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RESUMO 

 

As representações sociais podem influenciar o comportamento. Por isso, esta dissertação se 

baseou na seguinte questão: quais as representações sociais das adolescentes sobre o câncer 

do colo do útero? O artigo de revisão teve como objetivo identificar as evidências científicas 

sobre as representações sociais do câncer de colo do útero nas publicações científicas. As 

bases de dados pesquisadas foram LILACS, ADOLEC, BDENF e MEDLINE, resultando em 

cinco artigos após seleção que obedecia a critérios de elegibilidade. As representações mais 

encontradas foram: doença incurável e fatal que provoca dor, relacionada à hereditariedade, à 

dieta imprópria e ao destino. Porém, não trazem representações específicas de adolescentes 

sobre o câncer cérvico-uterino. O artigo original teve como objetivo compreender as 

representações sociais de adolescentes sobre o câncer de colo do útero. O estudo foi 

descritivo, exploratório, qualitativo, realizado em Limoeiro/PE com 11 adolescentes entre 14 

e 19 anos que tinham iniciado a vida sexual. Entrevistas semiestruturadas foram guiadas pelas 

questões norteadoras: O que o câncer de colo do útero significa para você?  O que você faz 

para evitá-lo? Procedendo-se análise de conteúdo temática e interpretação com base na 

Teoria das Representações Sociais. As categorias temáticas foram: ameaça à vida em todo 

ciclo vital, falta de cuidado com o corpo e conhecimentos que interferem na prevenção do 

câncer cérvico-uterino. As representações que emergiram das falas das adolescentes 

apresentaram uma tendência de guiá-las para condutas preventivas, porém, às vezes, existiram 

contradições entre o discurso e a prática de cuidado com a saúde.  

 

DESCRITORES: Neoplasias do colo do útero. Saúde do Adolescente. Pesquisa Qualitativa. 

Enfermagem em Saúde Pública. Atenção Primária à Saúde. Educação em Saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

Social representations can influence behaviour. Accordingly, this dissertation is based on the 

following question: what are the adolescent social representations of cervical cancer? The 

revision article’s objective is to identify the scientific evidence of social representations of 

cervical cancer in scientific publication. The databases researched were LILACS, ADOLEC, 

BDENF and MEDLINE, resulting in five articles after selection that obeyed the eligibility 

criteria. The most common representations were: incurable and fatal disease which provoked 

pain, related to hereditary, improper diet and fate. However, don’t bring adolescent’s specific 

representations about cervical cancer. The original article’s objective was to understand the 

adolescent social representations of cervical cancer. The study was descriptive, exploratory, 

qualitative and carried out in Limoeiro/PE with 11 adolescents aged between 14 and 19 had 

begun sexual life. Semi-structured interviews were conducted by the guiding questions: What 

does cervical cancer mean to you? What do you do to avoid it? This lead to analysis of the 

thematic content and interpretation based on Social Representations Theory. The thematic 

categories were: threat to life throughout the entire lifecycle, lack of care for the body and 

knowledge that interferes in the prevention of cervical cancer. The representations that 

emerged in the adolescents’ replies showed a tendency to guide them towards preventative 

conduct; however there sometimes existed contradictions between the words and the practices 

of health care.  

 

DESCRIPTORS: Uterine Cervical Neoplasms. Adolescent Health. Qualitative Research. 

Public Health Nursing. Primary Health Care. Health Education.  
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 O interesse pelo tema surgiu ainda no Programa de Residência em Enfermagem em 

Saúde da Mulher, em 2007, ao perceber casos de câncer de colo do útero em estágio avançado 

em mulheres com idade abaixo de 25 anos.  

 Os casos que surgiam chamavam a atenção porque esse tipo de câncer sempre foi 

considerado como um câncer de evolução lenta e de fácil prevenção pela triagem e manejo 

das lesões precursoras (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2007).  

 A relação entre esse tipo de câncer e a infecção genital pelo Papiloma Vírus Humano 

(HPV) foi demonstrada pela primeira vez em 1980 por Harold zur Haunsen. A partir de então 

a relação foi sendo mais bem estabelecida até que, em 1996, a Associação Mundial de Saúde 

reconheceu o HPV como importante causa do câncer cérvico-uterino, quando a infecção por 

esse vírus é persistente (BURD, 2003).  

 A Organização Mundial de Saúde considera o câncer de colo do útero como um câncer 

de evolução lenta, pois são necessários muitos anos para que a infecção pelo HPV cause 

lesões pré-cancerosas e muitos anos a mais para que essas progridam para câncer. Por isso, 

recomenda que os programas de prevenção sistemáticos não devem incluir mulheres menores 

de 25 anos de idade (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2007). 

 No Brasil, o exame citopatológico é a principal estratégia para prevenção desse câncer 

sendo recomendado pelo Ministério da Saúde, prioritariamente, para mulheres de 25 a 59 

anos. A incorporação da vacina contra HPV no Programa Nacional de Imunizações ainda está 

em discussão pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2009b). Entretanto, as evidências 

científicas demonstram que nas adolescentes há maior risco de alterações causadas pelo HPV 

devido à imaturidade da cérvice que se encontra mais vulnerável às mudanças citológicas 

provocadas por esse vírus (WIDDICE; MOSCICKI, 2008).  

 O câncer de colo do útero vem alterando sua característica. No Brasil, apesar de ser 

raro na adolescência, foi observado num estudo realizado por Pedrosa, Mattos e Koifman 

(2008) que, entre os anos de 1999 e 2005, a prevalência de alterações cervicais em 

adolescentes duplicou, sendo observado um incremento anual maior nesse grupo que no de 

mulheres adultas. Apesar da idade ser considerada como fator de risco, aumentando-se a 

probabilidade de lesão precursora ou mesmo câncer a cada ano, as anormalidades citológicas 

associadas ao HPV já estão sendo encontradas nos primeiros dois anos após o início da vida 

sexual, variando de lesões de baixo grau até lesões de alto grau e câncer (MONTEIRO et al., 

2006). Encontra-se na literatura um relato de caso recente de carcinoma microinvasor em 
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adolescente de 14 anos, nulípara, com início da vida sexual há dois anos (GONÇALVES et 

al., 2009). No Reino Unido também se chegou à conclusão de que a população de mulheres 

com idade inferior a 25 anos é vulnerável a lesões pré-cancerosas que podem evoluir para 

câncer de colo do útero em um futuro próximo (BANO et al., 2008).  

 Em todos esses estudos, a triagem do câncer de colo do útero é recomendada assim 

que se inicie a vida sexual. Diante dessas evidências, surgiu o interesse de descobrir se as 

adolescentes que já iniciaram a vida sexual estavam cientes da sua vulnerabilidade. Afinal, já 

estavam expostas ao HPV, com risco de desenvolvimento do câncer. Para isso, buscou-se o 

auxílio da Teoria das Representações Sociais, principalmente porque as representações sociais 

são capazes de influenciar comportamentos (MOSCOVICI, 2009).   

  O planejamento da pesquisa teve início com a formulação da seguinte pergunta 

condutora: quais as representações sociais das adolescentes sobre o câncer do colo do útero? 

Nessa perspectiva, o objetivo geral foi de compreender as representações sociais de 

adolescentes sobre o câncer de colo do útero. 

 Para atingir o objetivo, optou-se pela abordagem qualitativa por ser o método que se 

aplica ao estudo das representações, assim como, da história, das relações, das crenças, das 

percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os homens fazem a respeito de 

como vivem, sentem e pensam (MINAYO, 2007).  

 Em atenção ao formato preconizado pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde da 

Criança e do Adolescente da Universidade Federal de Pernambuco, esta dissertação foi 

estruturada em quatro capítulos, com apresentação de dois artigos a serem publicados. 

 O primeiro capítulo refere-se ao referencial teórico que serviu de sustentação para a 

pesquisa. Nele foi apresentado a Teoria das Representações Sociais e como essa explica a 

construção das representações sociais. A partir de então foram apresentadas representações do 

câncer por vários atores sociais e como essas podem influenciar no comportamento de 

prevenção.  

 O segundo capítulo corresponde ao Caminho Metodológico. Nesse capítulo foi 

possível descrever com mais detalhes a metodologia dos dois artigos científicos realizados. 

Isso não é possível fazer no próprio artigo devido ao número restrito de palavras ou páginas 

disponibilizadas pelas revistas científicas.  

 O terceiro capítulo refere-se ao artigo de revisão: “Representações sociais do câncer de 

colo do útero: uma revisão integrativa” que será submetido à Revista Gaúcha de Enfermagem.  

Teve como objetivo identificar as evidências científicas sobre as representações sociais do 

câncer de colo do útero nas publicações científicas. Por meio dele, desvelaram-se as diversas 
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representações do câncer de colo do útero que emergiram das publicações científicas, 

resultando em cinco artigos após seleção criteriosa que obedecia a critérios de elegibilidade.   

 O quarto capítulo refere-se ao artigo original: “Representações sociais de adolescentes 

sobre o câncer de colo do útero” que será submetido à Revista de Saúde Pública. Esse teve 

como objetivo compreender as representações sociais de adolescentes sobre o câncer de colo 

do útero, permitindo, além de desvendar as representações, entender como as adolescentes 

têm agido frente a essa doença.   

 Assim, a fim de se responder à pergunta condutora, buscou-se o auxílio da Prática 

Baseada em Evidências e da Teoria das Representações Sociais. Foi possível preencher 

algumas lacunas do conhecimento e, ao mesmo tempo, provocar novas inquietações, 

instigando a construção de novas estratégias para mudar o quadro de uma doença passível de 

prevenção, tomando por base crenças e valores culturais das coletividades.  
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2 CAPÍTULO 1 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 As representações sociais são uma forma de conhecimento do senso comum 

socialmente elaborada e partilhada (JODELET, 2001) que têm como objetivo compreender o 

mundo e projetar ideias de modo a influenciar os indivíduos de uma coletividade. 

Apresentam-se como uma rede de ideias, metáforas e imagens, formadas a partir de 

influências recíprocas, através de negociações no curso das conversações (MOSCOVICI, 

2009). A Teoria das Representações Sociais, por sua vez, é um modelo teórico que visa 

compreender o fenômeno das representações sociais (SANTOS, 2005). Está interessada em 

identificar o conteúdo do conhecimento do senso comum assim como os modos como este se 

expressa na linguagem e na comunicação (MOSCOVICI, 2009). 

 O senso comum está em contínua reconstituição, quando por meio da comunicação 

uma informação é transmitida e transformada. Ao recebê-la, o sujeito tenta lhe dar sentido 

ancorando-a em conhecimentos anteriores, crenças, culturas, linguagem, atitudes, valores. 

Assim, as representações são dinâmicas e não são criadas por um indivíduo isoladamente, mas 

por pessoas e grupos por meio da comunicação e da cooperação. Por isso, possuem um 

aspecto impessoal, no sentido de pertencer a todos e, ao mesmo tempo são uma representação 

pessoal (expressão da realidade intra-individual) visto que o sujeito é ativo no processo de 

apropriação destas ideias (MOSCOVICI, 2009).  

 Neste sentido, a representação simbólica do câncer por vários atores sociais que vivem 

em contextos diferenciados indica informações ricas de subjetividade. Entretanto, apesar dos 

avanços científicos e da revolução tecnológica e, independentemente da informação cultural e 

acadêmica, da contextualização de cada um e da história de vida, há um conceito comum do 

câncer associado a sofrimento, morte e dor (DÓRO et al., 2004).  

 O câncer continua sendo uma das doenças mais temidas pela humanidade por ter uma 

imagem sinistra de um carrasco destrutivo (MORGAN, 2009), sem cura, que causa dor e pode 

levar à morte (OLIVEIRA; GOMES, 2008) e possui conotação moral/religiosa de uma doença 

punitiva e fatal (AQUINO; ZAGO, 2007).   

 Estes mitos e crenças em torno da doença geram insegurança e medo (PINTO; 

RIBEIRO, 2007). Como as pessoas são relutantes em falar da doença, muitas vezes os 

sobreviventes não estão dispostos a falar sobre sua experiência, contribuindo para o 

significado de morte que o câncer carrega (PRIOR, 2009).  

  Crianças portadoras da doença, apesar de não utilizarem a terminologia “câncer”, 

também o associam a algo ruim, que dá medo. O modo de compreender está relacionado a 
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opiniões, tendências e influências do meio social em que estão inseridas (CAGNIN; LISTON; 

DUPAS, 2004).  

As crianças também são capazes de construir uma imagem própria a respeito da 

doença, referente à própria experiência. Por serem portadoras, a associam aos sinais e 

sintomas, referindo o câncer como algo que cresce em caroços e causa dor (CAGNIN; 

LISTON; DUPAS, 2004), pois as representações sociais possuem o componente subjetivo 

(MOSCOVICI, 2009). 

 Em estudo que buscava as representações sociais de mulheres que tinham alteração no 

Papanicolaou, observou-se que a maioria delas desconhecia o significado da alteração do 

exame preventivo e isto não lhes permitia a formulação de representações até que o médico as 

informassem sobre as consequências da falta de tratamento. Neste momento, relacionavam o 

resultado às representações do câncer como um animal silencioso e devorador que investe 

pelas entranhas da pessoa, até matá-la (MARIOTTI, 2006).  

 As representações sociais devem ser vistas como uma maneira específica de 

compreender e comunicar o conhecimento (MOSCOVICI, 2009). Neste caso, faltava o 

conhecimento sobre a existência de lesões que precediam o câncer cérvico-uterino e o fato de 

que estas lesões poderiam ser descobertas por meio do exame preventivo de Papanicolaou. A 

partir do momento em que recebiam esta informação relacionavam o resultado às 

representações do câncer. Ancoraram o que era desconhecido num conhecimento prévio, o do 

câncer, possivelmente vivenciado no contexto familiar ou de seu círculo de convivência.  

 As representações sociais são, portanto, resultado de um esforço de familiarizar até 

que o abstrato se torne concreto. Isto é feito por dois processos: ancoragem e objetivação. O 

primeiro, tenta ancorar (familiarizar) ideias estranhas, associando com pensamento já 

constituído. O segundo tenta objetivar, transformar algo abstrato em concreto, transferindo o 

que está na mente em algo que exista no meio físico (MOSCOVICI, 2009). 

 Além de ser uma maneira de compreender e comunicar o que já se sabe, as 

representações são capazes de influenciar o comportamento do indivíduo participante de uma 

coletividade (MOSCOVICI, 2009). Assim, as representações sobre o câncer podem 

influenciar no comportamento de prevenção.  

