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PROPOSTAS DE AÇÕES EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DO 
ÚTERO RELACIONADO AO PAPILOMA VÍRUS HUMANO (HPV). Sue Helen Barreto Marques, 
Maria Isabel Pinto Coelho Gorini (orient.) (UFRGS). 

Ao longo do tempo, as mulheres vêm assumindo um papel cada vez mais importante na sociedade, tendo seu 
desempenho profissional mais valorizado. Assim, deparamo-nos com uma realidade: mais liberdade sexual e menos 
tempo e disposição para cuidar de sua saúde. Dentre as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), a infecção 
pelo vírus HPV tem se tornado comum, e suas conseqüências, se não tratado precocemente, podem ser as piores, 
resultando no câncer de colo do útero. O objetivo deste estudo é propor ações educativas na prevenção do câncer de 
colo uterino, buscando, nas experiências de mulheres que são portadoras da doença, ferramentas para a educação em 
saúde. Baseando-se no fato que o câncer do colo uterino é uma das neoplasias que podem ser efetivamente evitadas, 
principalmente pela prevenção e tratamento do vírus HPV, tem-se um papel de destaque para a enfermagem, que tem 
como foco a educação em saúde. Este trabalho trata de um estudo exploratório descritivo do tipo estudo de caso. 
Foram entrevistadas 10 pacientes com diagnóstico de câncer de colo do útero relacionado ao HPV que recebem 
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atendimento no ambulatório da zona 6 do HCPA. As entrevistas foram transcritas e seus dados foram analisados 
conforme a Técnica de Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2004), nas categorias conhecimento sobre: 
prevenção de DSTs, HPV, prevenção do HPV, câncer de colo do útero, relação do HPV com o câncer de colo do 
útero, exame Papanicolau e propostas educativas. Assim, sugerem-se ações educativas voltadas para a enfermagem 
que atinjam todas as mulheres, em especial aquelas que não tem significativo acesso às ações de saúde, para a 
prevenção do vírus HPV e para o exame preventivo de forma regular. 




