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Introdução

Segundo o INCA, câncer é o nome dado á doenças

que tem em comum o crescimento anormal de

células. Quando essas células sofrem alterações

devido a infecções persistentes decorrente do HPV,

podem evoluir para o câncer de colo uterino.

Porém, essas alterações são possivelmente

detectadas pelo exame preventivo

colpocitopatológico (papanicolau).

Entretanto, apesar desse exame ser uma forma de

tratamento precoce, e disponibilizado pelo SUS, o

CCU ainda é um grande problema enfrentado em

países em desenvolvimento (Brasil). Além disso,

mesmo as mulheres terem todo esse suporte

especifico para elas, ainda sim existem as que não

possuem conhecimento adequado acerca do CCU e

não realizam periodicamente esse exame tão

essencial (DIAS, 2015).

Justificativa

Estudos analisados durante a presente pesquisa

mostrou que diferenças sociais entre as mulheres

podem em grande ou pequena significância afetar

a significativa parte da população femina

prejudicada, quando se trata de consulas

ginecológicas e o exame prevento para o CCU.

Objetivo

Então, esse estudo teve como obejtivo analisar

esses fatores separadamente e identificar o quão

influenciável eles são perante a procura por

consultas ginecológicas e a realização do exame

colpocitopatológico.

Metodologia

Pesquisa quanti-qualitativa, realizada com

mulheres que utilizam serviços de saúde públicos

ou particulares. Maiores de 18 anos estando na

fase menarca e já tendo iniciado a vida sexual.

Realizada através de questionário online.

Resultados

Foi analisado os resultados de 144 participantes,

onde 53% possuem entre 20 e 25 anos. De todas,

56% possuem plano de saúde, 32% utiliza serviços

do SUS e o restante opta por pagar consultas

particulares quando necessário.

Quando sinalizado sobre momentos da vida que

ouviu/falou sobre a temática saúde sexual e

ginecológica, foi possível obter que 57% alegaram

terem tido educação sexual na escola e somente

16% admitiu falaram sobre o tema em casa com a

família.

Sobre maternidade, 24% delas alegaram

serem mães (N=35); Delas, 32 possuem filhas.

Dessas 32 mães, 39% delas admitiram que não

conversam com as filhas sobre a pauta saúde

Quando então pesquisado mais a fundo, dessas

mães que não conversam com as filha sobre o

tema, foi possível observar que delas, 75% não

tiveram abertura sobre o tema com suas famílias

quando adolescentes na fase de autodescoberta.

Dessas mulheres que não conversam com a família

e hoje em dia não conversam com as filhas sobre o

tema, 90% lidam com sexo como um TABU.

Quando questionada sobre o motivo, foi obtido

diversas respostas, mas foi unanime a questão da

falta de abertura da família acerca do tema.

Além disso, das 144, 25% delas alegaram que não

se sentem a vontade para conversar com

profissionais da saúde sobre ao temática (N=35);

quando questionadas o motivo a maior parte

justificou devido a vergonha ou não saberem como

iniciar a conversa.

Dessas 35 mulheres que não se sentem a vontade,

foi analisado que 94% também afirmaram que não

conversavam com a família sobre o assunto.

De acordo com FEBRASGO (2017), o momento

de iniciar o acompanhamento com um

ginecologista é na adolescência antes mesmo da

menarca. Diante disso, as participantes foram

questionadas quando deram incío ao

acompanhamento ginecológico e foi obtido que

das 144, 38% delas foram somente após os 18 anos

(N=55). Tendo esse ponto de partida, foi

investigado e obtido que dessas 55 mulheres 35%

delas admitiram que não conversavam com suas

famílias sobre o tema.

Foi analisado individualmente cada

participante que em algum momento da vida teve

alguma IST e que evoluiu ou não para um

tratamento invasivo (cirurgia) decorrente dessa

infecção (N=8);

Foi então obtido que das 8 mulheres, 7

delas afirmaram que as unidades de saúde

não realizam uma boa divulgação sobre

o rastreamento do CCU. Porém, todas foram

ao ginecologista antes dos 18 anos.

7 delas alegaram que quando conversavam com

alguém sobre assunto, sempre eram amigas.

E por fim, quando foi questionado se conversavam

com a família, 6 admitiram que não e 2 disseram

que sim.

Dessas, 100% afirmaram saber para que serve o

papanicolau e o que é o câncer de colo uterino.

Conclusão

Conclui-se então, o quão impactante é a influência

sociocultural dentro desse tema. Foi visto o quão

marcante é a relação da família com a adolescente

quando a questão é saúde sexual e íntima. As

mulheres que não tiveram diálogo acerca da

temática com a família quando eram mais novas,

acabaram criando uma barreira que persiste até

hoje, e isso é comprovado pois essas mesmas

alegaram que sentem vergonha de conversar sobre

o assunto com profissionais da saúde, e as que tem

filhas, em sua maioria, admitiram que também não

conversam com elas sobre o tema. Em vista do que

foi citado no estudo de Savegnago (2016) de que

as mulheres que não tem essa abertura, geralmente

procuram falar sobre o assunto em roda de amigos,

o que foi comprovado no estudo em questão que

de acordo com os dados obtidos, essas mesmas

mulheres que não tiveram diálogo com familiares,

apontaram que quando conversavam sobre, era

com amigas.

Referências:

BRASIL. Instituto Nacional do Câncer. Câncer do

colo do útero. Disponível em:

https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-do-

colo-do-utero. Acesso em: 04 fev. 2020.

DIAS, E.G. et.al. Perfil socioeconômico e prática do

exame de prevenção do câncer do colo do útero das

mulheres de uma unidade de saúde, Revista Saúde e

Desenvolvimento,

São Paulo, v. 7, n. 4, 2015. Disponível em:https:/

/www.uninter.com/revistasaude/index.php/saudeDese

nvolvimento/article/view/377/27Acesso em: 11 maio

2020.

SAVEGNAGO, Sabrina dal Ongaro; ARPINI, Dorian

Mônica. A Abordagem do Tema Sexualidade no

Contexto Familiar: o Ponto de Vista de Mães de

Adolescentes. 2016. Disponível em:

https://www.scielo.br/j/pcp/a/XrMdF8pCgCkVyRT3K

JFCZcG/?format=html. Acesso em: 22 set. 2021.


