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RESUMO 
 
O objetivo deste estudo é o de conhecer e analisar a atenção 
em saúde de mulheres trabalhadoras com câncer de colo do 
útero avançado em tratamento no Hospital do Câncer II, no 
município do Rio de Janeiro. O estudo voltou-se para decifrar 
os diferentes momentos da trajetória de vida e de trabalho 
dessas mulheres e relacioná-los com a procura dos serviços de 
saúde, estabelecendo relações com o acesso e a atenção à 
saúde. 
 
Palavras-chave: Trabalho feminino. Condições de vida. 
Conhecimento em saúde. Câncer do colo do útero. Saúde da 
Mulher. 

 
ABSTRACT 
 
The aim of this study is to understand and analyze the health 
care of working women with advanced cancer of the cervix in 
treatment at the II Cancer Hospital, in Rio de Janeiro city. The 
study turned to decipher the different moments of the course of 
life and work of these women and to relate them with the 
demand for health services, estabilishing relationships with the 
access and health care. 
 
Keywords: Female work. Living conditions. Health knowledge. 
Cancer of the cervix. Women’s Health. 
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INTRODUÇÃO 

 

A proposta desta pesquisa se originou a partir da minha inserção no Curso de 

Especialização em Serviço Social em Oncologia do Instituto Nacional do Câncer (INCA), no 

ano de 2008. Esta experiência trouxe uma série de indagações que se colocam no cotidiano 

do exercício profissional do assistente social, especificamente no acompanhamento do 

tratamento de mulheres acometidas com câncer de colo de útero, e que busquei decifrá-las 

durante o curso de Mestrado em Serviço Social. 

No decorrer da experiência vivenciada dentro do Hospital do Câncer II2, podemos 

observar que muitas mulheres recebiam o diagnóstico da doença e iniciavam o tratamento 

muito tardiamente, fato que me despertou o interesse de apreender esta realidade vivida por 

essas mulheres, seu contexto familiar, suas formas de inserção no mercado de trabalho e 

demais aspectos das suas condições de vida e trabalho, a conciliação com as atividades de 

reprodução de si e de sua família e suas implicações na atenção à saúde.  

A relevância teórica desta pesquisa consistiu em proporcionar aos leitores uma 

contínua reflexão sobre a temática, avançando no conhecimento sobre o processo de 

adoecimento e sua relação com a trajetória de vida dessas mulheres, possibilitando aos 

assistentes sociais e demais profissionais de saúde subsídios as suas ações profissionais, 

facilitando o planejamento de ações educativas direcionadas às práticas preventivas para 

este tipo de câncer.  

Ao considerarmos que o trabalho realizado pelo serviço social é desempenhado num 

contexto contraditório, no âmbito de uma sociedade de classes e extremamente desigual, 

própria do sistema capitalista, acreditamos que este estudo também favorecerá uma 

reflexão sobre os desafios da intervenção do serviço social dentro de uma unidade de saúde 

na busca contínua pelo favorecimento da luta pela ampliação do acesso aos direitos sociais. 

Neste processo de conhecimento e a partir da revisão teórico-bibliográfica foi 

possível verificar a necessidade de aprofundar o estudo e as reflexões também sobre as 

especificidades do trabalho feminino, a divisão sexual do trabalho e a divisão das tarefas 

domésticas no âmbito familiar e as dificuldades pela conciliação entre casa e trabalho.  

Como ponto de partida, considera-se que o trabalho interfere diretamente na vida 

dessas mulheres, em função da sobrecarga de trabalho causada por longas jornadas de 

trabalho. No cotidiano convivem com a ambivalência e o conflito de conciliarem seus 

diversos papéis, além de se responsabilizarem pela ausência de casa e da rotina familiar. A 
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difícil conciliação de tarefas acaba culminando também por negligenciar o autocuidado com 

seu corpo, suas necessidades e sua saúde. 

