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INTRODUÇÃO: O Câncer de colo uterino - CCU é considerado um problema de
saúde pública, atingindo todas as camadas sociais do país . As doenças como o
Câncer, que se caracteriza pelo crescimento desordenado das células que invadem
tecidos e órgãos, vinham sendo tratadas no Brasil e no mundo por meio de ações
terapêuticas, o que acarreta aumento nos custos, porém o Ministério da Saúde vem
procurando mudar tal estratégia, combinando ações preventivas de Promoção e
proteção da saúde. Para controlar o CCU, o Ministério da Saúde adota como
estratégia de rastreamento e detecção precoce a realização de exame citológico nas
mulheres entre 25 e 60 anos.
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OBJETIVOS: Caracterizar a prática da prevenção do câncer de colo uterino entre
acadêmicas do curso de enfermagem da Faculdade Associação de Ensino Superior
do Piauí (AESPI). METODOLOGIA: Estudo descritivo-exploratório, de corte
transversal com abordagem quantitativa. Foi realizado em uma Instituição de Nível
Superior, localizada em Teresina capital do estado do Piauí, a amostra compõe um
total de 130 discentes. A coleta de dados, foi realizada no mês de novembro de
2011, deu-se pela aplicação de questionário, aplicado pelos pesquisadores

previamente submetidos a treinamento. Antes da aplicação do instrumento foi
realizado um pré-teste. Os dados foram processados no programa Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS 18.0 for Windows) e analisados
descritivamente. Quanto aos aspectos ético-legais esta pesquisa foi aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Associação de Ensino Superior do Piauí (AESPI),
sob o número de protocolo 0792.0.251.000-11, sendo parte integrante de trabalho
de conclusão de curso. RESULTADOS: Evidenciaram que 54,6% das estudantes
têm idade entre 20 e 30 anos, 87% realizam o exame Papanicolau, sendo que
56,2% o realizam, anualmente, o que é preconizado pelo MS. As dificuldades
encontradas para realização do exame foram: receio ou vergonha 36,9%; e 54,6%
atribuem aos profissionais médicos e enfermeiros a competência para realização do
exame. CONCLUSÃO: Os resultados revelam a necessidade de continuar
investindo na educação em saúde para a melhoria da qualidade de vida de seus
habitantes, principalmente no que diz respeito à prevenção do câncer de colo
uterino, dando mais cobertura, acessibilidade, implementar resoluções para melhor
atender a população de forma a alcançar um melhor nível de qualidade no
atendimento, facilitando a prevenção de doenças e promovendo a saúde.
DESCRITORES: Prevenção do Câncer do Colo Uterino, Exame de Papanicolau e
Jovens.

