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Apresentação da Área 3

Dando continuidade ao processo de ensino e aprendizagem do curso de 

técnico em enfermagem, você será apresentado ao módulo (área) sobre a 

prevenção de agravos, a promoção e a recuperação da saúde da mulher, da 

criança e do adolescente. Para fins didáticos, essa área foi subdividida em 

cinco unidades temáticas, que são: Saúde da Mulher; Saúde da Gestante; 

Saúde do Neonato; Saúde da Criança; Saúde do Adolescente. 

É importante você saber que essa área do conhecimento discute a assistência 

de enfermagem dispensada em situações específicas, que serão apresenta-

das ao longo do módulo, e sua contribuição na promoção, prevenção, ma-

nutenção e recuperação da saúde da mulher, da criança e do adolescente, 

sendo a humanização o fio condutor dessa assistência. 

A mulher, a criança e o adolescente são três segmentos sociais que deman-

dam atenção específica, portanto, o profissional de enfermagem deve estar 

preparado para assisti-los em suas singularidades. 

A mulher, tendo seu papel reconhecido na família e na sociedade, deve ser 

assistida de forma integral, devendo ter suas necessidades físicas, emocio-

nais e sociais atendidas. Dessa forma, o enfoque das Unidades 1 e 2 é a 

saúde da mulher, abrangendo:

•	 aspectos ginecológicos, obstétricos e do climatério; 

•	 planejamento familiar; 

•	 prevenção de câncer cérvico-uterino;  

•	 prevenção do câncer de mama.

A criança, ser em pleno crescimento e desenvolvimento, demanda uma as-

sistência integral que transcenda os aspectos biológicos do processo saúde-

-doença. Precisa ser vista, juntamente com sua família, no contexto histórico 

e social em que está inserida. Portanto, o foco das Unidades 3 e 4 é a criança 

sadia e a criança portadora de patologias, bem como o monitoramento do 

seu crescimento e desenvolvimento nos diversos períodos etários. 
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O adolescente compõe o grupo etário mais numeroso no país, sendo consi-

derado peça principal em qualquer processo de transformação social. Segun-

do o IBGE (2000), o Brasil tem cerca de 34 milhões de adolescentes, portanto, 

aquilo que pensam e dizem tem relevância não só para eles, mas também 

para toda a sociedade. Por isso, a Unidade 5 enfoca a promoção da saúde do 

adolescente e a prevenção e intervenção em comportamentos de risco. 

Considerando as competências e habilidades a serem desenvolvidas neste 

terceiro módulo, desejamos que ele traga contribuições para a construção do 

conhecimento no seu processo de formação profissional. A seguir apresenta-

mos a você as competências e habilidades dessa área de conhecimento.

COMPETÊNCIAS

•	 Conhecer os aspectos biopsicossociais da saúde da mulher.

•	 Identificar sinais e sintomas que indiquem distúrbios ginecológicos a par-

tir da puberdade até o climatério.

•	 Identificar as fases do ciclo reprodutivo da mulher.

•	 Conhecer os aspectos biopsicossociais da saúde da criança.

•	 Conhecer os parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil nas 

diferentes faixas etárias.

•	 Identificar sinais e sintomas que indiquem alterações fisiológicas, psicoló-

gicas e patológicas da criança e do pré-adolescente.

•	 Identificar na criança e no adolescente sinais e sintomas de submissão a 

riscos.

•	 Conhecer os aspectos biopsicossociais da saúde do adolescente.

•	 Conhecer as características do adolescente e do jovem sadio.

•	 Identificar sinais e sintomas de comportamento de risco no adolescente.
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HABILIDADES

•	 Prestar cuidados de enfermagem à mulher.

•	 Realizar procedimentos de enfermagem relacionados aos aspectos gine-

cológicos e de prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama.

•	 Realizar atendimento à mulher no planejamento familiar e no ciclo grá-

vido-puerperal.

•	 Operar equipamentos e manusear materiais e instrumentos utilizados em 

centros tococirúrgicos, alojamentos conjuntos e unidades neonatais de 

tratamento intermediário e intensivo.

•	 Prestar cuidados de enfermagem ao recém-nascido e lactente sadio, ao 

doente e àquele em situações de risco.