 Entre mulheres que realizam o exame de Papanicolaou, o medo de uma doença que 

pode levar à morte é quem as levam ao serviço de saúde (CESTARI, 2005; PAULA; 

MADEIRA, 2003). Por outro lado, em campanhas de prevenção, a mesma representação de 

doença que leva à morte parece impor uma imagem de impotência, podendo imobilizar o 



15 
 

indivíduo, gerando um efeito contrário do desejado (RAMOS; CARVALHO; 

MANGIACAVALLI, 2007) 

 A preocupação com o desenvolvimento do câncer cervical pode ser uma motivação 

para a participação nos programas de triagem entre algumas mulheres e não para outras. Entre 

as últimas é a visão fatalista quem as impede (WHYNES; PHILIPS; AVIS, 2007), por medo 

do resultado (CESTARI, 2005). Ao tratar o câncer como uma doença fatal, o tratamento passa 

a ser considerado inútil, pois se acredita que procurando ou não um serviço de saúde a pessoa 

vai adoecer e, uma vez doente não haverá cura (PRIOR, 2009; QUINTANA et al., 2004). 

Somado a isso, uma cirurgia além de não tratar só piora o quadro devido ao efeito iatrogênico 

de acelerar a doença.  Assim, não realizá-la aumenta a qualidade de vida (QUINTANA et al., 

2004).   

Além disso, os métodos de tratamento, entre eles a cirurgia, violam os valores 

culturais sobre a sacralidade do corpo da mulher e sua posição social na comunidade e por 

isso a decisão de renunciar ao tratamento pode ser feita a partir de uma perspectiva cultural 

(PRIOR, 2009). O útero ainda é símbolo de feminilidade, sexualidade e maternidade. Para 

alguns, mulher sem útero não é mulher, é um saco velho e vazio (REIS; BEJI; COSKUN, 

2009).  

 Outro fator que pode dificultar os comportamentos preventivos é perceber o câncer 

como uma doença distante de si e possível no outro (CESTARI, 2005). Isto é notado entre 

portadores que associam a palavra câncer a susto e não aceitação, transmitindo a sensação de 

surpresa ao se deparar com o diagnóstico (OLIVEIRA; GOMES, 2008).  

 Assim, a descrença da possibilidade de desenvolver o câncer cérvico-uterino favorece 

que não se realize o exame Papanicolaou (CESTARI, 2005). Isto acontece quando o relaciona 

a uma infecção sexualmente transmissível, por exemplo. Neste caso, falta a compreensão de 

que o câncer pode se desenvolver a partir de uma relação sexual antiga. Acredita-se que, se 

não têm mais relações sexuais, não há necessidade de realizar o exame (WIESNER-

CEBALLOS et al., 2006).  

 Mulheres mais velhas podem não fazer o exame por dois motivos. Ou realmente não 

percebem o risco, julgando não ter mais necessidade de realizar o exame, ou não o realizam 

por vergonha por julgá-lo como uma prova de que se comportou de maneira errada (PRIOR, 

2009). Este último motivo é o que faz com que mulheres solteiras também não procurem 

realizá-lo (RODVALL et al., 2005). Outros fatores que podem dificultar a realização do 

exame preventivo são medo, desconforto, constrangimento (CESTARI, 2005; FERREIRA; 

OLIVEIRA, 2006),  dificuldade de acesso ao serviço de saúde, sobrecarga de trabalho da 
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mulher e falta de atenção e cuidado com o próprio corpo (OLIVEIRA; FERNANDES; 

GALVÃO, 2005).  

 Entre adolescentes, estudos têm demonstrado uma deficiência do conhecimento sobre 

HPV, câncer cervical e Papanicolaou (MARLOW; WALLER; WARDLE, 2007; MOREIRA 

et al., 2006) Em contrapartida, várias pesquisas sugerem que a frequência das alterações 

citológicas cervicais vem crescendo nesta população (BANO et al., 2008; GONÇALVES et 

al., 2009; PEDROSA; MATTOS; KOIFMAN, 2008). Isto se deve à maior susceptibilidade 

em adolescentes devido à maior imaturidade imunológica, exposição ao epitélio cilíndrico na 

ectocérvice com consequente metaplasia, e baixa incidência de uso de métodos de barreira 

(WIDDICE; MOSCICKI, 2008).  

 Paralelamente a esse contexto de evidências científicas, a sociedade tem criado 

fantasias em torno do ser adolescente. Nesta fantasia, quase tudo é permitido por ter a 

liberdade de experimentar, realizar novas escolhas, gozar a vida ainda sem responsabilidades 

do mundo adulto (ROCHA; GARCIA, 2008). As representações que os adolescentes têm de 

si próprios traduzem-se em uma visão muito positiva, sobressaindo-se ideias de alegria, bom 

humor, extroversão e satisfação com o corpo (ASSIS et al., 2003). Nesta fase da vida, 

esperança e otimismo são muito valorizados (CÉSAR, 2008), sobretudo entre as meninas 

(SAMPAIO; VIEIRA, 2009), sendo pouco provável a associação do início da vida sexual 

com a possibilidade de desenvolver um câncer. Por isso, apesar das evidências, é provável 

haver, entre adolescentes, uma falsa ideia de proteção contra o câncer. 

  A relação com o grupo é uma das características mais presentes e significativas nesse 

momento da vida (SOUSA; BRANDÃO, 2008). Como as representações são feitas através de 

interação entre indivíduos (MOSCOVICI, 2009), os relacionamentos em grupo são 

importantes para a construção da identidade do adolescente (SOUSA; BRANDÃO, 2008).  

 Definições partilhadas pelos membros de um grupo, além de afirmar um vínculo social 

e uma identidade, é um guia para ações e trocas cotidianas (JODELET, 2001).  Muitas vezes 

são um guia tão expressivo que nem sempre o(a) adolescente consegue se posicionar de forma 

diferente dentro do grupo, podendo haver conflitos no processo de escolhas e opiniões 

(SOUSA; BRANDÃO, 2008). Isso demonstra o quanto as representações sociais são 

importantes para as atitudes dos componentes de um grupo de adolescentes. 

 Quando as representações são negativas, no que diz respeito à prevenção de doenças, 

os profissionais de saúde podem influenciar e modificá-las, dependendo da maneira como é 

realizada a comunicação (MOSCOVICI, 2009). O diálogo utilizado na abordagem deve ser 

contextualizado às vivências da mulher, sem preconceitos, respeitando valores e crenças. 
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Deve-se evitar transmitir mensagens que responsabilizam apenas a mulher por suas práticas 

sexuais e de cuidado com o corpo (CRUZ; LOUREIRO, 2008).  

 Apenas propor intervenções a nível comportamental coloca a responsabilidade sobre 

os indivíduos (CARTER; HOOKER; DAVEY, 2009). Por isso, as estratégias devem abranger 

a coletividade. As pessoas têm de ser incentivadas para mudar comportamentos, mas devem 

existir programas independentes, com envolvimento global e coletivo (SASCO, 2008).  

 A estratégia da Organização Panamericana de Saúde para prevenção e controle global 

do câncer de colo do útero propõe, dentre outras coisas, examinar as pessoas que residem na 

comunidade (inclusive adolescentes), suas crenças e necessidades relacionadas com a 

prevenção e controle deste câncer, para que, a partir dessas informações, as políticas públicas 

sejam modificadas (LUCIANI; ANDRUSB, 2008). Para isso, devem ser desenvolvidas 

parcerias com a comunidade para ouvir e aprender com ela, reforçando a adequação dos 

serviços com o desenvolvimento de mensagens culturalmente apropriadas (AGURTO et al., 

2005).  

  Múltiplos são os fatores que modulam as crenças, hábitos e comportamentos dos 

indivíduos e, para construir estratégias educativas é necessário apreender, compreender e 

dialogar com esta multiplicidade de aspectos. Não se deve tratar um determinado 

comportamento apenas como falta de informação ou de força de vontade (MEYER et al., 

2006). A representação social é um desses fatores, portanto, as representações sociais de 

adolescentes sobre o câncer de colo do útero desvendadas poderão contribuir na construção de 

outras estratégias mais eficazes voltadas para a prevenção desta doença neste grupo.  
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3 CAPÍTULO 2 - CAMINHO METODOLÓGICO 

 

 Neste capítulo será descrito o caminho metodológico percorrido nos dois artigos: 

“Representações sociais do câncer de colo do útero: uma revisão integrativa” e 

“Representações sociais de adolescentes sobre o câncer de colo do útero”. 

 

3.1 Primeiro artigo: Representações sociais do câncer de colo do útero: uma revisão  

  integrativa 

  

3.1.1 Escolha da abordagem 

 

 Este é um estudo de revisão do tipo integrativa, que tem como propósito inicial obter 

um entendimento aprofundado sobre um determinado fenômeno a partir de estudos anteriores 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). Esse método constitui um instrumento da Prática 

Baseada em Evidências, sendo capaz de manter os profissionais mais informados para a 

tomada de decisões, tornando as práticas de saúde mais eficazes (WEBSTER, 2002) 

 Esse tipo de revisão é um instrumento válido também para Prática Baseada em 

Evidências em Enfermagem, pois possibilita uma compreensão abrangente dos problemas 

pertinentes aos cuidados de saúde, como os relacionados aos cuidados de enfermagem, ao 

impacto da doença e/ou do tratamento (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).  

 Isso acontece por ser uma abordagem metodológica que permite a análise e a síntese 

de estudos publicados com diferentes metodologias, combinando dados teóricos e empíricos, 

diferente do que ocorre em outros tipos de revisão como metanálise e revisão sistemática 

(WHITTEMORE; KNAFL, 2005).  

 

3.1.2 Etapas percorridas para construção da Revisão Integrativa da Literatura 

 

 Para construção da revisão integrativa foram percorridas seis etapas, definidas por 

Mendes, Silveira e Galvão (2008), que serão descritas a seguir. A primeira etapa consistiu na 

definição do tema, formulação do objetivo e da questão norteadora do estudo: Quais as 

representações sociais do câncer de colo do útero?  

Na segunda etapa, foram estabelecidos os critérios de inclusão de estudos para orientar 

a busca e seleção, tais como: artigos disponíveis em texto completo nas bases de dados e no 
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Portal CAPES, publicados entre os anos 1999 e 2009, nos idiomas inglês, português e 

espanhol e que revelassem as representações sociais sobre o câncer de colo do útero. 

Em seguida, nessa mesma etapa, foram realizadas as pesquisas nas bases de dados 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), ADOLEC (Saúde 

na Adolescência), BDENF (Base de Dados de Enfermagem) e MEDLINE (Literatura 

Internacional em Ciências da Saúde) contidas na Biblioteca Virtual em Saúde da BIREME. 

 Para essas pesquisas, em cada uma das bases de dados, foram implementados cinco 

passos. O descritor utilizado para a busca foi “Neoplasias do Colo do Útero” cruzado com o 

descritor “Pesquisa Qualitativa” e com cada palavra-chave: meaning, representations, 

representation, social representation, social representations, uma vez que para representações 

sociais não foi encontrado nenhum descritor correspondente no vocabulário “Descritores em 

Ciências da Saúde”. Os três primeiros passos foram realizados com o intuito de identificar 

quantas publicações eram resgatadas com cada descritor e palavras-chave, e assim determinar 

a viabilidade dos cruzamentos posteriores realizados nos dois últimos passos. A estratégia de 

busca utilizada está descrita no quadro 1:  
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Após os cruzamentos, no quarto e quinto passos, foram identificadas 129 publicações, 

sendo realizada a leitura de seus títulos e resumos, resultando na exclusão dos estudos não 

relacionados à temática e/ou repetidos. Nas bases de dados LILACS e ADOLEC, todos foram 

excluídos por não responderem à questão norteadora. Na base BDENF, todos tinham sido 

recuperados na base LILACS. Portanto, nenhuma publicação dessas bases de dados foi 

selecionada. 

 Na base de dados MEDLINE, das 106 publicações acessadas, 98 foram excluídas: 94 

não respondiam à questão norteadora do estudo, três não tinham texto completo disponível 

online e uma se repetiu nos dois cruzamentos realizados nessa mesma base de dados. Dessa 

forma, oito publicações foram pré-selecionadas para leitura do texto completo. 

 Após essa pré-seleção, os estudos foram lidos na íntegra, buscando-se responder a 

seguinte questão: os resultados têm relação com a questão norteadora? Nessa etapa foram 

excluídos outros três artigos. Dessa forma, a coleta resultou em uma amostra final de cinco 

artigos, todos da base de dados MEDLINE. Chama-se a atenção para o fato de não ter sido 

encontrado nenhuma publicação na base ADOLEC sobre as representações do câncer de colo 

do útero, demonstrando-se a deficiência desse tipo de abordagem com a população de 

adolescentes.   

 Na terceira etapa, foram definidas as informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados com o objetivo de organizar as informações. Isso resultou na elaboração de um 

instrumento de coleta de dados (Apêndice A) contendo: título do artigo, periódico, autores, 

ano, país de publicação, idioma, objetivos, tipo de estudo, sujeitos do estudo, resultados, 

limitações e conclusões.  

 A quarta etapa correspondeu à avaliação dos estudos incluídos, equivalente à análise 

de dados de uma pesquisa convencional. Foram levadas em consideração as características de 

cada estudo, apurando a validade dos métodos e dos resultados e determinando sua utilidade 

prática. Procurou-se responder as seguintes questões: qual é a questão da pesquisa? A 

metodologia está adequada? Os resultados estão baseados nos dados coletados? (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008). Ainda como forma de avaliar, foi definido o nível de 

evidências dos artigos segundo o delineamento da pesquisa (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 

2010):  

Nível 1 Evidências resultantes de meta-análise de múltiplos estudos clínicos 

controlados e randomizados;                     

Nível 2 Evidências obtidas em estudos individuais com delineamento experimental; 

Nível 3 Evidências de estudos quase-experimentais; 
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Nível 4 Evidências de estudos descritivos (não experimentais) ou com abordagem 

qualitativa; 

Nível 5 Evidências provenientes de relatos de caso ou de experiências; 

Nível 6 Evidências baseadas em opiniões de especialistas. 

 Na quinta etapa foram realizadas interpretação, síntese e discussão dos principais 

resultados das pesquisas. Foi construído um quadro com a síntese dos estudos para evidenciar 

as representações sobre o câncer do colo do útero. Essa síntese permitiu a comparação entre 

os estudos e desses com a literatura. Dessa forma, essa fase permitiu, além da síntese dos 

estudos, a identificação das lacunas do conhecimento.  

 A sexta etapa correspondeu à apresentação da revisão, em formato de artigo, de modo 

que contemplasse a descrição das etapas percorridas e os principais resultados evidenciados 

na análise dos artigos incluídos.  

 

3.2 Segundo artigo: Representações sociais de adolescentes sobre o câncer de colo do 

  útero. 

 

3.2.1 Escolha da abordagem 

 

 O estudo foi do tipo descritivo exploratório conduzido pela abordagem qualitativa. 

Esse método não busca estudar o fenômeno em si, mas entender o significado que o indivíduo 

ou grupo atribui a algo que lhe diz respeito (TURATO, 2005). Além de permitir desvelar 

processos sociais pouco conhecidos referentes a grupos particulares, propicia a construção de 

novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos e categorias durante o processo de 

investigação (MINAYO, 2007).  

