta pergunta não houve muito esclarecimento umas responderam que o profissional de 

saúde pode realizar o exame, oito responderam que o profissional médico é o profissional 

habilitado para fazer o procedimento e uma respondeu que é o ginecologista.  

Tabela 5- Resultado da quinta pergunta do pré teste. 

 

Na pergunta de quais cuidados deve ter antes de realizar o exame, a resposta foi unânime em 

responderem que não pode ter relação na noite anterior. 

Tabela 6- Resultado da sexta pergunta do pré teste. 

Mulher 2 Ens. Fundamental Completo 42 anos Médico 

Mulher 3 Ens. Médio Completo 27 anos Médico 

Mulher 4 Ens. Fundamental Incompleto 37 anos Médico 

Mulher 5 Ens. Fundamental Incompleto 40 anos Médico 

Mulher 6 Ens. Médio Completo 24 anos O profissional da saúde  

Mulher 7 Ens. Médio Incompleto 30 anos Médico 

Mulher 8 Superior completo 32 anos Médico 

Mulher 9 Superior incompleto 25 anos Médico 

Mulher 10 Superior completo 31 anos Ginecologista 

Quais cuidados devo ter antes do exame ? 

Entrevistadas Escolaridade Idade Resposta 

Mulher 1 Ens. Médio Incompleto 35 anos Não pode ter relação 

Mulher 2 Ens. Fundamental Completo 42 anos Não pode ter relação 

Mulher 3 Ens. Médio Completo 27 anos Não pode ter relação 

Mulher 4 Ens. Fundamental Incompleto 37 anos Não pode ter relação 

Mulher 5 Ens. Fundamental Incompleto 40 anos Não pode ter relação 

Mulher 6 Ens. Médio Completo 24 anos Não pode ter relação 

Mulher 7 Ens. Médio Incompleto 30 anos Não pode ter relação 

Mulher 8 Superior completo 32 anos Não pode ter relação 

Mulher 9 Superior incompleto 25 anos Não pode ter relação 

Mulher 10 Superior completo 31 anos Não pode ter relação 

Quais materiais são utilizados para a realização do exame? 

Entrevistadas Escolaridade Idade Resposta 

Mulher 1 Ens. Médio Incompleto 35 anos Não sei 



 

Ao perguntar se elas conheciam o material utilizado para realizar o exame, nenhuma das 

entrevistadas soube citar algum dos materiais. 

Tabela 7- Resultado da sétima pergunta do pré teste. 

 

Ao serem questionadas sobre quando devem retornar para pegar o exame, cinco responderam 

com trinta dias após a realização do mesmo, duas responderam quando ficar pronto e três das dez 

não souberam responder, falaram que não sabia. 

Tabela 8- Resultado da oitava pergunta do pré teste. 

Mulher 2 Ens. Fundamental Completo 42 anos Não sei 

Mulher 3 Ens. Médio Completo 27 anos Não sei 

Mulher 4 Ens. Fundamental Incompleto 37 anos Não sei 

Mulher 5 Ens. Fundamental Incompleto 40 anos Não sei 

Mulher 6 Ens. Médio Completo 24 anos Não lembro 

Mulher 7 Ens. Médio Incompleto 30 anos Não sei 

Mulher 8 Superior completo 32 anos Não lembro 

Mulher 9 Superior incompleto 25 anos Não lembro 

Mulher 10 Superior completo 31 anos Não lembro 

Quando deve pegar o resultado do exame?  

Entrevistadas Escolaridade Idade Resposta 

Mulher 1 Ens. Médio Incompleto 35 anos Quando tiver pronto 

Mulher 2 Ens. Fundamental Completo 42 anos Quando tiver pronto 

Mulher 3 Ens. Médio Completo 27 anos Um mês depois 

Mulher 4 Ens. Fundamental Incompleto 37 anos Não sei 

Mulher 5 Ens. Fundamental Incompleto 40 anos Não sei 

Mulher 6 Ens. Médio Completo 24 anos Um mês depois 

Mulher 7 Ens. Médio Incompleto 30 anos Não sei 

Mulher 8 Superior completo 32 anos Um mês depois 

Mulher 9 Superior incompleto 25 anos Um mês depois 

Mulher 10 Superior completo 31 anos Um mês depois 

Em quanto tempo deve repetir o exame?  