Considerando que o câncer uterino é passível de detecção precoce e de cura 

quando realizado diagnóstico em seu início, tem-se como inquietação compreender o 

cotidiano dessas mulheres que chegam à unidade de tratamento em questão, com a doença 

avançada, e refletir sobre os fatores que contribuem como obstáculos (falta de tempo, 

desinformação, rotina pesada de trabalho) para a prevenção.  

É necessário, portanto, refletir sobre a situação destas mulheres, considerando sua 

inserção no mercado de trabalho e a conciliação com as atividades de reprodução de si e de 

sua família, a fim de identificar as (im) possibilidades de acessar os serviços de Saúde 

Pública e suas implicações na prevenção dessa doença. 

Compreender e intervir nas condições de saúde de uma determinada população 

demanda a apreensão de determinantes sociais, econômicos, políticos e culturais. É 

fundamental que se tome “um banho de realidade, munindo-se de dados, informações e 

indicadores” (IAMAMOTO, 2005a, p.38) que nos possibilitem a desvendar as situações 

vivenciadas pelos indivíduos, afim de melhor atender as necessidades e demandas da 

população usuária. 

Devido à natureza do objeto de estudo, optamos utilizar a pesquisa qualitativa, 

fundamentada na técnica de entrevista individual, na escuta da história de vida dessas 

mulheres, seguida da análise de dados. Segundo Minayo (1994, p.21), 

[...] a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, 
nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou, 
seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis. 
 

Nesse sentido, a pesquisa qualitativa possibilita melhor a compreensão dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa e sua relação direta com o contexto em que estão inseridos, bem 

como a singularidades das relações sociais.  Contudo, para se compreender melhor o 

objeto estudado, utilizei-me da revisão bibliográfica durante todo o processo de estudo 

englobando assuntos como relações familiares, trabalho feminino, dupla jornada, cuidados 

em saúde e acesso aos serviços de saúde. 

Com base no universo de mulheres atendidas no Hospital do Câncer II, no fluxo do 

ambulatório, a composição da amostra foi pautada pelos seguintes critérios: mulheres 

trabalhadoras, com mais de 25 anos e com diagnóstico de câncer do colo do útero. O 

roteiro de entrevista foi composto por perguntas abertas abordando a concepção dessas 

mulheres sobre os cuidados em saúde, sobre as experiências vivenciadas desde a atenção 

primária; sobre o que as levou a procurar o serviço de saúde, o grau de conhecimento 
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sobre o câncer do colo do útero, bem como sua relação com o HPV e com quais barreiras 

elas se depararam até a confirmação do diagnóstico. 

Tendo em vista o processo de conhecimento e análise, o pressuposto que orientou a 

pesquisa considerou a afirmação do diagnóstico tardio do câncer do colo do útero como 

vinculado à não priorização da atenção em saúde. A elaboração desta hipótese buscou 

explicar este processo a partir de três dimensões, relacionadas entre si ou não, vinculadas 

às trajetórias e experiências das mulheres: às condições de vida e de trabalho; ao 

conhecimento que detém sobre esta doença e sua prevenção e ao acesso aos serviços de 

saúde. De fato, o intuito foi o de traçar um paralelo com estudos teórico-bibliográficos 

contemporâneos, objetivando construir um arcabouço teórico ampliado, que proporcionasse 

a aproximação às múltiplas dimensões da questão de pesquisa e que este estivesse 

relacionado, também, aos depoimentos destas mulheres. 

 

 

I- SITUAÇÃO ATUAL DO CÂNCER UTERINO NO BRASIL  

 

Atualmente, o câncer do colo do útero é o segundo tipo de câncer mais incidente na 

população feminina, no país, com exceção do câncer de pele (não melanoma), perdendo 

apenas para o câncer de mama (BRASIL, 2011). Embora o Ministério da Saúde (MS) venha 

estabelecendo metas para o controle e a prevenção da doença, a incidência e a mortalidade 

por este tipo de câncer ainda é elevada no Brasil. 