 

3.2.2 Cenário do Estudo 

 

 O estudo foi realizado em um loteamento, localizado na periferia do município de 

Limoeiro. Esse município situa-se na Mesorregião do Agreste de Pernambuco a 77 

quilômetros da capital do Estado, com uma população de 53.855 habitantes segundo dados do 

Censo Populacional de 2010 (IBGE, 2010).  

 O loteamento foi escolhido por ser um dos que apresenta, no município, maior 

vulnerabilidade social. A vulnerabilidade se deve ao fato de se tratar de uma área urbana nova 

que atraiu a população mais carente do município, sem infraestrutura para recebê-la. Por esse 



23 
 

motivo, as construções habitacionais são irregulares, provenientes de invasão e apropriação 

indevida dos territórios. Além disso, falta no loteamento opções de lazer.   

 A população apresenta baixa escolaridade. Na sua maioria não possui emprego formal 

constituindo-se de um grande número de pessoas desempregadas sobrevivendo de sub-renda, 

advinda de atividades informais e benefícios do governo proveniente do Programa Bolsa 

Família. 

 Assim, a vulnerabilidade dessa comunidade é resultado da relação entre a falta de 

recursos materiais, falta de acesso a uma estrutura de oportunidades sociais, econômicas e 

culturais que provêm do Estado, do mundo de trabalho e da sociedade e por fim a falta de 

estratégias para o uso dos ativos com vistas a fazer frente às mudanças estruturais do contexto 

social (ABRAMOVAY et al., 2002).     

 Ainda é necessário ressaltar que nessa comunidade, no início do ano de 2009, foi 

inaugurada a Unidade de Saúde da Família. A equipe de saúde é constituída de um médico, 

uma enfermeira, cinco agentes comunitários de saúde, um dentista e um atendente de 

consultório dentário.  

 

3.2.3 Participantes do estudo 

 

 As participantes do estudo foram 11 adolescentes do sexo feminino, com idade entre 

14 e 19 anos, cadastradas na Unidade de Saúde da Família e que tinham iniciado a vida 

sexual. Foi escolhida essa faixa etária porque nela mais de 60% das adolescentes já têm 

iniciado a vida sexual (PAIVA et al.,2008), momento em que devem ser intensificadas as 

medidas de prevenção do câncer de colo do útero, sobretudo por meio da triagem das lesões 

precursoras desse câncer.  

 Além disso, foram excluídas as adolescentes com idade inferior a 14 anos, pois de 

acordo com a lei 12015/09, artigo 217-A (BRASIL, 2009a), “ter conjunção carnal ou praticar 

outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos” é considerado estupro de vulnerável, o 

que envolveria fatores sociais e psicológicos que não correspondiam aos objetivos deste 

estudo. 

 O tamanho da amostra foi definido pelo critério de saturação teórica, ou seja, quando 

as informações contidas nas entrevistas se tornaram redundantes. A avaliação da saturação foi 

feita por um processo contínuo desde o início da coleta de dados sempre confrontando com os 

objetivos do estudo. As semelhanças das informações indicaram o discurso do grupo, sendo 

compreendidas suas representações em relação ao objeto de pesquisa (FONTANELLA; 
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RICAS; TURATO, 2008). Assim, quando se percebeu a lógica interna do grupo em estudo, a 

coleta de dados foi finalizada (MINAYO, 2007).  

 

3.2.4 Coleta de Dados 

  

Para a coleta de dados foi utilizada a entrevista do tipo semiestruturada. Escolheu-se 

essa técnica por ser adequada aos objetivos do estudo, uma vez que a fala é capaz de revelar 

condições estruturais, sistemas de valores, normas e símbolos e, ao mesmo tempo, de 

comunicar por meio de um interlocutor as representações de grupos específicos em condições 

históricas, culturais e sócio-econômicas específicas (MINAYO, 2007). 

Esse tipo de entrevista facilita a abordagem e assegura que todos os pressupostos 

sejam cobertos na conversa. O entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em 

questão sem se prender à pergunta feita pelo entrevistador (MINAYO, 2007). Por permitir 

uma maior flexibilidade, o entrevistador pode decidir quando e em que ordem irá realizar 

quais perguntas, sendo necessário atenção ao que já foi dito no decorrer da entrevista e a 

relevância para a questão do estudo (FLICK, 2009).  

Dessa forma, o roteiro da entrevista semiestruturada (Apêndice B) foi composto por 

questões fechadas que possibilitaram a caracterização dos sujeitos da pesquisa e pelas 

seguintes questões norteadoras: O que o câncer de colo do útero significa para você?  O que 

você faz para evitá-lo? 

 Para verificar a adequação do instrumento de coleta de dados, foi realizado um estudo 

piloto com adolescentes da mesma faixa etária que não pertenciam à comunidade. Constatada 

a adequação, o instrumento não foi alterado.  

 Antes de iniciar a pesquisa de campo foi necessária a aproximação com a equipe da 

Unidade de Saúde da família, sendo explicado à enfermeira e a agentes comunitárias de saúde 

sobre a importância e a metodologia do estudo. Foram elas que selecionaram as adolescentes 

que preenchiam os critérios de inclusão e acompanharam a pesquisadora nas visitas aos 

domicílios, onde ocorreu o contato com as adolescentes. A relação de confiança que as 

adolescentes tinham com as profissionais facilitou a realização da pesquisa.  

 Algumas adolescentes estavam sozinhas em casa, outras com seus familiares. 

Inicialmente houve um momento de apresentação pessoal e explicação do objetivo da visita, 

enfatizando-se a importância da pesquisa. Questionava-se se a adolescente tinha interesse de 

participar da mesma e, caso houvesse, era solicitada a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice C). As adolescentes com mais de 18 anos assinaram o termo. 
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No caso de idade inferior, era o responsável quem assinava, porém, com consentimento verbal 

da adolescente. Em seguida era solicitado à mesma a indicação de um local da casa onde se 

sentiam mais à vontade e que permitisse privacidade para a realização da entrevista. Na 

maioria das vezes, o local escolhido foi o quarto. A timidez inicial era quebrada durante as 

perguntas que serviam para caracterização da amostra. 

 As entrevistas foram gravadas em aparelho MP4 para favorecer a transcrição na 

íntegra, que ocorria no mesmo dia da entrevista, evitando-se a perda dos detalhes das falas das 

entrevistadas, o que inclui hesitações, risos, silêncios, bem como estímulos da entrevistadora 

(BARDIN, 2009).   

   

3.2.5 Análise dos dados 

 

 A análise de conteúdo foi utilizada para análise das informações, por ser, segundo 

Bardin (2009, p. 44), aplicável a qualquer comunicação, definindo-a como:   

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 
indicadores (qualitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
 

 A análise de conteúdo foi na modalidade temática, que consiste em descobrir os 

núcleos de sentido que favorecem a captação da representação social das depoentes sobre o 

objeto em estudo, assim como a contextualização psicossocial que circunda esse objeto 

(MINAYO, 2007).  

 Para isso, as falas foram organizadas em grelha de análise (Apêndice D). A princípio 

foi realizada uma pré-análise que tinha como objetivo organizar as falas. Assim, as falas 

foram transcritas e separadas por questão norteadora, procedendo-se a leitura flutuante das 

mesmas para a apreensão do sentido do todo.  

 Em seguida ocorreu a exploração do material com leitura exaustiva das falas, tendo 

como finalidade a categorização. Primeiramente foram extraídos os núcleos de sentido 

(palavras ou expressões que respondiam à questão norteadora). Com os núcleos de sentido 

destacados nas falas, essas foram recortadas, sem perder o contexto, obtendo-se os trechos das 

entrevistas que respondiam à questão. A partir de então, se iniciaram as inferências, 

categorizando os núcleos de sentido em expressões que os representassem, primeiro em 

códigos (Confronto I), que foram agrupados em subcategorias (Confronto II) e essas em 

categorias temáticas (Confronto final).  
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  Os temas foram interpretados à luz da Teoria das Representações Sociais que foi 

relevante neste estudo por fornecer ideias sobre o conhecimento produzido, transformado e 

transmitido sobre o câncer de colo do útero. Além disso, foi capaz de permitir a compreensão 

de como um conhecimento social e culturalmente compartilhado influencia os modos 

individuais de percepção, experiência e ação. É uma abordagem bastante utilizada enquanto 

esquema teórico para os estudos qualitativos que tratam da construção social de fenômenos 

como a saúde e as doenças (FLICK, 2009).  

 

3.2.6 Aspectos Éticos e Legais 

 

O estudo seguiu o que preceitua a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde/ Ministério da Saúde, a qual norteia o princípio de autonomia, que trata do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), instrumento imprescindível para o 

desenvolvimento de qualquer pesquisa envolvendo seres humanos por considerar sua 

dignidade e defender sua vulnerabilidade (BRASIL, 1996).  

 Em atenção a essa resolução, foram garantidos às adolescentes privacidade, 

confidencialidade, anonimato e a possibilidade de não participar da pesquisa ou de desistir em 

qualquer das suas etapas. Para manter o sigilo das adolescentes, essas foram identificadas pela 

letra “A” sendo acrescentado um número que corresponde à ordem com que foram 

entrevistadas. A pesquisa só teve início após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Agamenon Magalhães (Anexo A) e com anuência do Secretário Municipal de Saúde 

do município de Limoeiro (Anexo B).  

 O risco, inerente ao tema abordado, foi o de constrangimento durante a entrevista por 

se tratar de um tema que envolve a vida sexual da adolescente, mesmo sendo asseguradas a 

privacidade e a confidencialidade dos dados. Como benefício imediato, todas as adolescentes 

receberam orientações sobre o tema após a entrevista. Algumas aproveitaram a oportunidade 

para esclarecer sobre outras dúvidas relacionadas à saúde da mulher. Após a defesa da 

dissertação, os resultados serão apresentados na comunidade em que foi realizada a pesquisa.  

 Outros benefícios virão com a publicação dos resultados, uma vez que estarão 

disponíveis para todos os profissionais e acadêmicos da área de saúde, bem como qualquer 

interessado no assunto abordado. A informação será multiplicada e mais adolescentes serão 

beneficiadas. Além disso, diante das evidências mostradas de aumento na prevalência de 

alterações citológicas cervicais entre adolescentes, sobretudo no Brasil (MONTEIRO et al., 

2006; PEDROSA; MATTOS; KOIFMAN, 2008), este estudo servirá como mais um incentivo 
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para que haja a inclusão das mulheres menores de 25 anos de idade nos programas 

sistemáticos de prevenção do câncer do colo do útero.   
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4 CAPÍTULO 3 - ARTIGO DE REVISÃO 

 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA 1 

Danielle de Lima Fernandes2 

Cleide Maria Pontes3 

RESUMO 

 

O câncer de colo do útero é um câncer comum entre as mulheres. Em adolescentes, apesar da 

incidência ser baixa, tem havido crescimento na frequência de alterações citológicas. Como as 

representações sobre o câncer podem influenciar no comportamento preventivo, é objetivo 

deste estudo identificar as evidências científicas sobre as representações sociais do câncer de 

colo do útero nas publicações científicas. Trata-se de uma revisão integrativa guiada pela 

questão norteadora: quais as representações sociais do câncer do colo do útero? As bases de 

dados para a seleção dos estudos foram LILACS, ADOLEC, BDENF e MEDLINE, 

resultando em cinco artigos publicados entre os anos 1999 e 2009. Os resultados 

demonstraram que as representações mais frequentes são de uma doença incurável e fatal que 

provoca dor, relacionada à hereditariedade, dieta imprópria ou ao destino. Essas crenças 

podem impedir os comportamentos preventivos, por isso, precisam ser desmistificadas através 

da educação em saúde.  

Descritores: Neoplasias do colo do útero. Pesquisa qualitativa. Enfermagem em Saúde 
Pública. Atenção Primária à Saúde. Educação em Saúde.  
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ABSTRACT 

 

Cervical cancer is a common cancer among women. In adolescents, despite having a low 

incidence, there has been an increase in the frequency of cytological alterations. As 

representations of the cancer can be influenced by preventative behaviour, it is the objective 

of this study to identify the scientific evidence of the social representations of cervical cancer 

in scientific publications. This is done through an integrative revision lead by the guiding 

question: what are the social representations of cervical cancer? The databases for the 

selection of the studies were LILACS, ADOLEC, BDENF and MEDLINE, resulting in five 

articles published from 1999 to 2009. The results showed that the most frequent 

representations are incurable, fatal disease which provokes pain, related to hereditary, 

inappropriate diet or fate. These beliefs may impede preventative behaviour and, because of 

this, need to be demystified through health education. 

Descriptors: Uterine Cervical Neoplasms. Qualitative Research. Public Health Nursing. 

Primary Health Care. Health Education.  

 

Title: Social representations of cervix cancer: an integrative review 
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RESUMEN 

 

El cáncer de cuello uterino es un cáncer común entre las mujeres. En adolescentes, aunque 

con incidencia baja, ha habido crecimiento en la frecuencia de alteraciones citológicas. Como 

las representaciones sobre el cáncer pueden influir en el comportamiento de la prevención, 

este estudio tiene como objetivo identificar las evidencias científicas sobre las 

representaciones sociales del cáncer de cuello uterino en las publicaciones científicas. Es una 

revisión integradora, guiada por la pregunta: ¿Cuáles son las representaciones sociales del 

cáncer de cuello uterino? Las bases de datos consultadas para seleccionar los estudios fueron 

LILACS, ADOLEC, BDENF y MEDLINE, dando lugar a cinco artículos publicados entre 

1999 y 2009. Los resultados mostraron que las representaciones más comunes de ese tipo de 

cáncer son de una enfermedad incurable y mortal que causa signos y síntomas, especialmente 

dolor, y que está relacionada con la herencia, la dieta inadecuada o al destino. Esas creencias 

pueden ser engañosas, lo que obstaculiza los comportamientos preventivos, por lo tanto, hay 

que desmitificar a través de la educación para la salud. 

Descriptores: Neoplasias del Cuello Uterino. Investigación Cualitativa. Enfermería en Salud 

Pública. Atención Primaria de Salud. Educación en Salud.  

 

Título: Representaciones sociales del cáncer del cuello uterino: una revisión integradora. 

  

 

 
 
 

 

 



 31 

INTRODUÇÃO 

 

 O câncer de colo do útero é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres, 

ocorrendo 500 mil novos casos por ano no mundo. A estimativa de casos para o Brasil no ano 

de 2011 é de mais de 18 mil casos(1). 

Entre adolescentes, a frequência de alterações citológicas vem crescendo não apenas 

no Brasil como em outros países(2,3). Apesar de ser baixa a incidência de câncer nessa 

população, observa-se um percentual considerável de lesões de alto grau que pode evoluir 

para câncer num futuro próximo, como em caso relatado de carcinoma micro-invasor de colo 

uterino em adolescente de 14 anos, com menarca aos 10 anos e primeira relação sexual aos 12 

anos.4 Por isso, sugere-se a implementação de estratégias de prevenção e controle voltadas 

para adolescentes que iniciaram a vida sexual, incluindo o rastreio citológico periódico(2-4). 