•	 Prestar cuidados de enfermagem à criança e ao pré-adolescente sadio, ao 

doente e àquele em situações de risco.

•	 Operar equipamentos e manusear materiais e instrumentos utilizados na 

assistência de enfermagem à criança e ao pré-adolescente.

•	 Realizar o controle antropométrico da criança e do pré-adolescente.

•	 Registrar o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da 

criança e do pré-adolescente.

•	 Prestar assistência de enfermagem ao adolescente e ao jovem sadio, ao 

doente e àquele em situações de risco.

•	 Utilizar técnicas de mobilização de grupos. 

•	 Estabelecer comunicação eficiente com os clientes/pacientes, seus fami-

liares e responsáveis e a equipe de trabalho, com vistas à efetividade das 

ações.

•	 Realizar ações que promovam o bem-estar e melhorem a qualidade de 

vida da mulher, da criança e do adolescente.
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Objetivos	gerais	do	tema

•	 Apresentar as afecções ginecológicas mais comuns e oferecer 

subsídios para uma assistência de enfermagem mais eficaz às 

mulheres portadoras das patologias ginecológicas.

Objetivos	específicos	voltados	para	o	
conteúdo

Espera-se que, ao final deste tema, você seja capaz de:

1. identificar os agentes causadores, os sintomas e o tipo de trata-

mento adequado de algumas doenças ginecológicas;

2. avaliar as questões que envolvem a realização dos exames para 

detecção precoce do câncer de mama.

Competências	a	serem	desenvolvidas	

1. conhecer os aspectos biopsicossociais da saúde da mulher;

2. identificar sinais e sintomas que indiquem distúrbios ginecológi-

cos a partir da puberdade até o climatério.

	
As	doenças	do	universo	feminino

Já viu algum comercial da campanha contra o câncer de mama? E algu-

ma reportagem falando sobre incidência de câncer de colo de útero? Esses 

temas, frequentemente, aparecem nos meios de comunicação, como uma 

forma de tentar conscientizar a população feminina da importância de estar 

atenta aos sintomas que caracterizam essas doenças.

Neste tema, vamos discutir a importância da realização do preventivo para 

detecção precoce do câncer cérvico uterino e do de mama, para que você 

possa estar apto a orientar as mulheres sobre o autoexame das mamas e 

Tema 1 | Assistência de enfermagem 
em Ginecologia
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outros temas que devem compor o programa de promoção da saúde da 

mulher, destacando a importância da atuação da enfermagem.

Mas, antes, discutiremos algumas patologias ginecológicas visando fornecer 

subsídios para você, técnico em enfermagem, prestar assistência às mulheres 

portadoras dessas patologias. 

Fonte: www.sxc.hu/photo/452339
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Figura 1.1: Prestar assistência específica às mulheres é parte do trabalho do técnico 
em enfermagem.

 

Para aprofundar os conteúdos discu-

tidos nesta unidade temática, sugeri-

mos que você acesse a biblioteca vir-

tual do portal do Ministério da Saúde 

(http://bvsms.saude.gov.br/php/index.

php) e do INCA (Instituto Nacional do 

Câncer) (http://www.inca.gov.br/con-

teudo_view.asp?id=2359).  

Fonte: www.sxc.hu/photo/1003184
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Recordar	é	saber:	a	anatomia	e	a	fisiologia	
do	sistema	genital	feminino

Para melhor compreensão deste tema, recordaremos a anatomia e a fisiolo-

gia do sistema genital feminino.

Fazem parte do aparelho genital e reprodutor feminino as seguintes estrutu-

ras: vulva, canal vaginal, útero, ovários, trompas e mamas. Vamos ver essas 

estruturas, a seguir, uma por uma.

VULVA: parte externa da genitália feminina composta por:

•	 Monte de vênus – área onde se desenvolvem os pelos.

•	 Grandes lábios – estrutura composta de pele e tecido adiposo que vai do 

monte de vênus até a região próxima ao ânus. Existem pelos e glândulas 

sebáceas que protegem a parte interna da vulva e também fazem parte 

dos grandes lábios. 