O câncer é uma doença que requer tratamento longo, contínuo, e que debilita o 

enfermo, apresentando-se, portanto em um contexto de doença crônica. Esta situação se 

agrava porque traz em si outras questões, como o medo, estigmas, negação da doença, 

redução do potencial de trabalho, invalidez e a possibilidade da morte. 

O câncer do colo do útero é uma infecção progressiva iniciada com transformações 

intraepiteliais que podem evoluir para um processo invasor num período que varia de 10 a 

20 anos. A alta relação do HPV com o câncer de colo uterino e a gravidade desse mal na 

saúde da mulher não deixa dúvida da importância do rastreamento para câncer cervical, já 

que esta é a principal estratégia para detecção precoce do tumor cervical, por meio da 

coleta de material para exame citopatológico. Sabe-se que a detecção precoce, 

concomitante ao tratamento em seus estádios iniciais, diminui a incidência de câncer 

invasor que pode chegar a 90% (BRASIL, 2006).  

A atitude de prevenção, por exemplo, é determinada pelas crenças e percepções 

sobre o que é saúde e também, pelo acesso à informação e conhecimento e pelas 
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experiências vivenciadas pelas pessoas. Além disso, a situação econômica e social da 

população usuária, associada às inúmeras diferenças socioculturais, irá proporcionar 

disparidades na acessibilidade aos serviços de saúde.  

O fato de mulheres ainda apresentarem dificuldades em considerar a importância da 

detecção precoce da doença, seus fatores de risco e a periodicidade de realização do 

exame preventivo constitui um grande desafio para se alcançar a integralidade em saúde. 

Fatores como a vergonha, o medo do exame e a inatividade sexual também são motivos 

para as mulheres não para as mulheres não realizarem o exame preventivo. Portanto, se 

faz necessário priorizar o acesso à informação e a educação para o diagnóstico precoce, 

além da garantia de acesso aos métodos de diagnóstico e tratamentos adequados. Ainda 

segundo o autor, 

(...) fazer exame de rastreamento não é suficiente para garantir que a 
mortalidade irá diminuir. É necessário que as mulheres que tenham um exame 
alterado recebam tratamento adequado, porém há evidências de que um 
percentual significativo de mulheres que são encaminhadas para a avaliação 
colposcópica não chega a fazê-la, e o sistema de saúde também não é 
eficiente para controlar adequadamente esse evento. (ZEFERINO, 2008, 
p.214). 

 

Apesar de haver um programa de rastreamento do câncer de colo do útero, é 

possível que este programa não esteja sendo eficiente em reduzir a incidência e mortalidade 

deste tipo de câncer. Isto aponta para a necessidade de se investigar outras questões 

presentes no contexto sociocultural destas mulheres que as levaram a apresentar baixa 

adesão a um exame que se caracteriza pela facilidade de realização, acesso na rede de 

serviços de saúde, ser de baixo custo e indolor, de forma a se estruturar outras estratégias 

que possibilitem maior adesão ao exame. 

A integralidade como prática de cuidado poderia ser uma estratégia para alterar este 

cenário. Para que isto ocorra é de fundamental importância que os profissionais de saúde 

observem, escutem e atendam as mulheres dentro de uma lógica que traga como marco 

referencial a integralidade em saúde. Mas pensar a integralidade, não apenas como um 

princípio de organização do processo de trabalho nos serviços de saúde, mas como um 

vínculo que deve ser estabelecido entre as mulheres usuárias e os profissionais de saúde, 

com respeito à individualidade e atendimento às necessidades específicas dessas mulheres 

em seus diferentes contextos de vida. 

 

II – TRABALHO FEMININO E ÔNUS DA CONQUISTA 



 
6 

 
 

 
                  

 

Para decifrarmos a realidade destas mulheres, fez-se necessárias algumas 

contextualizações, de forma a compreender como se deu a participação das mulheres no 

mundo do trabalho, não mais somente aquele trabalho “tipicamente feminino”, mas um novo 

trabalho imposto pelas exigências do mundo capitalista industrializado e a luta pela quebra 

de paradigma e de preconceitos referentes aos papéis sociais das mulheres que com os 

novos arranjos familiares se redefiniram. 