O comportamento preventivo pode ser influenciado pelo modo como se representa 

esse tipo de câncer. Representar é uma maneira de compreender e comunicar um 

conhecimento(5) produzido no senso comum de forma compartilhada e articulada, 

constituindo-se em uma teoria leiga a respeito de determinados objetos sociais(6). Além de 

serem um guia no modo de nomear, definir e interpretar diferentes aspectos da realidade 

diária, são capazes de orientar a tomada de decisões e posicionamentos frente a esses 

aspectos(7). 

 Assim, entre mulheres que realizam o exame de Papanicolaou, um dos fatores que 

motiva a busca de prevenção é o medo que surge por representar o câncer como uma doença 

trágica, sem cura, uma sentença de morte, causa de invalidez, sofrimento e decomposição do 

corpo. Por sua vez, um dos fatores que desmotiva é a descrença na possibilidade de 

desenvolver essa doença(8). De uma maneira geral, ao receber o diagnóstico, as pessoas 
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demonstram surpresa transmitindo exatamente esta ideia, de que o câncer não é esperado para 

si, é antes, considerado uma doença do outro(9).  

 O câncer de colo do útero, particularmente, pode estar associado à idade mais 

avançada ou à promiscuidade o que torna, para muitas mulheres, a realização do exame 

preventivo desnecessária(10). Entre adolescentes é provável haver essa falsa ideia de proteção, 

pois, as representações que elas têm de si próprias traduzem-se em uma visão muito positiva, 

traduzida por alegria, bom humor, extroversão e satisfação com o corpo(11).  

 O novo olhar sobre a adolescência é o da encarnação da alegria e do prazer sem 

compromissos onde esperança e otimismo são muito valorizados(12). Portanto, é difícil que 

nessa fase haja associação do início da vida sexual com a possibilidade de desenvolver um 

câncer. Assim, é importante buscar as representações sobre o câncer de colo do útero, as quais 

podem influenciar no comportamento de prevenção dessa doença. Nesse contexto, o objetivo 

desta revisão integrativa é identificar as evidências científicas sobre a representações sociais 

do câncer de colo do útero nas publicações científicas.  

 

MÉTODOS 

 

Este é um estudo de revisão do tipo integrativa, abordagem metodológica que permite 

a análise e síntese de múltiplos estudos publicados, experimentais e não experimentais, 

possibilitando uma compreensão abrangente dos problemas pertinentes aos cuidados de 

saúde(13).  

 Para operacionalizar essa revisão, foram seguidas as seguintes etapas: definição do 

tema e formulação do objetivo e da questão norteadora; estabelecimento dos critérios para 

inclusão de estudos e busca na literatura; definição das informações a serem extraídas dos 
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estudos selecionados; avaliação dos estudos incluídos; interpretação dos resultados; 

apresentação da revisão/síntese do conhecimento(14). 

A questão norteadora do estudo foi “quais as representações sociais do câncer de colo 

do útero?” e os critérios de inclusão estabelecidos foram: estudos que desvelassem 

representações do câncer de colo do útero, publicados entre os anos 1999 a 2009, nos idiomas 

inglês, português e espanhol e que tivessem texto completo disponível, em livre acesso nas 

bases de dados e/ou com disponibilidade através do Portal CAPES. Os artigos que apareceram 

em mais de uma base de dados foram contabilizados apenas uma vez.    

 As bases de dados pesquisadas para seleção das publicações foram LILACS 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), ADOLEC (Saúde na 

Adolescência), MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da Saúde) e BDENF (Base 

de Dados de Enfermagem), todas contidas na Biblioteca Virtual em Saúde da BIREME. Foi 

utilizado o descritor “Neoplasias do Colo do Útero” cruzado com o descritor “Pesquisa 

Qualitativa” e com as palavras-chave “meaning”, “representations”, “representation”, “social 

representation”, “social representations”, uma vez que não foi encontrado nenhum descritor 

para representações sociais no vocabulário “Descritores em Ciências da Saúde”.  

 Inicialmente, ao utilizar o descritor Neoplasias do Colo do Útero foram encontrados 

865 publicações no LILACS, 27 no ADOLEC, 15694 no MEDLINE e 35 na BDENF. Após 

refinar com o descritor Pesquisa Qualitativa e com as palavras-chave mencionadas, foi 

encontrado um total de 14 artigos no LILACS, 4 no ADOLEC, 106 no MEDLINE e 5 na 

BDENF. Iniciou-se, então, a seleção dos artigos a partir da leitura dos títulos e resumos 

procurando identificar a relação com a temática. Em seguida, conferia-se o ano, o idioma e a 

disponibilidade em formato completo.  

 Todos os artigos das bases de dados LILACS e ADOLEC foram excluídos por não 

responderem à questão norteadora e da base BDENF por serem iguais aos do LILACS. 
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Portanto, nenhuma publicação dessas bases de dados foi selecionada. Já na base de dados 

MEDLINE, foram excluídas 98 publicações: 94 que não estavam relacionadas à temática, três 

que não tinham o texto completo disponível e uma que se repetiu nos dois cruzamentos 

realizado nessa mesma base de dados. Dessa forma, foram selecionados oito artigos para 

leitura na íntegra a fim de se extrair os dados da revisão integrativa, sendo ainda passível de 

exclusão caso não fosse capaz de responder à questão norteadora. Nessa etapa foram 

excluídos mais três, resultando em uma amostra final de cinco artigos, todos da base de dados 

MEDLINE.  

 Os cinco artigos foram avaliados, procurando-se apurar a validade dos métodos e 

resultados(14) e, definindo-se qual o nível de evidência, de 1 a 6, segundo o delineamento da 

pesquisa(15). Um desses artigos(16) não deixou claro a questão da pesquisa. O objetivo no 

resumo era diferente do exposto na introdução e no método. Não ficou clara a questão 

norteadora, portanto não se sabe se os resultados estão realmente baseados nos dados 

coletados. Entretanto, foi possível perceber as representações da população estudada, 

respondendo-se a questão desta revisão integrativa, e, por isso optou-se por mantê-lo nesta 

revisão.  

 Para o registro e organização das informações dos estudos selecionados, foi elaborado 

um instrumento que compreendia dados de identificação dos artigos (título do artigo, 

periódico, autores, ano, país de publicação, idioma), objetivos, tipo de estudo, sujeitos do 

estudo, resultados, limitações e conclusões.  

 A partir das informações do instrumento de coleta, elaborou-se um quadro com a 

síntese dos estudos que evidenciam as representações sociais do câncer de colo do útero nas 

publicações estudadas. Os seguintes aspectos dos estudos foram contemplados: autores/ano, 

título, objetivos, país de publicação, população, representações do câncer de colo do útero, 
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considerações finais. Esse quadro síntese possibilitou a comparação entre os estudos e desses 

com a literatura, além da identificação das lacunas do conhecimento. 

 

RESULTADOS 

 

Os cinco artigos científicos desta revisão integrativa possuíam nível 4 de evidência 

científica por se tratarem de estudos descritivos com abordagem qualitativa(15). Nesses 

estudos, foi pesquisada a representação do câncer de colo do útero em diferentes sujeitos. 

Porém, nenhum dos artigos avaliou especificamente a representação de adolescentes sobre 

esse câncer. Além disso, apesar de haver diversidade de locais de estudo, nenhum foi 

realizado no Brasil. A síntese das publicações está descrita no Quadro 1, cujos estudos foram 

identificados pelo nome do primeiro autor, em ordem decrescente de ano de publicação. 
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DISCUSSÃO 

 

O câncer, de uma maneira geral, é bastante temido por ser considerado uma doença 

incurável, dolorosa, associada diretamente com a morte(9). Além disso, possui conotação 

moral/religiosa de uma doença punitiva e fatal(21). 

As representações do câncer de colo do útero evidenciadas nas publicações científicas 

coincidem em muitos aspectos com essas representações. Assim, é representado também 

como uma doença incurável(16), terrível e mortal(16,20), um tumor que cresce no útero, 

causando dor(20). E possui uma representação moral de destino, vontade de Deus que não pode 

ser alterada(18) ou um carma ruim causado pela personalidade do paciente e que, por isso deve 

ser escondido, como mencionado pelas mulheres da Tailândia(20). 

O silêncio em relação ao câncer está presente em outras culturas. Para aborígenes 

australianas, o câncer é a prova de um mau comportamento por estar relacionado a uma 

infecção sexualmente transmissível. Além disso, existem crenças de que a portadora violou 

alguma tradição cultural e, por isso, é alvo de espíritos de feitiçaria como troco, daí esconder a 

doença para não iniciar uma má reputação(22). 

Essas representações podem, portanto, influenciar negativamente os comportamentos 

frente a esse câncer de duas maneiras. Como é destino ou carma, nada pode ser feito para 

mudar essa realidade, a prevenção não existe. Em segundo lugar, o tratamento é também 

dificultado por haver a tendência de esconder essa condição para não se revelar como 

merecedora dela(20). 

Outro fator preocupante é que muitas mulheres não se percebem em risco, têm um 

falso senso de ser protegida contra o câncer e essas são as principais razões para baixas taxas 

de triagem. Em alguns casos, a falsa percepção de proteção é a associação do câncer cérvico-

uterino à idade mais avançada ou à promiscuidade(10). Nas publicações acessadas nessa 
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revisão, a falta de casos na família, ou uma alimentação saudável era quem gerava uma falsa 

percepção de proteção. O câncer de colo do útero foi constantemente relacionado à 

hereditariedade e à dieta imprópria (alimentos tabus, gordurosos ou com conservantes)(16,18,20). 

Outro fator relacionado foi o estresse causado pela preocupação com o rastreio do câncer, daí 

ser melhor não pensar ou se preocupar com isso(18).  

Além das crenças sobre as causas, destacam-se as relacionadas às consequências que, 

da mesma forma, são capazes de interferir nos comportamentos preventivos. Nesta revisão 

destaca-se a ideia de dor que o câncer cérvico-uterino traz(16,19,20), pois demonstra a falta de 

conhecimento de que esse câncer tem um início assintomático e que a descoberta nessa fase 

favoreceria sua prevenção ou cura.  

Entre as mulheres da Malásia, isso foi evidenciado através da referência ao câncer de 

colo do útero como uma doença horrível, que acarreta sofrimento físico. Nenhuma das 

mulheres referiu que esse tipo de câncer tem início assintomático, pois faltava-lhes o conceito 

de lesões precursoras. Como acreditavam que a função do Papanicolaou é detectar o câncer, 

nenhuma havia se submetido a esse exame devido à ausência de sintomas(16).  

Esse conceito também faltou entre as venezuelanas, que de repente se viram diante do 

diagnóstico de uma doença quando se sentiam saudáveis. Para elas, era difícil perceber câncer 

sem dor. A falta de um sinal físico as fez representar o câncer de colo do útero como uma 

doença que surge do nada e que está fora de seus corpos(19). 

Além de dor, outros sintomas relacionados ao câncer foram corrimento vaginal e 

sangramento vaginal anormal, condizente com a doença em uma fase mais avançada. Para a 

população que possuía essas ideias (homens e mulheres de Banglandesh), a realização do 

Papanicolaou era importante, porém como método de tratamento, dificultando mais uma vez a 

prevenção(17). 
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A falta de percepção de risco, devido à ausência de sinais e sintomas, impede a 

realização de consulta e exames de rastreio, ocasionando um atraso no diagnóstico. 

Normalmente o que leva à procura da assistência médica é o aumento da gravidade dos 

sintomas(23).  

Quanto às consequências em longo prazo, crenças de que o câncer é mortal e incurável 

justificam a não realização de exames de triagem(16). O fatalismo relacionado ao câncer 

dificulta atitudes preventivas, pois o rastreio e o tratamento são considerados inúteis(22). Não 

há a necessidade de diagnosticar uma doença se nada poderá ser feito para alterar seu 

desfecho.  

Paradoxalmente, como há casos de cura conhecidos desse tipo de câncer, existe 

também, na mesma população, o reconhecimento dessa possibilidade, especialmente se sua 

detecção e tratamento forem precoces(16). Essa representação é compartilhada também por 

brasileiros. Apesar da cura ser ainda uma incerteza, já existe um consenso de que se o câncer 

for descoberto no início a cura é possível, mesmo que para isso seja necessário passar por 

sofrimentos durante o tratamento(8). 

Isso mostra o quanto as representações são dinâmicas, podendo ser modificadas 

sempre que novas ideias são introduzidas(5). Nesse caso, o conhecimento de casos de cura 

possibilitou a emergência de novas representações que, por sua vez, facilitam condutas 

positivas em relação à prevenção dessa doença.     

A possibilidade de criação e re-criação das representações sociais é quem possibilitará 

aos profissionais de saúde modificá-las, de modo que possam influenciar positivamente as 

atitudes frente ao câncer de colo do útero.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muitas representações a respeito do câncer do colo do útero colocam a mulher em 

risco para o seu desenvolvimento. As mais encontradas nos estudos foram as de que esse 

câncer é um carma, uma doença incurável e fatal que provoca dor, e que está relacionado à 

hereditariedade e dieta imprópria. Essas crenças, relacionadas às suas causas e consequências, 

podem impedir comportamentos preventivos. Por isso, a educação em saúde faz-se necessária 

para desmistificar essas concepções, desde que respeitadas as crenças e os valores culturais 

das populações.  