•	 Pequenos lábios – pequenas pregas de pele, entre os grandes lábios e o 

vestíbulo.

•	 Clitóris – pequeno órgão que fica na parte superior dos pequenos lábios. 

Esse órgão é semelhante ao pênis que fica ereto com estímulo sexual, só 

que bem menor.

•	 Vestíbulo – não é uma estrutura, e sim o espaço entre o clitóris e os pe-

quenos lábios. No vestíbulo visualizamos dois orifícios: o da uretra e o do 

canal vaginal. Ainda estão situadas as glândulas de Skene e de Bartholin, 

que são responsáveis pela lubrificação constante da mucosa genital. As 

glândulas de Skene estão ao lado do meato uretral e as de Bartholin, na 

parte externa do canal vaginal, entre o hímen e os pequenos lábios.

•	 Hímen – membrana elástica localizada no orifício externo do canal vaginal. 

O períneo está relacionado com a vulva, mas não é uma estrutura, e sim uma 

área que vai desde o orifício externo do canal vaginal até o ânus. É elástico 

e resistente, com capacidade de distensão na hora do parto. É o local que, 

excepcionalmente, precisa ser cortado na hora do nascimento (episiotomia). 
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Figura 1.2: Estruturas que compõem a vulva.

CANAL VAGINAL: é o conduto (canal ou tubo) que vai desde a entrada 

do canal vaginal até o útero. É nele que o pênis deposita o sêmen 

durante o ato sexual. É o canal por onde passam o fluxo menstrual e 

o bebê ao nascer. É constituído por musculatura lisa e revestido por 

uma membrana mucosa em pregas que durante o parto se distende, 

facilitando a passagem do concepto (bebê). A umidade do canal se 

mantém devido à produção de secreção pelas glândulas mucosas do 

colo do útero.

ÚTERO: é um órgão localizado dentro da pelve, entre a bexiga e o 

reto. Apresenta o formato de uma pera e mede de 8 a 9 centímetros. 

A parede uterina é composta de três camadas: 

•	 o perimétrio ou serosa, que é a camada externa; 

•	 o miométrio, que é a camada  muscular, intermediária;  

•	 o endométrio, que é a camada interna do útero. 

Durante a gestação, o útero aumenta de tamanho, saindo da cavidade pél-

vica para a abdominal.
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OVÁRIOS: são dois órgãos ovoides, localizados um de cada lado do úte-

ro. Eles medem cerca de 3,5 por 2 por 1,5 centímetros. São os órgãos 

responsáveis pela produção dos óvulos, que são as células reprodutoras, 

bem como dos hormônios femininos: estrogênio e progesterona. 

Nos ovários existem pequenos folículos onde se encontram os óvulos. 

Com o desenvolvimento da mulher, os ovários são estimulados pelos 

hormônios e começam a amadurecer os óvulos contidos nos folículos. 

As meninas já nascem com os óvulos, mas estes são imaturos e inati-

vos. No momento da maturação, o óvulo cresce dentro do folículo e 

se desloca até a superfície do ovário. Ao amadurecer, o óvulo rompe 

o folículo e sai em direção às trompas. Se o óvulo não for fecundado 

em 24 horas ele se desintegra, os fragmentos vão para o útero e são 

expulsos do organismo através da menstruação. 

TROMPAS: são dois condutos constituídos de músculos membranosos, 

que têm a função de transportar os óvulos do ovário até o útero. Apre-

sentam cerca de 11 a 12 centímetros de comprimento. É na trompa que 

ocorre o encontro do espermatozoide com o óvulo (fecundação). O óvu-

lo fecundado pode não chegar ao útero, e quando isso acontece a gra-

videz se desenvolve no interior das trompas. Esse fenômeno é chamado 

de gravidez tubária ou extrauterina ou ectópica.

Figura 1.3: Nesta imagem é possível visualizar várias estruturas do aparelho reprodu-
tor feminino, como: canal vaginal, útero e suas camadas, ovários e trompas.
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MAMAS: cada mama está situada na face anterolateral do tórax. Cada 

mama é formada por 15 a 20 lobos. Cada lobo é composto por vários 

lóbulos que por sua vez são formados de centenas de ácinos (tipo de 

glândulas) onde é produzido o leite. Desses lóbulos também saem os 

ductos que se exteriorizam formando as papilas que são os mamilos. 