Dentro desse novo contexto social, o papel social feminino se altera através das 

mudanças da sociedade, pelos meios de produção e, principalmente pelas transformações 

econômicas. Inúmeras são as razões do ingresso acentuado das mulheres no mercado de 

trabalho a partir dos anos 70. Ao longo dos anos, a mulher acabou precisando participar 

ativamente da economia familiar, dividindo com os companheiros, as responsabilidades 

econômicas, exercendo, portanto, o papel de co-provedora. Esta inserção mercado de 

trabalho levou as mulheres a transpor novos horizontes. Contudo, a participação feminina no 

mercado não provocou a diminuição de suas atividades domésticas fato que  provocou a 

chamada dupla jornada de trabalho (BRUSCHINI, 1994). 

Foi a partir da década de 1970 no século XX que se deu uma grande transformação 

nesta conjuntura. Não só pelo processo de reestruturação produtiva que se desenvolve a 

partir de então e que altera significativamente a condição do trabalho feminino. Também 

pelo fortalecimento do movimento feminista, que acentua a participação da mulher 

trabalhadora nas lutas de classe, abarcando questões em torno da condição feminina, 

melhores condições de trabalho, igualdade salarial entre homens e mulheres, emancipação 

feminina, entre outros.  

A década de 1970, sem dúvida alguma, constitui um marco neste processo. Essa 

nova realidade de emancipação da mulher, de conquistas de espaço no mercado de 

trabalho, repercute de forma emblemática na sua rotina. A mulher na atualidade tem um dia-

a-dia muito mais complexo do que anos atrás. Além das tarefas domésticas e o cuidado com 

os filhos, essa realidade econômica a conduz a dedicar-se a vida profissional. No Brasil, “se 

em 1970 apenas 18% das mulheres brasileiras trabalhavam, em 2002 a metade delas 

estava em atividade” (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2007). Em 2009, em média, eram 

10,6 milhões de mulheres na força de trabalho, sendo 9,6 milhões ocupadas e 1,1 milhão 

desocupadas (IBGE, 2010). 

Segundo os indicadores sociais do IBGE (2010), a taxa de participação feminina no 

mercado de trabalho teve enormes avanços nas últimas décadas, demonstrando a 

participação crescente das mulheres brasileiras, mas é ainda menor se comparada à 
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masculina. Concentram-se em trabalhos mal remunerados e precários e na economia 

informal. Aproximadamente 35,5% das mulheres estavam inseridas no mercado de trabalho 

como empregadas com carteira de trabalho assinada, As mulheres empregadas sem 

carteira e trabalhando por conta própria correspondiam a 30,9%. Entre os homens este 

percentual era de 40%. 

 Para Hirata (2001), a presença da mulher no mercado de trabalho está, 

historicamente, marcada por aspectos precários nas condições em que se dá o emprego de 

sua força de trabalho. Embora sua inserção tenha se acentuado nas últimas décadas, as 

condições oferecidas pelo mercado de trabalho continuaram precárias. Segundo a autora, 

as mulheres têm sido utilizadas pelo capital como instrumentos para desmantelar ainda mais 

as normas de empregos dominantes, levando a uma precarização ainda maior para o 

conjunto da classe trabalhadora. 

 Sobre esta questão, Nogueira (2004) sobrepõe que a crescente inserção da mulher 

no mundo do trabalho composto pelo capitalismo contemporâneo favoreceu e também 

fortaleceu o processo de emancipação feminina, entretanto estes mesmos elementos 

acarretaram uma precarização diferenciada da força de trabalho, afetando de maneira mais 

intensa a mulher trabalhadora. 

