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RESUMO
No Brasil, o câncer do colo uterino é um dos mais importantes problemas de saúde pública. O câncer do colo de útero é
terceiro  tipo  de  tumor  mais  frequente  na  população  feminina O  objetivo  do  estudo  foi  relatar  os  sentimentos
experienciados por mulheres com diagnósticos do câncer de colo de útero. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório
e  com  abordagem  qualitativa.  Para  as  entrevistas  foi  utilizado  um  roteiro  semiestruturado  contendo  dados  de
identificação e questões norteadoras. A análise de dados foi realizada segundo a análise de conteúdo de Minayo. Foram
entrevistadas seis mulheres com diagnóstico Câncer de Colo de Útero, na faixa etária de 44 a 68 anos. Após várias
leituras das entrevistas, as mesmas foram categorizadas em quatro unidades temáticas: enfrentando o diagnóstico do
câncer; experienciando o tratamento contra o câncer; a vida social e familiar depois do câncer e; transcendendo o câncer
através da espiritualidade. Para enfrentamento da doença e tratamento  do câncer de colo uterino foram identificados
vários problemas vivenciados no cotidiano. A maioria das mulheres revelou que o suporte familiar, a crença em Deus são
as medidas de enfrentamento mais eficazes.  Diante dos resultados,  este estudo poderá trazer  aos profissionais de
enfermagem  a  reflexão  e  a  compreensão  das  dificuldades  enfrentadas  pelo  doente  e  seus  familiares  diante  do
diagnóstico e instigando orientações quanto ao tratamento, além de apoio emocional e psicossocial, respeito às crenças
desses seres e seus familiares.

PALAVRAS-CHAVE: Neoplasias uterinas; Enfermagem; Saúde da mulher.

1 INTRODUÇÃO

Pode-se considerar que o câncer é um importante problema de saúde pública e social em
todo mundo, devido ao seu elevado número de casos diagnosticados a cada ano principalmente em
nível socioeconômico baixo e em idade produtiva (BRASIL, 2011).

As neoplasias malignas são as principais causas de óbito na população mundial. Atualmente
o câncer do colo de útero (CCU) é considerado um sério problema de saúde publica devido ser um
grande causador de mortalidade entre as mulheres (ALBUQUERQUE et al., 2011).

Segundo levantamento do Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Câncer o câncer do
colo de útero é terceiro tipo de tumor mais frequente na população feminina, sendo superado pelo
câncer de pele (não-melanoma) e de mama. Por ano, faz 4.800 vítimas fatais e apresenta 18.430
novos casos (BRASIL, 2014). 

Na década de 1990, 70% dos casos diagnosticados eram da doença invasiva, ou seja,  o
estágio mais agressivo da doença. Atualmente 44% dos casos são de lesão precursora do câncer
(localizada),  chamada  in  situ. Prova  de  que  o  país  avançou  na  sua  capacidade  de  realizar
diagnóstico precoce (BRASIL, 2014).

Por ser uma doença de evolução lenta, pode demorar muitos anos para lesão cervical se
desenvolver e  tornar invasora,  portanto nesse período a saúde pública permite promover ações
preventivas por meio do exame citopatológico (Papanicolau), para detecção das lesões precursoras
e da doença em estágios  iniciais,  antes  mesmo do aparecimento  dos sintomas e alteração do
quadro evolutivo da doença (BRASIL, 2014).

O Papiloma Vírus Humano (HPV) pertence a uma grande família de DNA - vírus, com uma
variação de até de 100 tipos (BRASIL, 2006). Dentre os vários subgrupos do HPV existem alguns
que oferecem maiores riscos de desenvolvimento de neoplasias em várias regiões do corpo, sendo
eles: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 46, 51, 52, 56, 58, 59 e 68. Os subtipos de HPV classificados como
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de baixo risco, devido à sua associação com condilomas na forma de lesões intra-epiteliais (LIE) de
baixo grau, são: 6, 11, 42, 43 e 44 (BRASIL, 2006).

O Programa de Controle do Câncer de Colo de Útero no Brasil foi instituído em 1985 pelo
Instituto  Nacional  do  Câncer  (Inca)  com objetivo  de  aumentar  ações  preventivas  para  detectar
precocemente esses tipos de câncer, com realização de exames de prevenção (Papanicolau ou cito
patológico e exame clínico de mamas) nos serviços públicos de saúde (BRASIL, 2017).

