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O câncer é uma doença que está atingindo grande parte da população no mundo, em 

especial muitas mulheres. Dentre os cânceres de maior prevalência entre o público 

feminino, destaca-se o do colo uterino, perdendo apenas para o câncer de mama. Esta 

patologia se caracteriza por um crescimento anormal e desordenado de células 

invadindo órgãos e tecidos. O câncer do colo uterino é um tumor maligno que se instala 

no colo do útero, é uma doença de evolução lenta, tem como principal agente da 

enfermidade o papiloma vírus humano (HPV), leva alguns anos para se tornar maligno 

o que torna a cura difícil se não for tratada precocemente. Nesse sentido, o presente 

estudo tem o objetivo de conhecer a conduta do enfermeiro frente aos resultados 

alterados do exame para rastreamento e diagnóstico do câncer do colo do útero em um 

município do recôncavo da Bahia. Para atingir esse objetivo, será necessário descrever o 

perfil profissional dos enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família, conhecer as 

estratégias utilizadas para o rastreamento do câncer do colo do útero, identificar a 

conduta dos enfermeiros frente aos resultados dos exames cito patológicos alterados e 

averiguar nos prontuários o registro do segmento das mulheres com resultado de 

exames alterados. Com abordagem descritiva e natureza qualiquantitativa o estudo tem 

como cenário um município localizado no recôncavo da Bahia. Serão parte do estudo os 

enfermeiros das estratégias de saúde da família, que atuam diretamente na atenção 

primária para adquirir as informações necessárias para atender o objetivo proposto. 

Como instrumentos para coleta de dados, será realizada uma entrevista semi-estruturada 

com esses enfermeiros e a análise de conteúdo de Minayo com base nos princípios 

éticos da resolução 466 2012 do Conselho Nacional de Saúde- Ministério da Saúde 

Brasil. Por meio do presente estudo, espera-se contribuir de forma positiva para 

profissionais e clientes, visando melhorias e adesão do exame Papanicolau, 

identificando o conhecimento sobre assistência de enfermagem no rastreamento e 

diagnóstico do câncer no colo do útero.  
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