Entrevistadas Escolaridade Idade Resposta 

Mulher 1 Ens. Médio Incompleto 35 anos Anualmente 



 

Ao perguntar sobre a periodicidade que o exame deve ser realizado, as respostas variaram 

entre a cada ano e quando estiver sentindo alguma coisa. 

 

6.2 Resultados pós teste 

Tabela 9- Resultado da primeira pergunta do pós teste. 

 

Muitos esclarecimentos foram obtidos após a leitura previa da cartilha “exame papanicolaou 

saiba mais!”. Ao realizarmos os mesmos questionamentos obtivemos respostas mais concretas 

no pós teste. 

Mulher 2 Ens. Fundamental Completo 42 anos Quando estiver sentindo 

alguma coisa. 

Mulher 3 Ens. Médio Completo 27 anos Anualmente 

Mulher 4 Ens. Fundamental Incompleto 37 anos Quando estiver com dor na 

relação. 

Mulher 5 Ens. Fundamental Incompleto 40 anos Anualmente 

Mulher 6 Ens. Médio Completo 24 anos Anualmente 

Mulher 7 Ens. Médio Incompleto 30 anos Anualmente 

Mulher 8 Superior completo 32 anos Anualmente 

Mulher 9 Superior incompleto 25 anos Anualmente 

Mulher 10 Superior completo 31 anos Anualmente 

O que é e para que serve o exame papanicolaou? 

Entrevistadas Escolaridade Idade Resposta 

Mulher 1 Ens. Médio Incompleto 35 anos Prevenção do CCU 

Mulher 2 Ens. Fundamental Completo 42 anos Detecção do CCU 

Mulher 3 Ens. Médio Completo 27 anos Detecção do CCU 

Mulher 4 Ens. Fundamental Incompleto 37 anos Prevenção do CCU 

Mulher 5 Ens. Fundamental Incompleto 40 anos Prevenção do CCU 

Mulher 6 Ens. Médio Completo 24 anos Detectar o CCU 

Mulher 7 Ens. Médio Incompleto 30 anos Prevenção do CCU 

Mulher 8 Superior completo 32 anos Detectar e prevenir o CCU 

Mulher 9 Superior incompleto 25 anos Detectar o CCU 

Mulher 10 Superior completo 31 anos Detectar e prevenir o CCU 



Ao responderem o que é e para que serve o exame papanicolaou todas as voluntárias 

responderam que é para prevenção e detecção do CCU. 

Tabela 10- Resultado da segunda pergunta do pós teste. 

 

Ao serem questionadas sobre onde podiam realizar o exame as respostas permaneceram as 

mesmas do pré teste em unidades de saúde ou clinicas. 

Tabela 11- Resultado da terceira pergunta do pós teste. 

 

Onde posso realizar o exame? 

Entrevistadas Escolaridade Idade Resposta 

Mulher 1 Ens. Médio Incompleto 35 anos Posto de saúde 

Mulher 2 Ens. Fundamental Completo 42 anos Posto de saúde 

Mulher 3 Ens. Médio Completo 27 anos Nas clinicas 

Mulher 4 Ens. Fundamental Incompleto 37 anos Posto de saúde 

Mulher 5 Ens. Fundamental Incompleto 40 anos Nas clinicas  

Mulher 6 Ens. Médio Completo 24 anos Posto de saúde 

Mulher 7 Ens. Médio Incompleto 30 anos Posto de saúde 

Mulher 8 Superior completo 32 anos Posto de saúde 

Mulher 9 Superior incompleto 25 anos Posto de saúde 

Mulher 10 Superior completo 31 anos Posto de saúde 

Quais mulheres devem realizar o exame? 

