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Introdução: No Brasil, dentro das estratégias para a prevenção de câncer do colo do 

útero, existe o rastreamento com o exame citopatológico (Papanicolaou), após detectado 

alguma lesão, a mulher será encaminhada para os demais exames confirmatórios para 

câncer. Com a finalidade de realizar o diagnóstico precoce, bem como o tratamento em 

tempo adequado, é importante a existência de serviços de saúde devidamente 

capacitados para garantir o acesso ao tratamento dos casos confirmados. Entretanto, 

ainda persistem dificuldades no acesso aos exames de rastreamento e aos serviços de 

referência para o diagnóstico definitivo e para o tratamento. Diante disso muitas 

mulheres se apropriam de Itinerários Terapêuticos com práticas individuais e 

socioculturais na busca de protagonizarem seus tratamentos e de solucionarem seus 

problemas de saúde. Objetivos: Evidenciar o protagonismo da mulher no tratamento do 

câncer uterino através da escolha dos seus Itnerários Terapêuticos. Métodos: Trata-se 

de uma revisão bibliográfica, de natureza exploratória com abordagem qualitativa. O 

interesse pelo estudo foi fomentado em práticas extracurriculares de acadêmicos de 

Enfermagem de várias instituições de ensino superior, supervisionados por profissionais 

do setor de Ginecologia de um centro de ensino e assistência localizado no município de 

Belém-Pa. Foram pesquisados estudos primários na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

Após a busca, foram feitas análises dos artigos pertinentes à temática abordada. 

Resultados e Discussão: Dentre os achados, observa-se que os Itnerários Terapêuticos 

percorridos pelas mulheres em tratamento de câncer do colo do útero são fortemente 

influenciados por três setores: Família, profissionais não reconhecidos legalmente e 

profissionais da área da saúde. Por isso o Itnerário terapêutico costuma englobar uma 

série de negociações entre vários grupos muitas vezes com interpretação divergente 

sobre a doença e a terapia adequada. As maiorias das mulheres identificadas pelos 

artigos analisados, iniciaram o tratamento na atenção primária em saúde, mas revelam 

utilizar o serviço particular em alguns casos, assim como realizam consultas e 

tratamentos com terapêuticas complementares não formais do ponto de vista biomédico. 

Conclusão: Observou-se que múltiplos Itinerários Terapêuticos são percorridos pelas 

mulheres em tratamento do câncer de útero. E que muitas vezes o que determina é o 

estágio da doença, religiosidade da mulher, tempo para o inicio do tratamento, 

terapêutica médica aliada a informal de maneira complementar e não excludente, além 

da família e o meio cultural no qual ela está inserida. Destaca-se que mesmo diante do 

diagnóstico e tratamento de uma doença crônica como o câncer, a mulher pode e deve 

ser protagonista do seu tratamento, percorrendo através das suas escolhas de forma 

particular e de acordo com as possibilidades viáveis a solução dos seus problemas de 

saúde.  

Descritores: Neoplasias do colo do útero, Saúde da mulher, Autocuidado. 

 