Segundo Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2014), o exame citopatológico deve ser feito
preferencialmente em mulheres entre 25 e 64 anos, que têm ou já tiveram atividade sexual. Os dois
primeiros exames devem ser feitos com intervalo de um ano, se os resultados estiverem dentro das
normalidades o exame passará a ser realizado a cada três anos.

Abordar o tema “Câncer de Colo de Útero” e seus diversos aspectos provoca na pessoa com
câncer, família e rede social um sentimento de temor, onde se faz necessário conciliar a rotina de
exames,  tratamento,  procedimentos  dolorosos,  terapêuticas  agressivas,  longos  períodos  de
internação hospitalar e as incertezas sobre o que está por vir.

Nesse pensar, a necessidade de estudar sobre mulheres com câncer de colo útero e seu
enfrentamento da doença e tratamento, a angústia, a dor e sofrimento vivenciados por esses seres,
se deu pelo vínculo e proximidade das pesquisadoras com tema.

O objetivo desse estudo é conhecer a experiência de mulheres que vivenciaram o diagnóstico
e tratamento contra câncer uterino.

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo é do tipo exploratório e descritivo, de natureza qualitativa. 
Os  sujeitos  da  pesquisa  foram  seis  mulheres  na  faixa  etária  entre  25  e  68  anos  que

receberam o diagnóstico, que realizam ou já realizaram tratamento de Câncer do Colo de Útero, e
que são cadastradas em equipes de Estratégias Saúde da Família  de uma Unidade Básica de
Saúde de um município localizado no Noroeste do Paraná. 

As mulheres foram entrevistadas no período de agosto e Setembro de 2014, a coleta de
dados foi desenvolvida nas residências das mulheres pertencentes a uma Unidade Básica de Saúde
localizada em um município do Noroeste do Paraná, onde foi  coletado dado de localização das
mulheres (endereço e telefone), através de livros de registros de exame cito patológico cervical,
prontuário eletrônico, Sistema SISCOLO para posterior contato com as possíveis depoentes.

Foram incluídas no estudo mulheres maiores de dezoito anos, que aceitaram participar do
estudo e que realizam ou realizaram tratamento oncológico quimioterápico e/ou radioterápico para o
câncer de colo de útero nos últimos cinco anos.

Para a entrevista foi utilizado um roteiro semiestruturado composto por dados de identificação
e questões norteadoras. Diante da autorização das participantes, as entrevistas foram gravadas e
posteriormente  transcritas  na  íntegra.  Para  preservação  da  identidade  das  participantes  foi
assegurado o anonimato,  para esse efeito  os nomes verdadeiros foram substituídos por  nomes
bíblicos escolhidos pelas próprias participantes.

A  pesquisa  foi  autorizada  pelo  Comitê  de  Ética  e  Pesquisa  com  Seres  Humanos  da
Unicesumar pelo parecer Nº 717.515. 

Após transcrição dos depoimentos, e várias leituras, foram identificados pontos comuns entre
os relatos, sendo em seguida categorizados conforme a análise de conteúdo de Minayo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Foram entrevistadas seis  mulheres  que tiveram diagnóstico  e  realizaram tratamento  para
câncer de colo uterino.  A média de idade das entrevistadas foi de 57,6 anos. O grupo de mulheres
estudadas é heterogêneo, com características diferenciadas entre si.  Em relação à religião, três
eram católicas, duas evangélicas e uma que refere não congregar em nenhuma igreja. Quanto ao
estado  civil  duas  eram  solteiras,  duas  casadas,  uma  divorciada  e  uma  viúva.  Referindo-se  a
escolaridade,  uma  havia  realizado  o  ensino  superior,  duas  o  ensino  médio  e  três  o  ensino
fundamental incompleto.

A fim de manter sigilo dos nomes das depoentes, foram atribuídos nomes bíblicos femininos.
Os nomes escolhidos foram Ester, Maria Madalena, Maria, Isabel, Marta e Raquel.

