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O câncer de colo de útero é um dos mais comuns entre as mulheres no mundo. No Brasil, estima-se que seja a terceira neoplasia 
maligna encontrada entre mulheres. Há necessidade de sua conscientização por meio da educação em saúde. Este trabalho teve 
o objetivo de construir e validar material educativo com orientações passo a passo, sobre a importância e realização do exame 
de Papanicolaou a usuárias de serviços públicos de saúde da cidade de São Paulo. Sua construção foi realizada com mulheres, 
utilizando-se linguagem e desenhos de fácil compreensão. Foi avaliado por profi ssionais especialistas na área e validado por usu-
árias de Unidades Básicas de Saúde da cidade de São Paulo. Conclui-se que o material educativo construído e validado poderá 
colaborar na produção do conhecimento das mulheres que freqüentam unidades de saúde ao se submeterem ao exame de Papa-
nicolaou, e contribuir para o recrutamento da população para realização desse exame simples e indispensável, para prevenção do 
câncer cérvico-uterino, objetivando a diminuição dos índices de morbimortalidade feminina por câncer.
Descritores: Prevenção de câncer de colo uterino, Saúde da mulher, Educação em saúde.

The cancer of the cervix of the uterus is the most common among the women in the world. In Brazil, it is supposed to be the third 
malignant neoplasia found among women. It is necessary to aware people by means of health education. This paper aims to construct 
and to validate educational material with step by step guidance about the importance and accomplishment of Papanicolaou exam to 
public health service users of Sao Paulo. Its production was done with women, by using language and drawings easily understood. 
It was analyzed by specialists in the area and validated by users of the basic health units of Sao Paulo city. It was concluded that the 
educational material produced and validated will be able to help in the knowledge production of women that usually go to health public 
bases when doing Papanicolaou exam and contribute to the population recruiting and accomplishment of this simple and indispensa-
ble exam to uterine cervical cancer that must help a lot to minimize the female diseases and mortality rates by cancer.
Descriptors: Cervix neoplasm prevention, Women’s health, Health education.

El cáncer de cuello uterino, es uno de los más comunes que padecen las mujeres en el mundo. En Brasil, se estima que sea la 
tercera neoplasia maligna encontrada entre las mujeres. Por lo tanto, hay una enorme necesidad de conscientización, que debe 
ser realizada por medio de la educación en salud. Este trabajo tuvo como objetivo construir y validar material educativo, con claras 
orientaciones paso a paso sobre la importancia y la realización del Papanicolaou, a la pacientes de los Servicios Públicos de Salud 
de la cuidad de San Paulo. La preparación y su utilización, fue realizada con mujeres, utilizándose un lenguaje y también dibujos de 
fácil compresión. Este trabajo fue evaluado por profesionales especialistas del área y aceptado por las pacientes de las Unidades 
Básicas de Salud de Sao Paulo. Se concluyó que el material educativo construido y aceptado, podrá colaborar en el aumento del 
conocimiento de las mujeres que son atendidas en las Unidades de Salud, cuando se sometan al examen de Papanicolaou y así, 
contribuir para la conscietización de la población, para que realicen este examen simples e indispensable para la prevención del 
cáncer de cuello de útero, con el objetivo de disminuir los índices de mortalidad femenina por cáncer. 
Descriptores: Prevención de cáncer de cuello uterino, Salud de la mujer, Educación en salud.

Artigo extraído da Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, da Universidade Federal de São Paulo.
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INTRODUÇÃO

Ocâncer de colo de útero comum entre as mulheres no mundo 
com cerca de 471 mil novos casos. Sua incidência torna-se 

mais evidente entre os 20 e 29 anos, com aumento do risco 
entre 45 e 49 anos. Cerca de 80% dos casos ocorrem em países 
em desenvolvimento, nestes a mortalidade é menor que a inci-
dência, e a sobrevida estimada varia entre 59 e 69%1.

cer de colo de útero já deveria estar erradicado, uma vez que, 
após a divulgação dos estudos de George N. Papanicolaou em 
1928, com o uso de alguns instrumentos muito simples e de 

câncer na cérvix muitos anos antes do próprio câncer. Feita esta 
detecção, a mulher seria encaminhada à assistência secundária 
ou terciária de saúde, conforme a necessidade. O fato é que 
nunca chegaria a morrer de câncer de colo, caso fosse assistida 
adequadamente2.

Uma resposta possível para esta questão é a existência de 

população aos mesmos. Para tanto, seria preciso que houvesse 
mecanismos por meio dos quais as mulheres motivadas a cuidar 
de sua saúde encontrassem serviços capazes de suprir essa ne-
cessidade em todo o país3.

Dentre as iniciativas que devem ser tomadas no sentido de 
alertar quanto à prevenção do câncer de colo de útero encontra-
se a importância de se reforçar que a informação e a orientação 
são fundamentais, como forma de recrutar a população para a 
realização do exame preventivo.