Ent 

revistadas 

Escolaridade Idade Resposta 

Mulher 1 Ens. Médio Incompleto 35 anos Todas as mulheres 

Mulher 2 Ens. Fundamental Completo 42 anos Todas até as grávidas 

Mulher 3 Ens. Médio Completo 27 anos Todas as mulheres 

Mulher 4 Ens. Fundamental Incompleto 37 anos Todas as mulheres 

Mulher 5 Ens. Fundamental Incompleto 40 anos Todas as mulheres 

Mulher 6 Ens. Médio Completo 24 anos Todas as mulheres 

Mulher 7 Ens. Médio Incompleto 30 anos Todas as mulheres 

Mulher 8 Superior completo 32 anos Todas as mulheres 

Mulher 9 Superior incompleto 25 anos Até as gestantes 

Mulher 10 Superior completo 31 anos Todas as mulheres 



Ao responderem a terceira pergunta do pós teste, quais mulheres podem realizar o exame 

ficaram surpresas em saber que as mulheres grávidas podem realizar o exame em qualquer 

período gestacional, e que a realização do mesmo não vai prejudicar a criança ocasionando 

sangramento na mulher ou provocando o aborto. 

Tabela 12- Resultado da quarta pergunta do pós teste. 

 

Ao serem questionadas sobre o profissional que pode realizar o exame citaram dessa vez a 

enfermeira como uma profissional de saúde habilitada a realizar o exame ginecológico. 

Tabela 13- Resultado da quinta pergunta do pós teste. 

 

Qual profissional pode realizá-lo? 

Entrevistadas Escolaridade Idade Resposta 

Mulher 1 Ens. Médio Incompleto 35 anos Médico e enfermeira 

Mulher 2 Ens. Fundamental Completo 42 anos Médico 

Mulher 3 Ens. Médio Completo 27 anos Médico e enfermeira 

Mulher 4 Ens. Fundamental Incompleto 37 anos Médico e enfermeira 

Mulher 5 Ens. Fundamental Incompleto 40 anos Médico e enfermeira 

Mulher 6 Ens. Médio Completo 24 anos Enfermeira e médico 

Mulher 7 Ens. Médio Incompleto 30 anos Médico e enfermeira 

Mulher 8 Superior completo 32 anos Médico e enfermeira 

Mulher 9 Superior incompleto 25 anos Enfermeira e médico 

Mulher 10 Superior completo 31 anos Ginecologista 

Quais cuidados devo ter antes do exame? 

Entrevistadas Escolaridade Idade Resposta 

Mulher 1 Ens. Médio Incompleto 35 anos Não estar menstruada 

Mulher 2 Ens. Fundamental Completo 42 anos Não estar menstruada 

Mulher 3 Ens. Médio Completo 27 anos Não estar menstruada 

Mulher 4 Ens. Fundamental Incompleto 37 anos Não ter usado pomada 

Mulher 5 Ens. Fundamental Incompleto 40 anos Não ter usado pomada 

Mulher 6 Ens. Médio Completo 24 anos Não estar menstruada 

Mulher 7 Ens. Médio Incompleto 30 anos Não estar menstruada 

Mulher 8 Superior completo 32 anos Não estar menstruada 

Mulher 9 Superior incompleto 25 anos Não estar menstruada 

Mulher 10 Superior completo 31 anos Não ter usado pomada 



Ao responderem a quinta pergunta elas acrescentaram que não pode estar menstruada e que 

não pode está usando pomada vaginal. 

 

Tabela 14- Resultado da sexta pergunta do pós teste. 

 

Ao conhecerem os materiais básicos utilizados para a realização do exame ficaram surpresas 

e relataram que não sabia que tanta coisa era introduzida dentro delas para fazer essa coleta. 

Outras fizeram algumas observações como perguntando se “o material é utilizado o mesmo em 

todas as mulheres?” se é lavado de uma paciente para outra?. Foram muitos os questionamentos 

feitos. Todas as perguntas foram esclarecidas, e compreendidas pelas entrevistadas. 

Tabela 15- Resultado da sétima pergunta do pós teste. 

Quais materiais são utilizados para a realização do exame? 