Verifica-se, também, um novo aspecto sobre a entrada da mulher no mercado de 

trabalho, no qual, o trabalho feminino já não é visto somente como complemento da renda 

familiar. Hoje, na maioria das vezes é tido como sendo o principal rendimento da família.  

Trata-se de uma realidade, na qual, mulheres passaram da condição de “donas do lar” a 

“chefes de família”, principalmente com o crescimento dos novos arranjos familiares, 

sobretudo, no caso de abandono por seus maridos ou companheiros. 

Segundo Mioto (2004), nas duas últimas décadas várias mudanças ocorridas no 

plano sócio-econômico-cultural, pautadas no processo de globalização da economia 

interferiram na dinâmica e estrutura familiar, trazendo alterações em seu padrão tradicional 

de organização. A família nuclear burguesa composta por homem, mulher e filhos, ligados 

por laços de sangue, vai perdendo espaço, surgindo, portanto, novos arranjos e 

composições familiares. Sendo assim, a autora entende a família como um processo social 

em construção, desmistificando os pré-conceitos estabelecidos ao longo da história. 

Ainda que no plano simbólico, permaneça a associação do feminino com o espaço 

privado da família, devido a arraigados valores calcados na cultura patriarcal, à condição de 

trabalhadora assalariada possibilitou à mulher a aquisição de uma nova identidade, que já 

não está mais restrita apenas a família.  

Bruschini (1994) sinaliza que o debate teórico sobre o trabalho feminino, inicialmente, 

não considerava o fato de que o lugar que a mulher ocupava na sociedade também estava 
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determinado por seu papel na reprodução social. Apenas mais tarde, a análise da condição 

feminina, a partir de seu papel na reprodução da força de trabalho ganha destaque. 

Contudo, este debate ganha um novo rumo quando começam a se concentrar na articulação 

entre o espaço produtivo e o reprodutivo, assim como as relações de gênero. 

Uma das questões a ser investigada neste estudo é justamente a de identificar em 

suas trajetórias de vida, a dificuldade de muitas mulheres conciliarem o cuidado familiar, 

suas inúmeras tarefas diárias e o trabalho fora do domicílio. É difícil para a mulher se 

distribuir adequadamente sem deixar algumas lacunas, o que pode implicar na dificuldade 

em cuidar da sua própria saúde.  

Este quadro pode ainda ser agravado, principalmente para aquelas mulheres 

inseridas em atividades informais e que não podem faltar o trabalho, pois se não 

trabalharem, não ganham a sua remuneração diária. Na avaliação de Bruschini (1995 apud 

Coelho, 2002), 

 

A constante necessidade de articular papéis familiares e profissionais vai limitar 
a disponibilidade das mulheres para o trabalho, dependendo de uma complexa 
associação de características pessoais e familiares. Em suas escolhas e 
possibilidades vão estar presentes fatores como: o estado conjugal e a 
presença de filhos, agregados à idade e à escolaridade destes e a organização 
do grupo familiar, como o ciclo de vida e a estrutura familiar, muito embora hoje 
a necessidade econômica e a existência de emprego tenham papel 
fundamental em suas decisões. 

 

Então como conciliar o trabalho necessário, com a obrigação com as tarefas 

domésticas, o cuidado e atenção aos filhos e ainda sim ter tempo para cuidar de sua saúde? 

Que fatores dificultam esta conciliação num cenário caracterizado pela disseminação de 

informações sobre a prevenção e o controle do câncer de colo do útero?  Fez-se necessário, 

refletir sobre todas estas responsabilidades que a mulher vem assumindo e que como 

destaca Perez (2000), as mulheres ao se desdobrar-se em múltiplos papéis, acabam 

esquecidas de si mesmo, além de postergar um debate urgentemente necessário: a divisão 

desigual das responsabilidades familiares. 