Não há estudos direcionados especificamente para as adolescentes. O único que 

incluiu essa população não trazia as representações sociais separadas por faixa etária. Como 

as adolescentes são vulneráveis a esse tipo de câncer torna-se importante a realização de 

estudos que analisem suas representações, a fim de entender as repercussões dessas sobre a 

prevenção da doença.  
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Representações sociais de adolescentes sobre o câncer de colo do útero 4 

Adolescent social representations of cervical cancer 

Título resumido: Adolescentes e o câncer de colo do útero 

 

Fernandes, Danielle de Lima5 

Pontes, Cleide Maria6 

RESUMO 
 
Objetivo: Compreender as representações sociais de adolescentes sobre o câncer 
de colo do útero. 
Métodos: Estudo descritivo, exploratório, qualitativo, realizado no ano de 2010, em 
Limoeiro/PE, nordeste do Brasil. Participaram do estudo 11 adolescentes, entre 14 e 
19 anos, cadastradas na Unidade de Saúde da Família e que tinham iniciado a vida 
sexual. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, guiadas por duas questões 
norteadoras: O que o câncer de colo do útero significa para você?  O que você faz 
para evitá-lo? As falas foram submetidas à análise de conteúdo temática, proposta 
por Bardin, e interpretadas à luz dos construtos da Teoria das Representações 
Sociais. 
Resultados: Da análise das falas emergiram três categorias temáticas: Ameaça à 
vida em todo ciclo vital; Falta de cuidado com o corpo; Conhecimentos que 
interferem na prevenção do câncer cérvico- uterino.  
Conclusões: As representações que emergiram das falas das adolescentes tendiam 
a conduzir à prevenção. Entretanto, isso nem sempre foi suficiente para a ação 
preventiva devido à influência de outros fatores como falta de conhecimento das 
formas de prevenção e vergonha de expor o órgão genital durante o exame 
preventivo de Papanicolaou.  
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ABSTRACT 

 
Objective: To understand the adolescent social representations of cervical cancer. 
Methodology: Descriptive, exploratory, qualitative study, carried out in 2010, in 
Limoeiro/PE, in Northeast Brazil. 11 adolescents participated in the study, aged from 
14 to 19, registered at the Family Health Unit and had begun sexual life. Semi-
structured interviews were conducted with guiding questions: What does cervical 
cancer mean to you?  What do you do to avoid it? The replies underwent thematic 
content analysis, proposed by Bardin, and interpreted under the constructs of Social 
Representation Theory. 
Results: From the analysis of the replies, three thematic categories emerged: Thread 
to life throughout the entire lifecycle; Lack of care for the body; Knowledge which 
interferes in the prevention of cervical cancer.  
Conclusions: The representations that emerged from the adolescents’ replies tended 
towards prevention. However, this is not always sufficient for preventative action 
owing to the influence of other factors such as lack of knowledge of forms of 
prevention and embarrassment in exposing genital organs during the Pap smears.  
 
Descriptors: Uterine Cervical Neoplasms. Adolescent Health. Qualitative Research. 
Public Health Nursing. Primary Health Care. Health Education.  
 
 

INTRODUÇÃO  

  

O câncer cérvico-uterino é o segundo tipo de câncer mais comum entre as 

mulheres,16 tendo como principal causa a infecção persistente pelo Papiloma Vírus 

Humano (HPV).5 Associados ao HPV, outros fatores contribuem para essa 

neoplasia: imunossupressão,1 início precoce da vida sexual, multiplicidade de 

parceiros sexuais, paridade, tabagismo e uso prolongado de anticoncepcionais 

orais.10   

 Além desses fatores, possíveis entre adolescentes devido às influências 

culturais e sociais, a própria adolescência é um fator de risco biológico pela 

imaturidade da cérvice, mais vulnerável às mudanças citológicas provocadas pelo 

HPV.27 Isso se reflete no aumento da frequência das alterações citológicas cervicais 

nessa população, sendo recomendado o rastreio citológico quando se inicia a vida 

sexual.3,23 

 Entretanto, no Brasil, as estratégias que visam impedir o avanço da doença, a 

exemplo do exame periódico de Papanicolaou, ainda têm sido dirigidas, 

prioritariamente, às mulheres na faixa etária de 25 a 59 anos de idade.16 Em 
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Pernambuco, mulheres pertencentes às faixas etárias mais jovens foram as que 

menos se submeteram ao exame, segundo inquérito de 2005-2006.2 

 Além disso, alguns estudos identificaram conhecimentos deficientes, no que 

diz respeito ao conhecimento científico, sobre HPV, câncer cervical e Papanicolaou 

entre adolescentes.13,18 Segundo Moscovici, o conhecimento científico geralmente 

origina o senso comum, a partir do momento em que se torna um objeto de interesse 

e de comunicação.20  Quando este conhecimento do senso comum é socialmente 

elaborado e partilhado, capaz de garantir a identidade do grupo que o originou e, ao 

mesmo tempo, trazer marcas da subjetividade, pode ser designado de 

representação social.12 Por ser capaz de orientar condutas,20 conceitos errôneos 

podem dificultar comportamentos preventivos pelas adolescentes. Um dos motivos 

para a não realização do exame preventivo é a sua associação com idade mais 

avançada, o que demonstra o desconhecimento da relação do início da vida sexual 

e a realização do exame preventivo.7 Assim, as adolescentes constituem um grupo 

vulnerável e, pressupõe-se, que não tenham consciência dessa vulnerabilidade.

  

 Portanto, se faz necessário desvendar as representações sociais das 

adolescentes a respeito do câncer cérvico-uterino como uma formas de adentrar no 

seu mundo e a partir de então buscar estratégias que possam contribuir para a 

prevenção da doença. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi compreender as 

representações sociais de adolescentes sobre o câncer de colo do útero. 

 

CAMINHO METODOLÓGICO 

 

 Este é um estudo descritivo, exploratório, qualitativo,15 realizado no ano de 

2010 em um loteamento do município de Limoeiro/PE, nordeste brasileiro, assistido 

pela Estratégia Saúde da Família. Esse cenário de estudo foi escolhido por 

apresentar, no município, maior vulnerabilidade social. Suas construções 

habitacionais são irregulares em decorrência da apropriação inadequada dos 

terrenos. A população possui baixa escolaridade, na maioria sem emprego formal e 

sem opções de lazer. 

 A amostragem foi intencional e o número de participantes determinado por 

saturação teórica,8 totalizando 11 adolescentes do sexo feminino entre 14 e 19 anos, 

que tinham iniciado a vida sexual, cadastradas na Unidade de Saúde da Família. As 
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adolescentes com idade inferior a 14 anos foram excluídas porque, de acordo com a 

lei brasileira, qualquer ato sexual nessa faixa etária é considerado estupro de 

vulnerável.6   

 Antes da coleta das informações, foi explicado à enfermeira e às agentes 

comunitárias de saúde (ACS) a importância e a metodologia do estudo. Essas 

selecionaram as adolescentes que preenchiam os critérios de inclusão e 

acompanharam a pesquisadora nas visitas aos domicílios, onde foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas15, guiadas por duas questões norteadoras: O que o 

câncer de colo do útero significa para você?  O que você faz para evitá-lo? 

 As entrevistas foram gravadas e, no mesmo dia, transcritas na íntegra, sendo 

as falas submetidas à análise de conteúdo temática, proposta por Bardin. Isso 

consistiu em leitura flutuante e exaustiva das falas, sendo identificados os núcleos 

de sentido que foram codificados e agregados em subcategorias e essas em 

categorias temáticas.4 Em seguida, os dados foram interpretados à luz dos 

constructos da Teoria das Representações Sociais.20   

 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Agamenon Magalhães (protocolo nº 438/09, 26/11/2009). Todas as participantes ou 

responsáveis leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), respeitando os preceitos da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde. Para manter o sigilo das adolescentes, essas foram identificadas pela letra 

“A” seguida do número correspondente à ordem de entrevista. 

 

RESULTADOS 

 

 As características pessoais e a relação de cada adolescente com o câncer 

estão descritas na Tabela 1. Ressalta-se que cinco das onze adolescentes 

entrevistadas eram próximas de algum portador de câncer (familiares, vizinhas ou 

amigas) sendo que em apenas um dos casos tratava-se de câncer de colo do útero 

em estágio avançado. Quanto à escolaridade, cinco tinham o ensino fundamental 

incompleto, sendo que quatro já haviam interrompido os estudos. Apenas três 

tinham uma renda familiar acima de um salário mínimo, três eram mães e duas 

estavam gestantes no momento da entrevista. 
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  Da análise das falas emergiram três categorias temáticas: Ameaça à vida em 

todo ciclo vital; Falta de cuidado com o corpo; Conhecimentos que interferem na 

prevenção do câncer cérvico- uterino.  

 

Tema 1 Ameaça à vida em todo o ciclo vital 

 Apenas uma das adolescentes demonstrou surpresa ao ser questionada 

sobre o significado do câncer de colo do útero, por não ter o conhecimento de que 

esse câncer pode acometer adolescentes:   

“(expressão de surpresa) eu não sabia que adolescente também tinha, eu não 

estava sabendo disso...” (A11; 18 anos) 

 Para outras, o câncer de colo do útero deixa de ser uma doença que só 

acomete mulheres mais velhas para ser uma doença que, atualmente, não escolhe 

faixa etária, gerando medo de também ser acometida: 

“espero que eu não tenha... hoje em dia essa doença não só atinge mais as pessoas 

com idade, né? Até as adolescentes estão passando por isso.” (A6; 19 anos) 

“... Acontece tanto com adolescente, com adulto, mais velho... como já aconteceu 

com outras pessoas né, que fica com medo.” (A2; 18 anos) 

 O medo é justificado pelo significado dado ao câncer de ameaça à vida, 

expressa de diferentes formas. Havia o medo de ser estigmatizada, alterando o 

convívio com a sociedade: 

 “Eu tenho bastante medo de pegar... eu ia pensar que o povo, o povo não ia gostar 

de mim mais como gostava antes.” (A9; 15 anos) 

  Outras, entretanto, associavam-no, imediatamente, à morte, como doença 

que invariavelmente mata e que pode, inclusive, significar morte antecipada, 

acontecendo a partir do momento do diagnóstico:  

“... eu ia pensar é que ia ser o fim, né?... chegar o fim de todo o câncer de colo do 

útero: é a morte.” (A8; 18 anos) 

 “... eu ia pensar que... eu ia morrer antes da minha vida... estar na hora de 

terminar.” (A9; 15 anos)  

 As falas revelaram ainda, além de morte, várias palavras que denotam 

ameaça à existência da pessoa acometida:  

“Uma doença muito perigosa.” (A3; 15 anos) 

“... a doença é uma doença muito grave...” (A7; 17 anos) 
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“Risco, né, de vida... porque... esse câncer de colo do útero é perigoso.” (A2; 18 

anos) 

 Mesmo no caso de dúvida da possibilidade da morte, o câncer cérvico-uterino 

também foi considerado como de difícil resolução e que por isso sua única solução 

pensada seria por fim à vida antecipadamente:  

“Problema, né?... Isso mata, né? Mata? A pessoa com um problema desse é pra 

querer morrer... pensar em morrer mesmo...” (A5; 17 anos) 

 O risco de morte foi justificado pelo fato do câncer ser representado como 

uma doença incurável e que ao propagar para outros órgãos, destrói o corpo até a 

morte: 

“... eu ia pensar que ia morrer, né?... que não ia ter cura mais.” (A3; 15 anos) 

 “Se ele já estivesse muito agravado aí ia ser pior porque pode até passar pra outros 

órgãos.” (A10; 18 anos) 

“Uma vizinha minha... perdeu o útero e tudo... já está perto da morte mesmo porque 

já se iniciou e já acabou tudo o que tinha dentro dela.” (A1; 18 anos)   

 As mutilações provocadas pelo câncer, além de serem responsáveis pela 

morte, significam, para as adolescentes, ameaça à vida da mulher por destruí-la 

como mulher e mãe, havendo comparação com o câncer de mama:  

“... o da mama e o do útero é difícil mesmo. Porque o da mama a pessoa... vai 

perder um seio. E o do útero porque não vai poder mais ser mãe, vai totalmente 

desfazer a mulher.” (A6; 19 anos) 

 Além de sofrer com as mutilações, a mulher ainda corre o risco de ser 

abandonada pelo cônjuge, sendo o câncer representado como uma doença que 

gera a perda da solidez familiar: 

“... abala toda a família. Até um dos casos o marido abandonou. Não aguentou a 

barra, suportar a barra com ela.” (A6; 19 anos) 

 Por tudo isso, o câncer de colo do útero é representado como uma doença 

penosa, que agride gerando dor física e/ou moral:  

“Difícil porque é um sofrimento... complicado” (A10; 18 anos) 

 Assim, as adolescentes esperam ter apoio Divino e da família, especialmente 

do marido, caso venham a desenvolvê-lo, representando-o como uma doença que 

requer apoio Divino e familiar:  

“... eu nem sei se acontecesse isso comigo um dia... só Deus mesmo.” (A7; 17 anos)  

“Pedir a Deus que me ajudasse.” (A4; 19 anos) 



51 
 

“Com apoio do marido, da família.” (A6; 19 anos) 

  Diante de toda a ameaça que o câncer de colo do útero representa, sete 

adolescentes demonstraram dificuldades em pronunciar a palavra “câncer”, 

utilizando palavras como: “uma coisa”, “ela”, “essa doença”, “isso”, “uma doença 

dessa”, “o do útero”.  

Tema 2: Falta de cuidado com o corpo 

 Mesmo acreditando que o câncer de colo do útero acontece 

independentemente de ações preventivas, as adolescentes deste estudo 

concordaram que o cuidado, sobretudo através do exame preventivo de 

Papanicolaou, diminui a probabilidade de ocorrência. Por isso, representaram esse 

câncer como resultado da falta de cuidado com o corpo, cuidado esse centrado em 

ações de prevenção de doença e promoção de saúde:  

“Descuido, né? Descuido que ela (doença) poderia ter vindo, fazendo ou não (a 

prevenção), mas é uma ajuda, né...” (A1; 18 anos) 

“Porque pra se ter... vai muito pelo cuidado da mulher também...” (A8; 18 anos) 

 

Tema 3:  Conhecimentos que interferem na prevenção do câncer cérvico-

uterino 

 A obrigatoriedade do cuidado com o corpo de forma contínua através da 

realização de exames de colposcopia e, principalmente, o preventivo de 

Papanicolaou para diagnóstico precoce, além das ações preventivas do parceiro, 

foram mencionadas pelas entrevistadas para evitar o câncer cérvico-uterino:  

“As pessoas têm que se cuidar, fazer os exames, né? Principalmente o de 

prevenção, saber o que está se passando... meu marido também vai... no médico, já 

fez uns exames... Se cuidando sempre, se prevenindo.” (A6; 19 anos)  

“... exames. Só exames. Prevenção, colposcopia” (A7; 17 anos) 

 Uma das adolescentes, a fim de evitar a ocorrência da doença que considera 

ameaçadora, realiza tudo o que é possível. Além do cuidado constante com o corpo 

e consulta médica, se submete ao exame preventivo de Papanicolaou, com 

frequência, e faz ducha vaginal pós-coito: 

“... faço sempre exame de prevenção, de seis em seis meses... eu me cuido 

bastante, em tudo o que eu posso cuidar eu estou me cuidando. É no 

ginecologista... no final da relação sexual eu sempre estou fazendo ducha, pra evitar 

sempre ter alguma coisa.” (A8; 18 anos)  
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 Apesar de muitas saberem que a prevenção é necessária, e que o cuidado é 

obrigatório, por meio de realização de exame preventivo ou de consulta médica 

constante, existe também o reconhecimento do cuidado insuficiente quando nada, 

de fato, é feito para evitar o câncer cervical. A vergonha de mostrar a vagina ao 

profissional de saúde e, sobretudo, o desconhecimento das formas de prevenção 

são os motivos verbalizados: 

“... tem que se cuidar bastante... Principalmente fazer prevenção, essas coisas... 

apesar que... num me cuido muito bem, né? Por motivo de vergonha... de... mostrar 

a vagina mesmo..., mas eu tenho que fazer... eu sei que tem que ir.” (A1; 18 anos) 