A orientação de pacientes é reconhecida mundialmente 
como função do enfermeiro estando incorporada à sua prática 
diária de forma natural.

A experiência como docentes universitárias no desempenho 

tologia oncótica, na orientação de grupos de mulheres agenda-
das para a realização desse exame, na troca de experiências e 

quanto à compreensão de sua importância, do local de coleta e 
do material coletado, dentre outras.

desse exame tão importante? Existe alguma estratégia educativa 

nalidade? Será que as mulheres sabem que conhecer o resultado 

o objetivo deste trabalho foi o de construir e validar um material 

sobre a realização e a importância do exame de Papanicolaou.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e observacional 

para prevenção do câncer ginecológico em mulheres adultas.
A pesquisa foi realizada seguindo os parâmetros contidos 

na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que dis-

e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal de São Paulo.

A elaboração seguiu a ordem cronológica dos fatos, volta-

“100% DAS MULHERES ENTREVISTADAS 
CONSIDERARAM O TEXTO INTERESSANTE, 
COM CONTEÚDO CLARO E COM FRASES DE 

FÁCIL COMPREENSÃO. CERCA DE 99% 
CONFIRMARAM EXISTIR UMA ASSOCIAÇÃO 

ENTRE PERGUNTAS E RESPOSTAS”
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da à teoria de educação de adultos, valendo-se das vivências 
e experiências das mulheres e da necessidade das mesmas em 
aprender aquilo que realmente gostariam de saber e na situação 
real da vida, aqui correspondendo ao momento da realização 
do exame de papanicolaou.

FASES PARA ELABORAÇÃO DO MATERIAL IMPRESSO

O material, inicialmente, foi desenvolvido e teve por base a ex-
periência das autoras e a revisão de literatura sobre o assunto, 
que forneceu os dados necessários para sua elaboração.

A revisão da literatura foi realizada por meio do Index Latino 

do Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Câncer (INCA), 
Fundação Oncocentro de São Paulo (FOSP) com o intuito de 

ção do material, como áreas envolvidas que incluíram o câncer 

ção para adultos (Andragogia) e as formas mais adequadas e 
recomendadas para construção de recursos visuais.

Fase 2: sugestões das usuárias
O material educativo foi desenvolvido com linguagem simples 

de serviços de saúde com pouca ou nenhuma instrução sobre o 
exame de Papanicolaou. Seu conteúdo foi submetido à pré-testes 
com as usuárias; e na medida em que estas foram apresentando 

nal do material pelas usuárias de uma Unidade Básica de Saúde 
da cidade de São Paulo.

Fase 3: planejamento e desenvolvimento das ilustrações

expressar a mensagem do texto. Estes também foram submetidos 
a testes com as usuárias de serviços de saúde. Para esta fase, um 

sionais de saúde

como a Fundação Oncocentro de São Paulo (FOSP), o Instituto 

marketing. Para tanto, foi elaborado um protocolo de julgamen-
to com perguntas fechadas e abertas sobre a opinião das infor-

Esta fase teve como base o modelo de avaliação realizado por 
Cesar4

mente, submetido a um processo de validação.

Fase 5: validação
O material educativo, após ser impresso, foi entregue a 96 usuá-
rias de Unidades Básicas de Saúde (UBS) para manuseio e leitu-
ra, e também para que respondessem ao instrumento elaborado 

cia de materiais educativos, denominados Suitability Assessment 
of Materials (SAM) apresentados por Doak, Doak e Root5 que 
consiste em um check list de atributos relacionados à organiza-
ção, estilo de escrita, aparência e motivação. 

Fase 6: produção do material didático
Após a validação por parte das mulheres e do parecer técnico 

RESULTADOS
Os resultados serão apresentados em três etapas. A primeira diz 
respeito à apresentação do material desenvolvido, englobando 
suas características gerais e a descrição de seu conteúdo. A se-
gunda trata de sua avaliação por especialistas, e a terceira traz a 
validação das usuárias dos serviços públicos de saúde.