 

III - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Como foi visto no estudo, é bem preocupante a alta incidência do diagnóstico tardio 

no que se refere ao câncer do colo do útero, sendo inaceitável o índice tão alto de mulheres 

que vão a óbito por causa deste câncer. Nesse sentido, a prevenção e o controle do câncer 
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do colo uterino permanece como uma importante questão de saúde pública ao se considerar 

a alta taxa de mortalidade perante a probabilidade de cura. 

Esta pesquisa constituiu-se numa pesquisa qualitativa a fim de possibilitar uma 

melhor compreensão dos sujeitos envolvidos e sua relação direta com o contexto em que 

estavam inseridos e a singularidade de suas relações sociais, sendo norteada por revisão 

teórico-bibliográfica nos eixos temáticos que orientaram o estudo, a fim de se aproximar da 

questão do diagnóstico tardio para o câncer do colo do útero na atenção à Saúde da Mulher, 

vinculada às três dimensões mencionadas – condições de vida e trabalho; conhecimento 

sobre a prevenção; a questão do acesso na atenção em saúde. 

Iniciamos nosso estudo, tomando como ponto de partida a categoria trabalho como 

elemento fundante da vida social. É a partir da análise do trabalho enquanto momento que 

possibilita ao homem pensar-se como ser social, que se inicia e conduz esta pesquisa. 

Desta forma destacou-se a centralidade que o trabalho assume na vida destas mulheres, 

que além de se responsabilizarem pelas tarefas domésticas e da rotina familiar, convivem 

com a ambivalência e o conflito de conciliarem seus diversos papéis.  

O trabalho feminino foi tomado, portanto, em suas especificidades, abordadas as 

relações de gênero, o papel que cumprem na esfera da reprodução da força de trabalho e 

seus impactos para a atenção em saúde das mulheres. O estudo evidenciou que situações 

como sobrecarga de trabalho mulher e superposição de tarefas das mulheres entrevistadas 

as levam a negligenciar suas necessidades e sua saúde. 

O fato é que apesar de todo o desenvolvimento pelo qual o mundo tem passado nos 

últimos anos, não houve uma divisão igualitária entre homem e mulher das atividades 

domésticas, o que evidencia a persistência e reprodução de antigas discriminações, 

principalmente para as mulheres pertencentes às classes subalternas. Este fato torna-se 

bem evidente, a partir da análise das relações de classe em sua clivagem de gênero, que 

abre possibilidades para um debate capaz de articular a opressão de classe com a opressão 

de gênero. 

Nesse sentido, é que questões como o desemprego, a precariedade nas condições 

de moradia, a dificuldade para a acessibilidade aos serviços básicos, a precarização dos 

meios de transportes públicos e a falta de acesso à informação, dentre outras, são aspectos 

fundamentais para se pensar em saúde e em qualidade de vida. Essa concepção parte do 

reconhecimento de que o adoecimento e a saúde e vida saudável não dependem 

simplesmente dos aspectos biológicos, mas são influenciados pelas condições históricas de 

trabalho e vida da população. Como vimos alguns estudos, já vêem apresentando uma 

aproximação entre o adoecimento por câncer uterino com o baixo nível socioeconômico das 

mulheres em todo o mundo. 
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O capitalismo contemporâneo assumiu, nas últimas décadas, uma configuração que 

acentuou sua lógica concentradora e destrutiva. O cenário de pobreza e desigualdade e 

acirramento das expressões da questão social que se delineia mundialmente explicita os 

caminhos perversos da atual etapa de desenvolvimento do sistema econômico capitalista. 

As necessidades e imperativos deste sistema, que acompanham e viabilizam sua própria 

existência, penetram em todas as esferas da sociabilidade humana, atingindo 

particularmente o mundo do trabalho, incidindo de forma mais degradante no trabalho 

feminino. 