“A pessoa tem que estar sempre se cuidando, sabendo o que a pessoa tem, ficar 

sempre indo no médico... eu (risos)... os outros se previnem, mas eu não sei como é 

que eu estou me prevenindo... eu não me previno.” (A2; 18 anos) 

“... tem que sempre estar atento, sempre estar fazendo o exame... Tem que evitar 

assim... Não, eu não estou, não faço nada. Eu uso só camisinha e pronto. Porque eu 

não sei o que fazer pra evitar. Ninguém nunca falou disso pra mim.” (A11; 18 anos) 

 A reação de espanto ao se perceber exposta ao risco de uma doença que 

considera ameaçadora e não fazer nada para evitá-la, por desconhecimento, foi 

demonstrada na fala a seguir: 

“Nada! (me olhou com espanto) Nada. Porque eu não tenho certeza do que... fazer 

pra não ter câncer.” (A9; 15 anos)  

 Uma das adolescentes, desconhecendo as maneiras de se prevenir, 

primeiramente tem dúvidas em relação a ter feito alguma coisa para evitar o câncer 

cérvico-uterino e, logo em seguida, diz ter feito apenas prevenção, por obrigação 

imposta pela ACS e com objetivo de examinar corrimento vaginal:  

“Eu acho que nada. Eu fui só uma vez, só fazer prevenção, só isso... Essa 

prevenção que a gente está com algum negócio lá na vagina da gente. (ACS) 

sempre dizia que a gente tem que fazer. Sempre que ela chegava aqui dizia que era 

pra fazer. Aí estava um líquido descendo da minha vagina aí eu peguei fui lá... 

passar na enfermeira... fiz o exame...” (A4; 19 anos)   

 Além disso, houve casos de retardo na prevenção devido à descrença na 

possibilidade de desenvolver o câncer, reforçado pela ausência de sinais e 

sintomas: 

“Até agora não fiz nada. Porque, assim, sei lá, eu acho que eu não tenho.” (A3; 15 

anos) 
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 “...se eu estiver fazendo algo que estivesse me prejudicando já teria aparecido 

alguma coisa em mim...” (A10; 18 anos) 

  

DISCUSSÃO 

  

 Segundo Moscovici,20 “uma representação é compartilhada e entra na nossa 

herança social, quando ela se torna um objeto de interesse e de comunicação.” 

Como o câncer é de interesse mundial, a mesma representação de ameaça à vida 

comunicada pelas adolescentes deste estudo que tinham ou não experiência com 

pessoas com câncer foi demonstrada em outros estudos por portadores de 

câncer.19,21 Há uma imagem comum de uma doença sem cura, que causa dor, pode 

levar à morte e por isso provoca medo.21  

 No imaginário de adolescentes com câncer, esse é grande, preto, maléfico, 

doloroso, um monstro, um carrasco destrutivo.19 Apesar das adolescentes deste 

estudo não terem mencionado o câncer exatamente dessa maneira, falaram também 

da capacidade de destruição do corpo, enquanto mulher e mãe, podendo também 

levar à morte. Isso acontece porque o útero ainda é símbolo de feminilidade, tendo 

ainda mais significado entre as mulheres jovens e sem filhos.25  

 Além disso, a representação de ameaça em todo o ciclo vital, o que inclui a 

adolescência, faz com que as adolescentes se vejam em risco de serem também 

acometidas, ocasionando medo, o que pode favorecer a procura por prevenção.22 

 Essa representação, já presente entre as adolescentes do estudo, demonstra 

o dinamismo das representações sociais, uma vez que seu propósito é sempre 

tornar familiar o não-familiar, através da comunicação.20 Assim, percebe-se que as 

informações científicas já estão chegando às adolescentes uma vez que nenhuma 

das entrevistadas mencionou contato com adolescentes portadoras de câncer de 

colo do útero e, portanto, essa representação não se baseou em experiências 

anteriores. Isso mostra a importância da ciência nesta recriação do senso comum.20 
 As palavras prevenção e cuidado sempre surgiram nos depoimentos, 

associando o exame de Papanicolaou a uma prática de cuidado de si mesma. 

Apesar disso, apenas três adolescentes “cuidavam” de seu corpo praticando 

algumas das formas possíveis de prevenção para quem já iniciou a vida sexual.16 

 As falas das outras mostraram contradições entre o que se pensa e o que se 

faz. Verbalizaram a necessidade e até obrigatoriedade do cuidado para evitar um 
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câncer que ameaça suas vidas e resulta da falta de cuidado com o corpo, mas não 

se comportavam dessa maneira. Isso acontece porque o comportamento é 

determinado por múltiplos fatores.14 Apesar das representações orientarem uma 

conduta preventiva, faltava o conhecimento das formas de prevenção ou havia a 

vergonha de realizar o exame por expor o órgão genital.  

 Fatores que podem contribuir para a recusa de se submeter ao exame são 

desinformação, dificuldade de acesso às unidades, medo da dor e do resultado, 

vergonha e constrangimento.7 Entre as adolescentes, a vergonha de mostrar a 

vagina ao profissional de saúde surgiu como bloqueio à prevenção, verbalizando o 

reconhecimento do cuidado insuficiente por esse motivo. Porém, o principal motivo 

foi o desconhecimento das formas de prevenção, independentemente do nível de 

escolaridade, da renda e do número de filhos das adolescentes. Ressalta-se que 

algumas delas já tinham passado ou estavam passando por uma gestação, 

oportunidade para orientar sobre esse câncer e realizar o exame preventivo devido à 

maior assiduidade nos serviços de saúde, sendo que apenas uma entrevistada (A7) 

realizava esse exame.   

 A orientação profissional foi muitas vezes incompleta, faltando explicações 

sobre como essas adolescentes poderiam se cuidar e, o mais importante, se cuidar 

para evitar qual doença. Isso foi percebido no caso em que a adolescente refere ter 

realizado prevenção, mas não sabia que esta “prevenção” servia para evitar o 

câncer de colo do útero, pois a participação no programa de triagem pode se dar 

pelo senso de dever 24,26 e, em alguns casos, seguindo uma orientação sem ao 

menos saber que tipo de câncer é rastreado pelo exame.11   

Em alguns momentos, a necessidade percebida do cuidado para evitar a doença 

considerada ameaçadora levou à prática inadequada (ducha vaginal pós-coito) e à 

realização do exame preventivo de Papanicolaou de seis em seis meses, sem 

indicação. Mais uma vez, percebe-se a falta de orientação diante desse problema de 

saúde pública que deveria ser mais discutido, não só nos cenários de saúde, mas 

também nos ambientes escolares, visto que nenhuma das adolescentes mencionou 

a escola como local de origem das informações. 

 Fundamentada na premissa de que o conhecimento só pode ser 

compartilhado através de comunicação20, outro fator que pode ter contribuído para a 

falta de informação é que a maioria das adolescentes evitava pronunciar a palavra 

câncer, o que sugere a dificuldade em falar no assunto. 
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 Essa dificuldade não é exclusiva nessa comunidade. Mulheres aborígenes 

australianas também não gostavam de falar a palavra câncer temendo atrair a 

doença e especialmente sobre o de colo do útero devido ao estigma que o envolve 

por ser, para elas, prova de um mau comportamento.24  

 Por orientar condutas20, algumas representações poderiam dificultar a 

prevenção, a de que o câncer cervical acontece independente de ações preventivas, 

e a de que invariavelmente mata. Apesar disso, as adolescentes consideravam o 

cuidado com o corpo, por meio de medidas preventivas, importante por diminuir sua 

probabilidade de ocorrência.  

 Em contrapartida, as representações de que o câncer cérvico-uterino é uma 

doença improvável entre adolescentes e que deve provocar sinais e sintomas 

estavam de fato impedindo medidas preventivas entre elas. Nesses casos havia 

uma sensação de falsa proteção que dificultava a procura por prevenção. Apesar de 

representarem o câncer como uma ameaça, não havia a percepção da ameaça em 

si mesma, o que é mais preocupante por não haver a consciência da 

vulnerabilidade.  

 O fato de considerar o câncer como uma doença distante de si, relacionando-

o a idades mais avançadas, favorece a não realização de medidas preventivas como 

o exame de Papanicolaou.7 Além disso, são poucas as mulheres que se consultam 

na ausência de sintomas por não haver percepção do risco. Sinais e sintomas 

imprecisos, especialmente a falta de dor impedem a procura por assistência médica 

e a consequência disso é o atraso no diagnóstico.17 

 Assim, as representações predominantes entre as adolescentes deste estudo 

favoreciam a busca pela prevenção. O que foi observado, porém, é que isso nem 

sempre foi suficiente para a ação preventiva pelas adolescentes que assim o 

representavam. Essa contradição leva a pensar em outros fatores que podem 

influenciar as ações das adolescentes, como as representações que elas têm da 

sexualidade, do corpo feminino e do exame de Papanicolaou e que por isso 

precisam ser igualmente desvendadas.  

Além disso, como faltava orientação, é necessária uma educação em saúde que 

considere o conhecimento prévio, modificando representações cristalizadas e que 

possam estar dificultando condutas preventivas. As escolas podem contribuir muito 

para a promoção de comportamentos saudáveis, pois contam com profissionais que 

sabem educar e são capazes de atingir os indivíduos em fase de formação.9 O 
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câncer de colo do útero é, portanto, um tema a ser discutido nas disciplinas que 

compõem a matriz curricular do ensino fundamental e do ensino médio.  

Para isso é interessante capacitar os professores. As ações educativas devem estar 

voltadas, sobretudo, para os fatores de risco do câncer de colo do útero e suas 

formas de prevenção, abrangendo adolescentes de ambos os sexos, sempre 

respeitando o silêncio em relação a sua sexualidade, bem como suas crenças e 

valores sociais.  
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TABELA 1 Caracterização das Adolescentes do estudo. Limoeiro-PE, nordeste do 

Brasil, 2010 

Adolescente  
 

Nº 

Idade 
(anos)  

Idade 
no 

início 
da vida 
sexual 
(anos) 

Escolaridade  Nº de 
filhos 

Renda 
familiar  
 

Familiar ou 
alguém 
próximo 

com 
câncer/Tipo  

1 18 14 EFC 
não estuda 

1 1 SM Vizinha 
(colo do 
útero) 

2 18 16 EFI 
não estuda 

1 > 1 SM Primas  
(mama) 

3 15 14 EFI 
não estuda 

0 
 

<1 SM Não 

4 19 17 EMI 
cursando 1ª 

série  

0 <1 SM Não 

5 17 16 EFI 
não estuda 

0 1 SM Não 

6 19 17 EMI 
cursando a 2ª 

série  

0 >1 SM Amiga e 
vizinha 
(mama) 

7 17 15 EFI 
não estuda 

1 
gestante 

1 SM Não 

8 18 15 EMI 
cursando a 1ª 

série  

0 <1 SM Não 

9 15 15 EFI 
cursando a 8ª 

série  

0 1 SM Não 

10 18 17 EMC 0 
gestante 

1 SM Tio-avô e 
bisavô 
(pele) 

11 18 15 EMI 
cursando a 3ª 

série  

0 >1 SM Amiga 
(mama) 

EFI= ensino fundamental incompleto; EFC= ensino fundamental completo; EMI= 
ensino médio incompleto; EMC= ensino médio completo; SM= salário mínimo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O número de publicações a respeito das representações do câncer de colo do útero é 

reduzido, especialmente envolvendo adolescentes. Apesar disso, foi possível perceber que 

muitas representações desse câncer influenciam a mulher a não assumir comportamentos 

preventivos, por não se perceber vulnerável ao seu desenvolvimento ou por se ver condenada 

a algo que não se pode evitar. Em relação à causa, representa-se o câncer do colo do útero 

como destino, doença hereditária ou resultado de dieta imprópria. Quanto às consequências, 

como uma doença incurável e fatal que provoca sinais e sintomas, especialmente dor.   

 Da mesma forma, entre as adolescentes do estudo, as representações que estavam 

impedindo a realização de medidas preventivas eram as que não permitiam a percepção de 

risco em si própria: doença improvável entre adolescentes e doença que deve provocar sinais 

e sintomas. Faltava a consciência da vulnerabilidade e, com isso, era impossível haver a ação 

em busca da prevenção.  

 Entretanto, as representações predominantes entre elas foram de ameaça à vida, 

inclusive na adolescência, e resultado da falta de cuidado com o corpo. Ao analisá-las, 

compreendeu-se que elas tendem a conduzir à prevenção, devido à percepção da 

vulnerabilidade e reconhecimento da possibilidade de prevenção através de cuidado com o 

corpo, traduzido, muitas vezes pela realização do exame de Papanicolaou.  

O que se observou, porém, é que isso nem sempre foi suficiente para determinar a 

ação. Outros fatores sociais também estavam influenciando o comportamento de algumas 

adolescentes e, nesses casos, foram mais determinantes. Havia a falta de conhecimento das 

formas de prevenção e a vergonha de expor o órgão genital durante o exame preventivo. A 

vergonha referida leva a pensar em outras representações que poderiam estar influenciando o 

comportamento, como a representação da sexualidade, do corpo feminino e do exame de 

Papanicolaou.   

 Assim, são muitos os fatores que interferem nos comportamentos dos indivíduos. As 

representações sociais fazem parte desse conjunto de fatores e, por isso, devem ser levadas em 

consideração, buscando-se modificar as que estão dificultando condutas preventivas. As 

estratégias educativas devem ser construídas a partir dessa multiplicidade de aspectos, se 

adequando às crenças e valores culturais dos grupos sociais.  
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APÊNDICE A – Instrumento de coleta de dados da revisão integrativa 

 

1 Dados de identificação do estudo 

 

Título do artigo: 

Periódico: 

Autores: 

Ano:   País de publicação:    Idioma: 

 

2 Caracterização do estudo 

 

Objetivos: 

 

Tipo de estudo: 

 

Sujeitos do estudo:  

 

Resultados: 

 

Limitações: 

 

Conclusões:  
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APÊNDICE B – Instrumento de coleta de dados do artigo original 

 

1 Ficha de Identificação 

 

Adolescente número: ___ 

 

Idade: ___  Idade que iniciou a vida sexual ____        

Naturalidade:__________________     

Cor/raça: branca (  )           preta (  )           parda (  )         indígena (  )           amarela (  )  

Estado Civil: solteira(  )          casada(  )          união estável(  )          divorciada(  )          viúva(  )   

É mãe: Sim(  ) não(  )   ___ filhos 

Fuma? Sim(  ) Não(  )    Bebe? Sim(  )  Não(  )     

Escolaridade: não sabe ler (  )  

  Ensino fundamental incompleto (  ) 

  Ensino fundamental completo (  )  

  Ensino médio incompleto (  )  

  Ensino médio completo (  )  

  Ensino superior incompleto (  )  

  Ensino superior completo (  )  

Religião:  católica (  )          protestante (  )          espírita (  )          outra (  ) ____________________                       

Pratica a religião? (  ) Sim (  ) Não 

Com quem mora? Pais (  )          Avós (  )          Cônjuge (  )          outros ( ) ____________________  

Renda da Família: (  ) < 1 salário mínimo  (   )1 salário mínimo  (  ) >  salário mínimo  ___________ 

Alguém da família, ou alguém muito próximo, já teve câncer? ( ) Sim ( ) Não   

Quem? mãe ( )         pai( )         irmão(  )         tio(a) (  )         avô(a) (  )         outro (  )_______   

De que tipo? ____________________________________________________________ 

 

2 Questão Norteadora 

 

- O que o câncer de colo do útero significa para você? 