Consulta e opinião dos especialistas

ticipação no estudo, além de ser obtida a concordância na uti-

sinarem um termo de concordância, com o folder e com um 
protocolo de julgamento, sendo orientados para sua devolução 
no prazo máximo de 15 dias.

dar um tema sério. As cores foram avaliadas como atrativas e que 
despertavam a atenção do leitor, com bom conteúdo tendo sido 

“O CONTEÚDO DO MATERIAL ELABORADO FOI 
DIVIDIDO EM SEIS PÁGINAS QUE SEGUIRAM O 

FORMATO DE UM FOLDER COM A SEGUINTE ORDEM: 
DEFINIÇÃO DE CÂNCER DE COLO UTERINO, O QUE É 
O EXAME PREVENTIVO E SUA IMPORTÂNCIA, ONDE 

E COMO É REALIZADO, RECOMENDAÇÕES 
PARA REALIZAÇÃO DO EXAME, REALIZAÇÃO 

DO EXAME PROPRIAMENTE DITO, IMPORTÂNCIA 
DE CONHECER SEU RESULTADO”

“OS PROFISSIONAIS CONSIDERARAM, DE FORMA 
UNÂMINE, AS INFORMAÇÕES ADEQUADAS E 

NECESSÁRIAS. OS DESENHOS SUAVES, ÚTEIS PARA 
ABORDAR UM TEMA SÉRIO. AS CORES FORAM 

AVALIADAS COMO ATRATIVAS E QUE DESPERTAVAM A 
ATENÇÃO DO LEITOR, COM BOM CONTEÚDO TENDO 
SIDO SUGERIDO POR UM ESPECIALISTA A INSERÇÃO 

DE UMA FRASE DE IMPACTO PARA CHAMAR A 
ATENÇÃO DAS USUÁRIAS, O QUE FOI ACATADO”
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sugerido por um especialista a inserção de uma frase de impacto 
para chamar a atenção das usuárias, o que foi acatado. A maior 

que as mulheres que se submeterão ao exame Papanicolaou sejam 
melhor esclarecidas, atribuindo importância 
à realização do exame e o conhecimento do 
seu resultado.

Validação das usuárias do serviço de saúde

terial elaborado, optou-se validá-lo com 
usuárias de Unidades Básicas de Saúde. Esta 
validação ocorreu no período de janeiro a 
março de 2007, sendo utilizado material 

impresso, xerocado e montado no modelo “folder”, que foi en-
tregue individualmente a 96 usuárias de Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), com idade que variou entre os 16 a 72 anos. Só 
após o material ser manuseado e lido, foi solicitado às usuárias 

que respondessem o instrumento de ava-
liação. Os resultados obtidos encontram-se 
apresentados nas Tabelas de 1 a 4 e serão 
descritos obedecendo à seqüência dos ques-
tionamentos.

A Tabela 1 revela que 93,7% considera-
ram que a capa chamou a atenção e a gran-

ao assunto a que se refere. Quanto aos tó-
picos apresentados no material educativo, 

“SOBRE A APARÊNCIA 
DO MATERIAL, 99% DAS 

ENTREVISTADAS CONSIDERARAM 
SIMPLES E 100% AFIRMARAM 

QUE ESTAS AJUDARAM NA 
COMPREENSÃO DO TEXTO”

Figura 1. Folder: O conteúdo do material elaborado foi dividido em seis páginas que seguiram o formato de um folder com a seguinte 
ordem: definição de câncer de colo uterino, o que é o exame preventivo e sua importância, onde e como é realizado, recomendações para 
realização do exame, realização do exame propriamente dito, importância de conhecer seu resultado e a última página ficou com a identifica-
ção dos profissionais envolvidos na sua elaboração.
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para 100% das entrevistadas estes apresentam seqüência lógica 
e têm tamanhos adequados. Ressalta-se que para a elaboração 

-
merman, Newton et al.6 e de Moreira, Nobrega e Silva7, na qual 
a introdução deve informar ao leitor sobre o tema de que se trata 
e seu propósito, devendo conter elementos motivadores. Para a 
elaboração do conteúdo, a informação a ser fornecida deve ser 
clara, útil e relevante às pessoas a que são direcionadas, evitando 

progressiva, ser atrativa, compreensível e sem ambigüidade. Não 

deve contradizer nenhum dos conteúdos que atrapalhe a inter-
venção educativa.

Os dados contidos na Tabela 2 revelam que 100% das mu-
lheres entrevistadas consideraram o texto interessante, com con-
teúdo claro e com frases de fácil compreensão. Cerca de 99% 

6 e Moreira, Nobre-
ga e Silva7

educativo deve constar tanto o tema principal a ser informado 

importância e vantagem da prática ou hábito recomendado. A 
redação deve ser simples, na voz ativa, com o uso de palavras 
curtas, de preferência empregar vocabulário apropriado, evitan-

de fácil leitura, com tamanhos e contrastes adequados. A fonte 

deve ser simples e proporcional à distância a que o material 
deverá ser lido5,8.

Na Tabela 3, quando questionadas sobre a aparência do ma-
terial educativo, 99% das entrevistadas consideraram-a simples 

-
6 e para Moreira, Nobrega e 

Silva7

na compreensão e recordação mais fáceis do texto. As imagens 

Tabela 3. Opinião de usuárias sobre o material educativo 
quanto à aparência. São Paulo, 2007.

Aparência         nº   %

As ilustrações são:

Simples

Complicadas

Outro. Qual?