Refletindo, acerca da situação que norteia as implicações na prevenção do câncer do 

colo do útero e diante das profundas carências que marcam as condições de vida da maioria 

das mulheres brasileiras e da atenção em saúde, verificou-se que problemas relacionados 

ao acesso foram referidos pelas entrevistadas como fatores que dificultam e são limitantes e 

que as desmotivam a buscar os serviços de saúde, tais como a espera prolongada, a 

necessidade de chegar muito cedo para garantir o atendimento. Observa-se, assim, como 

aspectos das condições de vida e de trabalho se cruzam com aqueles do acesso aos 

serviços, considerando suas necessidades sociais mais cotidianas imbricadas com as 

necessidades em saúde, sendo que as condições de acesso, na maioria das vezes, não são 

facilitadoras ao processo de atenção em saúde. 

O estudo se preocupou também com uma breve caracterização das políticas 

voltadas para a Saúde da Mulher, abordando a problemática do câncer na atualidade, 

particularmente os dados epidemiológicos do câncer do colo do útero no Brasil. Estes dados 

apontaram que a efetivação do direito à saúde depende de condições concretas – da oferta 

do atendimento integral via SUS e das condições de vida que promovam o acesso aos 

serviços. Os altos índices de incidência, prevalência e mortalidade, como a exemplo do 

câncer do útero, revelam o descaso com a Saúde da Mulher, constituindo urgência da 

qualificação dos serviços em rede que viabilizem, efetivamente, os mecanismos de 

referência e contra-referência previstos há muito para o SUS. Considerando que as 

expressões da questão social influenciam centralmente nas condições para prevenção, 

diagnóstico precoce e tratamento em câncer do colo do útero, esse nos parece um caminho 

para se pensar as ações em saúde a partir dos determinantes e condicionantes sociais. 

Considerando os resultados da pesquisa a partir das reflexões e relações 

estabelecidas entre os dados empíricos e a revisão teórico-bibliográfica, considera-se que o 

estudo evidenciou que as três dimensões relacionadas na hipótese de pesquisa a ela 

responderam. Certamente que tais resultados podem ser também aprofundados em estudos 

futuros, considerando o caráter de pesquisa de cunho exploratório que caracterizou esta 

investigação. 
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Os dados levantados em seu conjunto apontaram para a importância que a 

dimensão do conhecimento sobre prevenção tem, mostrando-se como crucial ao se pensar 

em estratégias de rastreamento da doença.  A falta de conhecimento sobre prevenção de 

doenças, sobre a importância da realização do exame Papanicolau e sobre sua 

periodicidade nos parece ser a dimensão mais mencionada pelas entrevistadas. Esta 

dimensão atenta para a necessidade de investimentos em práticas relacionadas à promoção 

da saúde em âmbito nacional, a fim de se obter diagnósticos precoces da doença e reduzir a 

morbimortalidade por esta neoplasia. 

Faz-se necessário intensificar a divulgação da importância do exame Papanicolau 

realizado com periodicidade, sensibilizando as mulheres para adotarem práticas preventivas 

no seu cotidiano. É imprescindível que o debate crítico acerca da Saúde Pública no Brasil se 

desenvolva nas áreas de atuação dos assistentes sociais e dos demais profissionais de 

saúde e no cotidiano dos usuários. Afinal, a noção de adoecimento por câncer como 

questão de Saúde Pública é indissociável das condições para a produção de saúde e de 

possibilidades concretas para o diagnóstico precoce. 

Em síntese, os achados desta pesquisa demonstram que as situações como 

sobrecarga de trabalho da mulher, superposição de tarefas, falta de noção da necessidade 

de prevenção nas diferentes fases da vida e dificuldades de acesso ao serviço de saúde 

representam algumas causas impeditivas do diagnóstico precoce do câncer do colo do 

útero. 

Entende-se que as mudanças ocasionadas pelo processo de adoecimento têm 

repercussões na vida dos indivíduos de forma particular, sem desconsiderar a totalidade 

desse processo, principalmente quando se refere à dinâmica das relações sociais, dos 

papéis socialmente desempenhados pelas mulheres na sociedade brasileira; às condições 

de trabalho, às formas de acesso ao sistema de saúde, dentre outras questões 

contemporâneas. 
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