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Resumo
INTRODUÇÃO: Devido as altas taxas de prevalência e mortalidade do Câncer de Colo Uterino (CCU), a
principal estratégia do seu rastreamento é o exame Papanicolau. Apesar dos constantes empenhos na
educação da população a adesão do exame é abaixo do preconizado. O enfermeiro tem função fundamental
em todo o processo de prevenção e promoção de saúde desta doença, voltando para uma assistência de
forma integralizada e humanizada no procedimento da coleta do exame citopatológico. OBJETIVO: Identificar
como é a assistência de enfermagem na prevenção do CCU na revisão de literatura. MÉTODO: Revisão
integrativa da literatura de artigos publicados na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) originais e disponíveis em
texto completo nas bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS)
e Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Base de Dados em Enfermagem (BDENF), no período entre
2012-2018, no idioma português. Para a análise dos dados adotou-se as recomendações de Mendes et al.
(2008), que propõe seis passos para a elaboração de uma boa, eficaz, precisa e relevante revisão integrativa.
RESULTADOS: Foram incluídos nessa revisão 14 artigos. Emergiram duas categorias: O COP x as
dificuldades da enfermagem em realizar a prevenção do CCU e a atuação do enfermeiro na prevenção do
CCU. A falta de conhecimento entre a população feminina determina as dificuldades em realizar o exame
COP. As mulheres se sentem envergonhadas ao expor seu órgão genital, e a tê -lo manipulado por um
profissional de saúde, causando assim dificuldades para quem realiza, pois, a paciente não consegue relaxar
tendo então um exame mais doloroso que o comum. Alguns estudos revelam que a posição ginecológica
causa sensação de impotência, ou perca do domínio do próprio corpo, causando medo durante a realização
do exame. As que são casadas sentem-se imunes a doenças sexualmente transmissíveis, e outra parte diz
que o exame não é realizado por falta de sintomas ou vergonha de se expor durante a coleta. E o
desconhecimento por parte dessas mulheres em relação à capacidade do profissional enfermeiro na
realização da coleta do COP, evidencia-se preconceito contra o profissional enfermeiro como responsável
pela prática da coleta do exame, preferindo o profissional médico. A consulta de enfermagem é uma ação
para prevenção, que é constituída pela coleta de dados, exame físico, planejamento da assistência,
diagnósticos de enfermagem e prescrição. Desta forma, o profissional deve voltar a assistência para o ensino
do autocuidado. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O câncer de colo uterino é hoje o quarto câncer que mais mata
no Brasil, sendo assim, é de extrema importância a sua prevenção e diagnóstico precoce, este é um papel do
enfermeiro, que o faça com bom êxito para que a haja a redução da mortalidade no país. Hoje podemos
observar que a falta de informação quanto ao câncer referido é ainda muito alta, sendo assim também papel
da enfermagem organizar a educação em saúde de forma que consiga sanar dúvidas oportunas e tabus que
impedem de realizar a prevenção.
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THE CERVICAL CANCER NURSING ASSISTANCE: A REVIEW OF
THE LITERATURE
Abstract
INTRODUCTION: Because of the high prevalence and mortality rates of cervical cancer (UCC), the main
screening strategy is the Pap test. In spite of the constant efforts in the education of the population the
adhesion of the examination is below the recommended one. The nurse has a fundamental role in the whole
process of prevention and health promotion of this disease, returning to an assistance in an integrated and
humanized way in the procedure of collecting the cytopathological examination. OBJECTIVE: To identify
nursing care in the prevention of CCU in literature review. METHOD: Integrative literature review of articles
published in the Virtual Health Library (VHL) and available in full text in the databases: Latin American and
Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS) and Scientific Electronic Library Online (Scielo) and Nursing
Database (BDENF), in the period between 2012-2018, in the Portuguese language. For the analysis of the
data the recommendations of Mendes et al. (2008), which proposes six steps for the elaboration of a good,
effective, precise and relevant integrative review. RESULTS: We included 14 articles in this review. Two
categories emerged: The COP x the difficulties of nursing to carry out the prevention of CCU and the nurse's
role in the prevention of CCU. The lack of knowledge among the female population determines the difficulties
in performing the COP exam. Women feel embarrassed about exposing their genital organs and having them
manipulated by a health professional, thus causing difficulties for the patient, because the patient can not relax
and then have a more painful examination than the common one. Some studies have shown that the
gynecological position causes a feeling of impotence, or loss of the body's own domain, causing fear during
the test. Those who are married feel immune to sexually transmitted diseases, and another party says that the
test is not performed because of a lack of symptoms or embarrassment to be exposed during the collection.
And the lack of knowledge on the part of these women regarding the nurse's ability to perform the POP
collection shows that the nurse professional is responsible for the practice of collecting the exam, preferring
the medical professional. The nursing consultation is an action for prevention, which consists of data
collection, physical examination, care planning, nursing diagnoses and prescription. In this way, the
professional should return to assistance for teaching self-care. FINAILS CONSIDERATIONS: Cervical cancer
is now the fourth cancer that kills the most in Brazil therefore, it is extremely important to prevent and diagnose
early, this is a role for nurses, to do it successfully so that there is a reduction of mortality in the country. Today
we can observe that the lack of information regarding the referred cancer is still very high, so it is also the role
of nursing to organize health education in a way that can resolve timely doubts and taboos that prevent
prevention.
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