As ilustrações:

Ajudaram para maior compreensão do texto

Dificultaram a compreensão do texto

Outro. Qual?

Total

100,0

   -

     -

100,0

 -

 -

100,0

96

          -

          -

96

        -

         -

96

Tabela 4. Opinião de usuárias sobre o material educativo 
quanto à motivação. São Paulo, 2007.

Motivação           nº   %

Em sua opinião, qualquer mulher que ler este material, 

vai entender do que se trata?

Sim

Não

Total
Você foi motivada a ler até o final?

Sim

Não

Total
Ele lhe sugeriu agir ou pensar a respeito de sua saúde?

Sim

Não

Total

100,0

    -

100,0

100,0

   -

100,0

100,0

         -

100,0

96

        -

96

96

       -

96

96

          -

96

Tabela 2. Opinião de usuárias sobre o material educativo 
quanto à escrita. São Paulo, 2007.

Estilo da escrita           nº   %

Quanto ao entendimento das frases, elas são?

Fáceis de entender

Difíceis de entender

Não sabe

Total
Existe associação das perguntas com as frases?

Sim

Não

Total
O conteúdo escrito é:

Claro

Confuso

Não sabe

Total
O texto é:

Interessante

Desinteressante

Repetitivo

Total

100,0

      -

    -

100,0

1,0

1,0

100,0

100,0

  -

   -

100,0

100,0

     -

     -

100,0

96

         -

         -

96

95

1

96

96

      -

      -

96

96

         -

        -

96

Tabela 1. Opinião de usuárias sobre o material educativo 
quanto à organização. São Paulo, 2007.

Organização         nº   %

A capa chamou sua atenção?

Sim

Não

Mais ou menos

Total
Mostra o assunto a que se refere?

Sim

Não

Total
Os tópicos tem seqüência?

Sim

Não

Total
O tamanho no conteúdo dos tópicos foi adequado?

Sim

Não

Total

93,7

5,3

1,0

100,0

99,0

  1,0

 100,0

100,0

    -

100,0

100,0

 -

100,0

90

5

1

96

95

1

96

96

       -

96

96

      -

96
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e reforçar a informação. Utilizar desenhos de linhas simples, 
que funcionam melhor para ilustrar um procedimento.

A Tabela 4 revela que 100% das entrevistadas relataram que 

que pensassem ou agissem sobre sua saúde. Na opinião da 
totalidade das entrevistadas qualquer mulher que ler, vai con-
seguir entendê-lo. De acordo com Moreira, Nóbrega e Silva7, o 
material impresso deve facilitar a aquisição, o aproveitamento 
e o aprofundamento dos conhecimentos, bem como o proces-
so de ter domínio das habilidades e da tomada de decisão. Os 

CONCLUSÃO
A elaboração deste trabalho permitiu o desenvolvimento de ma-
terial educativo sobre o exame de Papanicolaou voltado às usuá-
rias de serviços de saúde. A revisão da literatura e a metodologia 

A validação realizada com mulheres que freqüentam 
Unidades Básicas de Saúde permitiu constatar que o ma-
terial educativo desenvolvido atinge as necessidades des-

que despertam a curiosidade e estimulam a realização do 
exame. Houve interesse por parte das mulheres em levar o 
material educativo que estava em teste para casa, porque 

para sua divulgação a outras mulheres.
O estudo, no entanto, revela uma limitação que se refere 

à preocupação com mulheres semi-analfabetas ou mesmo 
analfabetas. No decorrer da validação, deparamos com usu-
árias nesta situação que não puderam avaliá-lo adequada-
mente. Ao ser apresentado o material educativo a elas, pode-
se observar que este não foi completamente compreendido 
por todas. Algumas entenderam o assunto em decorrência 

que existe restrição parcial quanto ao uso de material edu-
cativo impresso para este grupo de mulheres.

Acreditamos que considerando a avaliação de profissio-
nais e usuárias, o material educativo elaborado poderá cola-
borar para o conhecimento das mulheres sobre a prevenção 
do câncer de colo uterino com a realização do exame de Pa-
panicolaou e contribuir para o recrutamento da população 
para a realização deste exame simples e indispensável, que 
certamente muito contribui para diminuição dos índices de 
morbimortalidade por câncer.                

“93,7% CONSIDERARAM QUE 
A CAPA CHAMOU A ATENÇÃO 
E A GRANDE MAIORIA (99%) 

AFIRMOU QUE ESTA 
JÁ SUGERE AO ASSUNTO 

A QUE SE REFERE. QUANTO 
AOS TÓPICOS APRESENTADOS 

NO MATERIAL EDUCATIVO, 
PARA 100% DAS 

ENTREVISTADAS ESTES 
APRESENTAM SEQÜÊNCIA 
LÓGICA E TÊM TAMANHOS 

ADEQUADOS”
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