Entrevistadas Escolaridade Idade Resposta 

Mulher 1 Ens. Médio Incompleto 35 anos Espéculo, escova 

Mulher 2 Ens. Fundamental Completo 42 anos Espéculo, pinça 

Mulher 3 Ens. Médio Completo 27 anos Pinça, escova, espéculo 

Mulher 4 Ens. Fundamental Incompleto 37 anos Espéculo, escova, espátula  

Mulher 5 Ens. Fundamental Incompleto 40 anos Espéculo, pinça 

Mulher 6 Ens. Médio Completo 24 anos Espéculo, escova, pinça 

Mulher 7 Ens. Médio Incompleto 30 anos Pinça, escova 

Mulher 8 Superior completo 32 anos Escova, pinça, espéculo 

Mulher 9 Superior incompleto 25 anos Pinça, escova 

Mulher 10 Superior completo 31 anos Espéculo, pinça, espátula. 

Quando deve pegar o resultado do exame?  

Entrevistadas Escolaridade Idade Resposta 

Mulher 1 Ens. Médio Incompleto 35 anos Trinta dias após 

Mulher 2 Ens. Fundamental Completo 42 anos Trinta dias após 

Mulher 3 Ens. Médio Completo 27 anos Trinta dias após 

Mulher 4 Ens. Fundamental Incompleto 37 anos Trinta dias após 

Mulher 5 Ens. Fundamental Incompleto 40 anos Trinta dias após 

Mulher 6 Ens. Médio Completo 24 anos Trinta dias após 

Mulher 7 Ens. Médio Incompleto 30 anos Trinta dias após 

Mulher 8 Superior completo 32 anos Trinta dias após 



 

Ao serem questionada quando deve pegar o resultado do exame a resposta foi com trinta dias 

após realizar o exame. 

Tabela 16- Resultado da oitava pergunta do pós teste. 

 

Para a última pergunta, muitas das mulheres ficaram surpresas em saber a periodicidade da 

realização do exame. 

Ao responderem o pré e pós teste, fiz um agradecimento e perguntei se as mulheres tinham 

alguma coisa que elas quisessem falar, duas disseram que não, e oito falaram que a cartilha era 

para ser distribuída nos postos de saúde, porque muitas mulheres não faziam o exame porque 

achavam que não era necessário ou porque tinham medo, e com a cartilha elas iriam compreender 

que é um exame simples e que através dele pode-se prevenir o CCU e tratar muitas DSTs. 

Ao final dos dados coletados foi possível perceber quanto é importante a validação de um 

material educativo que tem o intuito de trazer informações claras e objetivas a população. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ideia da cartilha trata da ampliação do potencial de conhecimento das mulheres quanto a 

promoção de sua saúde. O uso de tecnologia educativa torna-se atrativa, proporcionando 

dinamização e aprendizagem diferenciada pelo público-alvo. Conclui-se que a aplicação da 

cartilha é um método viável a ser utilizado pelos enfermeiros como uma ferramenta para a 

Mulher 9 Superior incompleto 25 anos Trinta dias após 

Mulher 10 Superior completo 31 anos Trinta dias após 

Em quanto tempo deve repetir o exame?  

Entrevistadas Escolaridade Idade Resposta 

Mulher 1 Ens. Médio Incompleto 35 anos Anualmente 

Mulher 2 Ens. Fundamental Completo 42 anos Anualmente  

Mulher 3 Ens. Médio Completo 27 anos Anualmente 

Mulher 4 Ens. Fundamental Incompleto 37 anos Anualmente 

Mulher 5 Ens. Fundamental Incompleto 40 anos Anualmente 

Mulher 6 Ens. Médio Completo 24 anos Anualmente 

Mulher 7 Ens. Médio Incompleto 30 anos Anualmente 

Mulher 8 Superior completo 32 anos Anualmente 

Mulher 9 Superior incompleto 25 anos Anualmente 

Mulher 10 Superior completo 31 anos Anualmente 



educação em saúde. Visto que o enfermeiro é o profissional responsável pela disseminação do 

conhecimento para a comunidade. 

Acredita-se que a cartilha possa ter outras oportunidades de validação em outros grupos 

específicos, pois o estudo revela que o material educativo poderá contribuir de forma relevante 

tanto para os profissionais que estão inseridos na prestação da assistência, como para as mulheres 

que terão acesso a informação possibilitando assim sua autonomia. 
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