- O que você faz para evitá-lo? 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

A adolescente sob sua responsabilidade está sendo convidada para participar, como 

voluntária, de um estudo relacionado ao câncer de colo do útero. Após ser esclarecido (a) 

sobre as informações a seguir, assine ao final deste documento no caso de aceitar que ela faça 

parte deste estudo. São duas vias a serem assinadas, uma delas é sua e a outra é da 

pesquisadora responsável. Em caso de recusa vocês não serão penalizados (as) de forma 

alguma. Em caso de dúvida você pode entrar em contato com a pesquisadora responsável. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

 

Título:  Representações sociais sobre o câncer de colo do útero construídas por adolescentes. 

Pesquisadora Responsável: Danielle de Lima Fernandes 

Orientadora: Profa. Dra. Cleide Maria Pontes 

Endereço da pesquisadora responsável: Rua Ourém, 303, Bloco 3, Apto 302. San Martin. 

Recife/PE. Fone: (81) 8894-4797  

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa: Estrada do Arraial, 2723. Tamarineira - 

Recife – PE. Fone: (81) 3267-1600  

 

 O objetivo principal do estudo é o de analisar as representações sociais de 

adolescentes sobre o câncer de colo do útero.  

 Para alcançar este objetivo será realizada entrevista com adolescentes entre 14 e 19 

anos que concordarem em participar do estudo. A coleta das informações será realizada 

através de entrevista face a face que será gravada para facilitar a sua transcrição. Apenas será 

entrevistada a adolescente, respeitando sua privacidade. 

 Está assegurado à entrevistada o sigilo e a privacidade das informações fornecidas 

durante a pesquisa, a qual não ocasionará nenhum risco físico, podendo, entretanto, acarretar 
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constrangimento devido o tema que envolve questões acerca da sexualidade. Esteja livre a 

recusar ou solicitar novos esclarecimentos ou retirar seu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa. Informamos ainda, que após a entrevista, se for o caso, existe a possibilidade de 

esclarecer dúvidas em relação ao câncer de colo do útero.    

  Espera-se que as informações colhidas possam subsidiar a implementação de ações 

que favoreçam a prevenção deste tipo de câncer. Esclarecemos também que os resultados 

desta pesquisa serão utilizados exclusivamente para fins acadêmicos, na elaboração de 

trabalhos para apresentação em congressos/eventos científicos e publicação em revista 

científica. A identidade da participante jamais será revelada. 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Li e entendi todas as informações deste estudo, sendo devidamente informado (a) e 

esclarecido (a) pela pesquisadora sobre a pesquisa, os procedimentos envolvidos, assim como, 

os possíveis riscos e benefícios. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Dou livremente meu 

consentimento para que a adolescente sob minha responsabilidade participe do estudo até que 

decida pelo contrário. 

 

 

Limoeiro,____ de _________________________de 2009. 

                                                                                               

 Danielle de Lima Fernandes                             _________________________________ 
     Nome da pesquisadora                                            Assinatura da pesquisadora  
 
________________________                           _________________________________ 
   Nome da entrevistada ou     Assinatura da entrevistada ou  
         do(a) responsável      do(a) responsável 
                                     
 
________________________                           _________________________________ 
      Nome da testemunha1                                              Assinatura da testemunha1 
 
________________________                           ________________________________ 
      Nome da testemunha2                                               Assinatura da testemunha2 
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APÊNDICE D  – Grelha de análise de Bardin – Adolescente 1 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Carta de Anuência 
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ANEXO C – Normas de publicação da Revista Gaúcha de Enfermagem 

 

DIRETRIZES PARA AUTORES  

 

INFORMAÇÕES GERAIS  

 

 Os artigos para publicação devem ser enviados exclusivamente à Revista Gaúcha de 

Enfermagem, sendo permitida sua reprodução em outras publicações mediante autorização do 

Conselho Editorial, devendo, neste caso, constar a citação da publicação original.  

 Os manuscritos poderão ser encaminhados em português, espanhol ou inglês.  

 Na Revista podem ser publicados artigos escritos por outros especialistas, desde que o 

tema seja de interesse para a área de Enfermagem. A submissão dos artigos é online no site:  

http://www.ufrgs.br/revistagauchadeenfermagem.  

 O nome completo de cada autor, instituição de origem, país, e-mail e resumo da 

biografia (afiliação completa e credenciais) devem ser informados apenas nos metadados.  

 Os agradecimentos por ajuda financeira, assistência técnica e outros auxílios para a 

execução do trabalho não deverão ser mencionados no momento da submissão. Quando do 

aceite do trabalho, os autores serão orientados sobre a forma de proceder para realizar a sua 

inserção.  

 Opiniões e conceitos emitidos nos manuscritos são de exclusiva responsabilidade dos 

autores, não refletindo necessariamente a posição da Comissão de Editoração. A Revista não 

assume a responsabilidade por equívocos gramaticais, e se dá, portanto, ao direito de decidir 

quanto a alterações e correções.  

 Os autores dos trabalhos encaminhados para avaliação deverão enviar uma 

Declaração de Responsabilidade e Transferência de Direitos Autorais, elaborada 

conforme modelo da Revista (disponível em: “Sobre” > “Políticas” > “Modelo de Declaração 

de Responsabilidade”), e seguir as orientações de envio da Revista.  

 Para submeter manuscritos não é preciso ser assinante. Se o manuscrito for aprovado e 

designado para publicação os autores terão que arcar com a taxa de tradução (inglês).  

 Os manuscritos resultantes de estudos que envolvem seres humanos deverão indicar os 

procedimentos adotados para atender o constante da Resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde e indicar o número do protocolo de aprovação do projeto de pesquisa.  
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 A Revista apoia as políticas para registro de ensaios clínicos da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) e do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), 

reconhecendo a importância dessas iniciativas.  

 A Revista publica artigos nas seguintes seções: Editorial, artigos originais, artigos de 

revisão sistemática e revisão integrativa da literatura, artigos de reflexão, relatos de 

experiência, comunicações breves, resenhas e cartas ao editor.  

Artigos de revisão sistemática e revisão integrativa da literatura: compreende avaliação 

da literatura sobre determinado assunto. Deve incluir uma seção que descreva os métodos 

utilizados para localizar, selecionar, extrair e sintetizar os dados e conclusões. Devem 

obedecer ao limite de 5.000 palavras no total do artigo (títulos, resumos, descritores, corpo 

do artigo, ilustrações e não possui limite de referências).  

 

APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS  

 

Os trabalhos devem ser redigidos de acordo com o Estilo Vancouver, norma elaborada pelo 

ICMJE (http://www.icmje.org).  

Devem ser encaminhados em Word for Windows, fonte Times New Roman 12, espaçamento 

duplo, com todas as páginas numeradas, configurados em papel A4 e com as quatro margens 

de 2,5 cm.  

Os títulos das seções textuais devem ser destacados gradativamente, sem numeração. O título 

do artigo e resumo em maiúsculas e negrito; resumen e abstract em maiúsculas, negrito e 

itálico; seção primária em maiúsculas e negrito; e seção secundária em minúsculas e negrito. 

Ex.: TÍTULO ; RESUMO; RESUMEN; ABSTRACT; INTRODUÇÃO (seção primária); 

Histórico (seção secundária). Evitar o uso de marcadores ao longo do texto.  

Os manuscritos devem conter:  

Título (inédito) que identifique o conteúdo, em até 15 palavras;  

Resumo conciso, em até 150 palavras, elaborado em parágrafo único, acompanhado de sua 

versão para o Espanhol (Resumen) e para o Inglês (Abstract), devem ser apresentados 

começando pelo mesmo idioma do trabalho. Os artigos originais devem apresentar um resumo 

contendo: objetivos, método, resultados, discussão e conclusões. Os demais artigos devem 

apresentar nos seus resumos: introdução, objetivos, resultados e considerações finais.  

Descritores: de 3 a 6 que permitam identificar o assunto do trabalho, em Português 

(Descritores), Espanhol (Descriptores), e Inglês (Descriptors), conforme os “Descritores em 
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Ciências da Saúde” (http://decs.bvs.br), que apresenta os descritores nos três idiomas, 

podendo a Revista modificá-los se necessário;  

Título em outros idiomas: apresentá-lo nas versões que completem os três idiomas que a 

Revista adota: Português (Título), Espanhol (Título), e Inglês (Title). As versões do título 

devem ser apresentadas logo após os descritores do seu respectivo idioma;  

Citações: utilizar sistema numérico para identificar as obras citadas. Representá-las no texto 

com os números correspondentes entre parênteses e sobrescritos, sem mencionar o nome dos 

autores. Quando se tratar de citação sequencial, separar os números por hífen, quando 

intercaladas devem ser separadas por vírgula. Em caso de transcrição de palavras, frases ou 

parágrafo com palavras do autor (citação direta), devem ser utilizadas aspas na sequência do 

texto. Recomenda-se a utilização criteriosa deste recurso.  

Exemplos:  

Pesquisas apontam que...(1-4).  

Alguns autores acreditam que...(1,4,5).  

“[...] e nos anos seguintes o mesmo se repetiu”(7).  

Referências: devem ser atualizadas e preferencialmente de periódicos. Devem ser digitadas 

em espaço simples e separadas por um espaço simples. Utilizando lista numerada no final do 

trabalho, deve ser composta por todas as obras citadas no texto, na ordem de ocorrência, 

conforme a norma de Vancouver, não gerando mais de um número para a mesma obra. Indicar 

prenomes dos autores abreviados.  

Os trabalhos poderão ainda conter:  

Depoimentos: são frases ou parágrafos ditos pelos sujeitos da pesquisa. Não utilizar aspas e 

seguir a seguinte estrutura: recuo do parágrafo (1,25 cm), fonte tamanho 11, espaçamento 

simples, com sua identificação entre parênteses codificada a critério do autor, e separadas 

entre si por um espaço simples. Supressões devem ser indicadas pelo uso das reticências entre 

colchetes “[...]” e as intervenções dos autores ao que foi dito pelos participantes do estudo 

devem ser apresentadas entre colchetes.  

Ilustrações: poderão ser incluídas até quatro (gráficos, quadros e tabelas), em preto e branco, 

conforme as especificações a seguir:  

- gráficos e quadros devem ser numerados consecutivamente com algarismos arábicos. 

Apresentar o título (que identifique o assunto) logo abaixo dos mesmos e conter localização 

geográfica, fonte e período/data de abrangência dos dados;  
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-  tabelas devem ser utilizadas quando o dado numérico se destaca como informação central. 

Devem ser numeradas consecutivamente, inclusive as de anexo, quando houver, com 

algarismos arábicos, encabeçadas por seu título (que deverá identificar o assunto), e contendo 

localização geográfica e período/data de abrangência dos dados. As tabelas devem conter 

todos os dados que permitam sua compreensão, com explicações sobre símbolos e 

abreviaturas. As notas explicativas devem ser colocadas no rodapé da tabela, utilizando os 

símbolos na seqüência *, †, ‡, §, ||, ¶, **,††, ‡‡. A fonte dos dados deve ser mencionada logo 

abaixo da tabela;  

- demais ilustrações tais como fotografias, desenhos, etc., devem ser escaneadas com 

resolução igual ou acima de 300 dpi, enviadas como figura, citadas como figura, numeradas 

consecutivamente com algarismos arábicos, e com o título abaixo da mesma. As ilustrações 

devem permitir uma perfeita reprodução, obedecendo a normas de desenho para fins de 

enquadramento nas colunas da Revista;  

Símbolos, abreviaturas e siglas: devem ser explicitados na primeira vez em que forem 

mencionados. Usar somente abreviaturas padronizadas. A não ser no caso das unidades de 

medida padrão, todos os termos abreviados devem ser escritos por extenso, seguidos de sua 

abreviatura entre parênteses, na primeira vez que aparecem no texto, mesmo que já tenha sido 

informado no resumo;  

Utilizar negrito para destaque e itálico para palavras estrangeiras.  

Deve ser evitada a apresentação de apêndices (elaborados pelos autores) e anexos (apenas 

incluídos, sem intervenção dos autores).  

 

EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS  

 

Artigos de periódicos  

- Os títulos dos periódicos devem ser abreviados de acordo com o estilo usado no Index 

Medicus (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/journals). Para os periódicos que não se encontram 

nessa listagem, poderá ser utilizado como referência o Catálogo Coletivo Nacional de 

Publicações Seriadas do IBICT (http://ccn.ibict.br).  

- Até 6 autores, indicar todos; 7 autores ou mais, indicar os 6 primeiros e acrescentar et al.  

1. Artigo padrão  

Araujo VE, Witt RR. O ensino de enfermagem como espaço para o desenvolvimento de 

tecnologias de educação em saúde. Rev Gaúcha Enferm. 2006;27(1):117-23.  
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Griffiths C, Kaur G, Gantley M, Feder G, Hillier S, Goddard J, et al. Influences on hospital 

admission for asthma in south Asian and white adults: qualitative interview study. BMJ. 

2001;323(7319):962-6.  

2. Instituição como autor  

Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in 

participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-86.  

3. Indivíduo e instituição como autores 

Vallancien G, Emberton M, Harving N, van Moorselaar RJ; Alf-One Study Group. Sexual 

dysfunction in 1,274 European men suffering from lower urinary tract symptoms. J Urol. 

2003;169(6):2257-61.  

4. Sem indicação de autoria  

Signal-averaged electrocardiography. J Am Coll Cardiol. 1996;27(1):238-49. 

5. Volume com suplemento 

Hofman M, Ryan JL, Figueroa-Moseley CD, Jean-Pierre P, Morrow GR. Cancer-related 

fatigue: the scale of the problem. Oncologist. 2007;12 Suppl 1:4-10. 

6. Fascículo com suplemento 

Dimeo FC. Effects of exercises on cancer-related fatigue. Cancer. 2001;92(6 Suppl):1689-93.  

7. Fascículo com número especial  

Cunha MLC. Recém-nascidos hospitalizados: a vivência de pais e mães. Rev Gaúcha Enferm. 

2000;21(n esp):70-83.  

8. Indicação do tipo de artigo, se necessário  

Silveira DT. As tecnologias da informação e comunicação e sua aplicação no campo de 

atuação da enfermagem [editorial]. Rev Gaúcha Enferm. 2007;28(4): 453-4. 