Depreende-se que essas mulheres experimentam sentimentos e reações semelhantes umas
das outras. O momento do diagnóstico é vivenciado como algo penoso e difícil de ser enfrentado.
“Logo que eu descobri,  foi  terrível,  porque eu passei  por  uma cirurgia depois por quimioterapia
depois por radioterapia, então eu fiquei muito fragilizada né, tudo pra mim era muito triste né, para
mim parece que o mundo tinha acabado” (Isabel, 68 anos). O diagnóstico reporta à pessoa que
vivencia esse momento, a perceber a proximidade de sua morte, e essa experiência traz ao ser um
sentimento de derrota, onde planos são adiados e a pessoa precisa reorganizar sua vida ante a
nova situação (OLIVEIRA, 2012).

Logo, o tratamento também é enfrentado com dificuldade diante das reações apresentadas.
“Ah! Foi difícil hein! Fiz 19 quimioterapias, fiquei vários dias com enjôo, não conseguia comer, muita
fraqueza, nossa! Deixa a gente muito ruim, parece que aquele tempo nunca vai acabar” (Marta, 57
anos).  Durante  o  processo  de  tratamento  com quimioterapia  e  radioterapia  algumas  alterações
acometem a  vida  da  mulher,  afetando  significativamente  sua  imagem corporal  devido  algumas
mudanças repentinas como imunossupressão, queimaduras, êmese, diarreia, inapetência e alopecia
(RODRIGUES; POLIDORI, 2012). 

A partir de então, o apoio da família e amigos é uma das mais importantes e eficazes ajudas
para o enfrentamento do câncer.  “Mas nenhum dia eu fiquei sozinha, meus amigos, minhas filhas
adotivas... Elas revezavam... E eu sempre tinha alguém perto de mim, então eu nunca me senti
desamparada” (Isabel, 68 anos).

Ainda, a espiritualidade e religiosidade podem aumentar e confortar pacientes e familiares nas
fases de angustia e desesperança. Muitas precisam de suporte religioso, como orações, palavras de

conforto de alguém de fé e apoio dos membros da igreja (KAOPUA; GOTAY; BOEHM, 2007). “Eu
me sentia assim no começo, parece que sem forças pra enfrentar aquilo que eu tinha que enfrentar
mais depois sabe, a fé que a gente tem em Deus vai dando tanta força, os amigos sabe, então eu
me sentia assim tão fortalecida [...] não me desesperei, porque primeiro coloquei Deus em primeiro
lugar, falei senhor, seja o que for eu já estava praticamente calejada, meu pai morreu de leucemia”
(Raquel, 58 anos).

Nesse  pensar,  destaca-se  a  necessidade  dos  profissionais  de  saúde  estimularem  e
respeitarem as crenças, religiosidade e experiências obtidas a partir do sofrimento do diagnóstico e
tratamento do câncer.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que, na realização desta pesquisa, foi estabelecido um forte vínculo e relação
de confiança entre pesquisador e sujeito, o qual permitiu o desvelo de toda a situação vivenciada por
essas mulheres diante do diagnóstico e tratamento do câncer de colo uterino, onde as mesmas
expressaram seu sofrimento, dor, medo, insegurança e estigma.
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Diante do diagnóstico as mulheres do estudo revelaram a incerteza e a desesperança, ficando
explicito o desejo de não enfrentar aquele momento. Para elas a sensação é de que o tempo tivesse
parado.

Para enfrentamento da doença, tratamento e problemas vivenciados no cotidiano,  ficaram
explícitos sentimentos de coragem, desejo de cura e força, além do apoio recebido de amigos e
familiares

Na abordagem dos  profissionais  à  mulheres  com câncer  de  colo  de  útero,  é  de  grande
importância ter conhecimento de como esse ser intervém ao descobrir-se com uma doença grave,
as situações conflitantes que elas vivenciam, momentos de incertezas em relação às expectativas
de vida, sendo necessário ser compreendida, amparada e encorajada a enfrentar o tratamento e
suas consequências.

Diante  disso,  este  estudo poderá  trazer  aos profissionais  de  enfermagem a reflexão e  a
compreensão das dificuldades enfrentadas pelo doente e seus familiares, instigando-os a oferecer
tratamento com orientações, além de apoio emocional e psicossocial, respeito às crenças desses
seres e seus familiares.
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