Livros e outras monografias  

9. Indivíduo como autor  

Bonassa EM, Santana TR. Enfermagem em terapêutica oncológica. 3ª ed. São Paulo: 

Atheneu; 2005.  

10. Organizador, editor, compilador como autor  

Guimarães JLM, Rosa DD, organizadores. Rotinas em oncologia. Porto Alegre: Artmed; 

2008.  

11. Instituição como autor e publicador  

Ministério da Saúde (BR), Conselho Nacional de Saúde. Resolução 196, de 10 de outubro de 

1996: diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília 

(DF); 1996.  
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12. Capítulo de livro  

Pizzichini E, Pizzichini M. Concepções sobre asma brônquica. In: Silva LCC, organizador. 

Condutas em pneumologia. Rio de Janeiro: Revinter; 2001. p. 263-5  

13. Livro com indicação de série  

Kleinman A. Patients and healers in the context of the culture: an exploration of the 

borderland between anthropology, medicine and psychiatry. Berkeley: University of 

California Press; 1980. (Comparative studies of health systems and medical care; 3).  

14. Trabalho apresentado em evento  

Menezes GMS, Aquino EML. Trabalho noturno na enfermagem. In: Anais do 50° Congresso 

Brasileiro de Enfermagem: cuidar-ação terapêutica da enfermagem; 1998 set 20-25; Salvador, 

Brasil. Salvador: ABEn/BA; 1999. p. 309-21.  

15. Dissertação e Tese  

Schimith MD. Acolhimento e vínculo no Programa de Saúde da Família: realidade ou desejo 

[dissertação]. Porto Alegre: Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul; 2001.  

Outros trabalhos publicados  

16. Artigo de Jornal  

Tynan T. Medical improvements lower homicide rate: study sees drop in assault rate. The 

Washington Post. 2002 Aug 12;Sect. A:2 (col. 4).  

17. Material audiovisual  

Chason KW, Sallustio S. Hospital preparedness for bioterrorism [videocassette]. Secaucus: 

Network for Continuing Medical Education; 2002.  

18. Documento jurídico  

Ministério da Saúde (BR). Decreto n. 1948, de 3 de julho de 1996: regulamenta a Lei 8.842, 

sancionada em 4 de janeiro de 1994, a qual dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, Brasília (DF) 1996 jul 3;134(128) Seção 

1:12277-9.  

19. Verbete de dicionário  

Ferreira ABH. Aurélio, século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3ª ed. rev. ampl. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira; 1999. Colono; p. 504.  

Material em fase de publicação  

20. No prelo  

Kirschbaum DIR. História da enfermagem psiquiátrica no Rio Grande do Sul: parte I. Rev 

Gaúcha Enferm. No prelo 2003. 
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Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balancing selection in 

Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci U S A. Forthcoming 2002. 

Material eletrônico 

- As expressões “Disponível em” e “citado”, em Espanhol são “Disponible en” e “citado”, e 

em Inglês, “Available from” e “cited”. 

21. Artigo de periódico em formato eletrônico 

Pedron CD, Bonilha ALL. Práticas de atendimento ao neonato na implantação de uma 

unidade neonatal em hospital universitário. Rev Gaúcha Enferm [Internet]. 2008 [citado 2009 

fev 15];29(4):612-8. Disponível em: 

http://www.seer.ufrgs.br/index.php/RevistaGauchadeEnfermagem/article/view/7633/4688. 

22. Monografia em formato eletrônico 

Ministério da Saúde (BR), Instituto Nacional do Câncer. O diagnóstico do câncer [Internet]. 

Rio de Janeiro; 1999 [citado 2008 maio 23]. Disponível em: 

http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=31. 

Stuchi RAG, Carvalho EC. Control de presión arterial e ingesta de sal: creencias de 

portadores de enfermedades cooronarias. In: Anales del 9º Congreso de la Sociedad Cubana 

de Enfermeria, 1º Coloquio Internacional de Investigación en Enfermería; 2000 mayo 29-jun 

3; Habana, Cuba [CD-ROM]. Habana: Cubana; 2000. p. 60. 
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ANEXO D – Normas de Publicação da Revista de Saúde Pública 

 

Categorias de Artigo 

 

Artigos Originais 

 

 Incluem estudos observacionais, estudos experimentais ou quase-experimentais, 

avaliação de programas, análises de custo-efetividade, análises de decisão e estudos sobre 

avaliação de desempenho de testes diagnósticos para triagem populacional. Cada artigo deve 

conter objetivos e hipóteses claras, desenho e métodos utilizados, resultados, discussão e 

conclusões.  

 Incluem também ensaios teóricos (críticas e formulação de conhecimentos teóricos 

relevantes) e artigos dedicados à apresentação e discussão de aspectos metodológicos e 

técnicas utilizadas na pesquisa em saúde pública. Neste caso, o texto deve ser organizado em 

tópicos para guiar os leitores quanto aos elementos essenciais do argumento desenvolvido.  

Recomenda-se ao autor que antes de submeter seu artigo utilize o "checklist" correspondente:  

• CONSORT checklist e fluxograma para ensaios controlados e randomizados  

• STARD checklist e fluxograma para estudos de acurácia diagnóstica  

• MOOSE checklist e fluxograma para meta-análise  

• QUOROM checklist e fluxograma para revisões sistemáticas  

• STROBE para estudos observacionais em epidemiologia  

Informações complementares: 

• Devem ter até 3.500 palavras, excluindo resumos, tabelas, figuras e referências.  

• As tabelas e figuras, limitadas a 5 no conjunto, devem incluir apenas os dados 

imprescindíveis, evitando-se tabelas muito longas. As figuras não devem repetir dados 

já descritos em tabelas.  

 As referências bibliográficas, limitadas a cerca de 25, devem incluir apenas aquelas 

estritamente pertinentes e relevantes à problemática abordada. Deve-se evitar a inclusão de 

número excessivo de referências numa mesma citação. Citações de documentos não 

publicados e não indexados na literatura científica (teses, relatórios e outros) devem ser 
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evitadas. Caso não possam ser substituídas por outras, não farão parte da lista de referências 

bibliográficas, devendo ser indicadas nos rodapés das páginas onde estão citadas.  

 Os resumos devem ser apresentados no formato estruturado, com até 300 palavras, 

contendo os itens: Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusões. Excetuam-se os ensaios 

teóricos e os artigos sobre metodologia e técnicas usadas em pesquisas, cujos resumos são no 

formato narrativo que neste caso, terão limite de 150 palavras. 

 A estrutura dos artigos originais de pesquisa é a convencional: Introdução, Métodos, 

Resultados e Discussão, embora outros formatos possam ser aceitos. A Introdução deve ser 

curta, definindo o problema estudado, sintetizando sua importância e destacando as lacunas 

do conhecimento que serão abordadas no artigo. As fontes de dados, a população estudada, 

amostragem, critérios de seleção, procedimentos analíticos, dentre outros, devem ser descritos 

de forma compreensiva e completa, mas sem prolixidade. A seção de Resultados deve se 

limitar a descrever os resultados encontrados sem incluir interpretações/comparações. O texto 

deve complementar e não repetir o que está descrito em tabelas e figuras. A Discussão deve 

incluir a apreciação dos autores sobre as limitações do estudo, a comparação dos achados com 

a literatura, a interpretação dos autores sobre os resultados obtidos e sobre suas principais 

implicações e a eventual indicação de caminhos para novas pesquisas. Trabalhos de pesquisa 

qualitativa podem juntar as partes Resultados e Discussão, ou mesmo ter diferenças na 

nomeação das partes, mas respeitando a lógica da estrutura de artigos científicos.  

 

Preparo dos manuscritos 

 

 Devem ser digitados em extensão .doc, .txt ou .rtf, com letras arial, corpo 12, página 

em tamanho A-4, incluindo resumos, agradecimentos, referências e tabelas. 

Todas as páginas devem ser numeradas. 

Deve-se evitar no texto o uso indiscriminado de siglas, excetuando as já conhecidas. 

Os critérios éticos da pesquisa devem ser respeitados. Para tanto os autores devem explicitar 

em Métodos que a pesquisa foi conduzida dentro dos padrões exigidos pela Declaração de 

Helsinque e aprovada pela comissão de ética da instituição onde a pesquisa foi realizada. 

Idioma - Aceitam-se manuscritos nos idiomas português, espanhol e inglês. Para aqueles 

submetidos em português oferece-se a opção de tradução do texto completo para o inglês e a 

publicação adicional da versão em inglês em meio eletrônico. Independentemente do idioma 

empregado, todos manuscritos devem apresentar dois resumos, sendo um em português e 
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outro em inglês. Quando o manuscrito for escrito em espanhol, deve ser acrescentado um 

terceiro resumo nesse idioma. 

Dados de identificação  

a) Título do artigo - deve ser conciso e completo, limitando-se a 93 caracteres, incluindo 

espaços. Deve ser apresentada a versão do título em inglês.    

b) Título resumido - com até 45 caracteres, para fins de legenda nas páginas impressas.   

c) Nome e sobrenome de cada autor, seguindo formato pelo qual é   

 indexado. 

d) Instituição a que cada autor está afiliado, acompanhado do respectivo endereço (uma 

instituição por autor).   

e) Nome e endereço do autor responsável para troca de correspondência.    

f) Se foi subvencionado, indicar o tipo de auxílio, o nome da agência financiadora e o 

respectivo número do processo.  

g) Se foi baseado em tese, indicar o nome do autor, título, ano e instituição onde foi 

apresentada.   

h) Se foi apresentado em reunião científica, indicar o nome do evento, local e data da 

realização.  

Descritores - Devem ser indicados entre 3 e 10, extraídos do vocabulário "Descritores em 

Ciências da Saúde" (DeCS), quando acompanharem os resumos em português, e do Medical 

Subject Headings (MeSH), para os resumos em inglês. Se não forem encontrados descritores 

disponíveis para cobrirem a temática do manuscrito, poderão ser indicados termos ou 

expressões de uso conhecido. 

Agradecimentos - Devem ser mencionados nomes de pessoas que prestaram colaboração 

intelectual ao trabalho, desde que não preencham os requisitos para participar da autoria. 

Deve haver permissão expressa dos nomeados (ver documento Responsabilidade pelos 

Agradecimentos). Também podem constar desta parte agradecimentos a instituições quanto ao 

apoio financeiro ou logístico. 

Referências - As referências devem ser ordenadas alfabeticamente, numeradas e 

normalizadas de acordo com o estilo Vancouver. Os títulos de periódicos devem ser referidos 

de forma abreviada, de acordo com o Index Medicus, e grafados no formato itálico. No caso 

de publicações com até 6 autores, citam-se todos; acima de 6, citam-se os seis primeiros, 

seguidos da expressão latina "et al".  

Exemplos:  
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Fernandes LS, Peres MA. Associação entre atenção básica em saúde bucal e indicadores 

socioeconômicos municipais. Rev Saude Publica. 2005;39(6):930-6. 

Forattini OP. Conceitos básicos de epidemiologia molecular. São Paulo: Edusp; 2005. 

Karlsen S, Nazroo JY. Measuring and analyzing "race", racism, and racial discrimination. In: 

Oakes JM, Kaufman JS, editores. Methods in social epidemiology. San Francisco: Jossey-

Bass; 2006. p. 86-111.  

Yevich R, Logan J. An assessment of biofuel use and burning of agricultural waste in the 

developing world. Global Biogeochem Cycles. 2003;17(4):1095, 

DOI:10.1029/2002GB001952. 42p. 

Zinn-Souza LC, Nagai R, Teixeira LR, Latorre MRDO, Roberts R, Cooper SP, et al . Fatores 

associados a sintomas depressivos em estudantes do ensino médio de São Paulo, Brasil. Rev 

Saude Publica. 2009;  42(1):34-40. 

Para outros exemplos recomendamos consultar o documento "Uniform Requirements for 

Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Medical Publication" 

(http://www.icmje.org). 

Comunicação pessoal, não é considerada referência bibliográfica. Quando essencial, pode ser 

citada no texto, explicitando em rodapé os dados necessários. Devem ser evitadas citações de 

documentos não indexados na literatura científica mundial e de difícil acesso aos leitores, em 

geral de divulgação circunscrita a uma instituição  ou a um evento; quando relevantes, devem 

figurar no rodapé das páginas que as citam. Da mesma forma, informações citadas no texto, 

extraídas de documentos eletrônicos, não mantidas permanentemente em sites, não devem 

fazer parte da lista de referências, mas podem ser citadas no rodapé das páginas que as citam. 

Citação no texto - Deve ser indicado em expoente o número correspondente à referência 

listada. Deve ser colocado após a pontuação, nos casos em que se aplique. Não devem ser 

utilizados parênteses, colchetes e similares. O número da citação pode ser acompanhado ou 

não do(s) nome(s) do(s) autor(es) e ano de publicação. Se forem citados dois autores, ambos 

são ligados pela conjunção "e"; se forem mais de dois, cita-se o primeiro autor seguido da 

expressão "et al". 

Exemplos: 

Segundo Lima et al9 (2006), a prevalência de transtornos mentais em estudantes de medicina é 

maior do que na população em geral. 

Parece evidente o fracasso do movimento de saúde comunitária, artificial e distanciado do 

sistema de saúde predominante.12,15  
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A exatidão das referências constantes da listagem e a correta citação no texto são de 

responsabilidade do(s) autor(es) do manuscrito. 

Tabelas - Devem ser apresentadas separadas do texto, numeradas consecutivamente com 

algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. A cada uma deve-se atribuir um 

título breve, não se utilizando traços internos horizontais ou verticais. As notas explicativas 

devem ser colocadas no rodapé das tabelas e não no cabeçalho ou título. Se houver tabela 

extraída de outro trabalho, previamente publicado, os autores devem solicitar autorização da 

revista que a publicou , por escrito, para sua reprodução. Esta autorização deve acompanhar o 

manuscrito submetido à publicação  

Quadros são identificados como Tabelas, seguindo uma única numeração em todo o texto. 

Figuras - As ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos, etc.), devem ser citadas como 

figuras. Devem ser numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que 

foram citadas no texto; devem ser identificadas fora do texto, por número e título abreviado 

do trabalho; as legendas devem ser apresentadas ao final da figura; as ilustrações devem ser 

suficientemente claras para permitir sua reprodução, com resolução mínima de 300 dpi.. Não 

se permite que figuras representem os mesmos dados de Tabela. Não se aceitam gráficos 

apresentados com as linhas de grade, e os elementos (barras, círculos) não podem apresentar 

volume (3-D). Figuras coloridas são publicadas excepcionalmente.. Nas legendas das figuras, 

os símbolos, flechas, números, letras e outros sinais devem ser identificados e seu significado 

esclarecido. Se houver figura extraída de outro trabalho, previamente publicado, os autores 

devem solicitar autorização, por escrito, para sua reprodução. Estas autorizações devem 

acompanhar os manuscritos submetidos à publicação. 

 

 

 

 