A parte externa ao redor do mamilo, que apresenta uma coloração 

mais escura, é a aréola. A função da mama é a produção de leite para 

nutrição do recém-nascido.

Patologias	

As mulheres podem sofrer uma série de doenças (patologias), causadas por 

agentes diversos. Bactérias, fungos, vírus são alguns desses agentes, e po-

dem contaminar a mulher em situações variadas, incluindo o ato sexual com 

parceiro contaminado. 

Veja a seguir algumas dessas patologias.

Vulvovaginites

Vulvovaginites são manifestações inflamatórias e/ou infecciosas do trato ge-

nital feminino, causadas por micro-organismos.

Fonte: www.sxc.hu/photo/694393
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Figura 1.4: As vulvovaginites são bastante comuns entre as mulheres.
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Vulvovaginites: entenda melhor 

As vulvovaginites são causadas 

por diversos agentes como: 

Trichomonas vaginalis, 
Monilia (cândida),

Haemophilus. 
Dentre os fatores que predispõem 

ao surgimento de vulvovaginites 

estão:

•	 Certas patologias como o diabetes. O diabetes torna o canal 

vaginal rico em carboidratos (açúcar), o que facilita o desenvol-

vimento do agente infeccioso. 

•	 O uso de medicamentos como antibióticos e corticoides reduz 

a flora bacteriana normal, o que permite a multiplicação do 

patógeno. 

•	 O uso de anticoncepcional torna o canal vaginal propício à pro-

liferação de bactérias pela ação do estrogênio.

•	 A gestação também pode favorecer o aparecimento de vulvo-

vaginites. Isso ocorre devido às modificações que ocorrem no 

organismo da mulher que, para se adaptar à nova situação, o 

torna resistente a infecções.

•	 A umidade é uma condição favorável, especialmente no caso 

de pessoas obesas, bem como no uso de roupas sintéticas ou 

apertadas, pois dificultam a ventilação. 

•	 Os processos alérgicos na região genital também são um im-

portante facilitador da proliferação do agente patogênico. Es-

sas alergias podem ser causadas pelo uso de cremes, geleias, 

aerossóis, óvulos, antissépticos, desodorantes íntimos, duchas, 

tampões vaginais (absorventes internos), látex do preservativo, 

diafragma e até DIU.

Fonte http://phil.cdc.gov/PHIL_Images/8170/8170_
lores.jpg
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•	 A falta de higiene também é um fator que deve ser considera-

do, assim como a depilação exagerada, as mãos sujas, o uso 

incorreto do papel higiênico e relações sexuais anais.

 

Em condições normais a mulher apresenta uma secreção vaginal fluida e 

transparente. Essas características podem variar, sem apresentar nenhum 

sintoma, de acordo com a fase do ciclo menstrual ou com o uso de anticon-

cepcionais hormonais.

Nas vulvovaginites as características da secreção vaginal são outras, tais 

como:

•	 esbranquiçada com grumos;

•	 amarelada ou esverdeada;

•	 com bolhas; 

•	 com odor fétido. 

A mulher com vulvovaginite pode apresentar sintomas como: 

•	 prurido vaginal; 

•	 edema;

•	 hiperemia; 

•	 ardor;

•	 dispareunia (dor na relação sexual); 

•	 disúria (dor ao urinar).
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Fonte: www.aids.gov.br/dst/imagem44.htm

Figura 1.5: Vulvovaginites são caracterizadas pela ocorrência de secreções vaginais.

O tratamento das vulvovaginites é feito após investigação, que inclui exame 

clínico ginecológico com coleta de esfregaço cérvico vaginal. O tratamento 

pode ser por via oral ou via vaginal com o uso de cremes, e sempre deve ser 

realizado após consulta médica ou de enfermagem.

As gestantes com vulvovaginites também devem ser tratadas.

Outra classe de patologias que ocorrem comumente em mulheres, além das 

vulvovaginites, são as bartholinites. Não sabe o que são? Aprenda a seguir!
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Bartholinite

As glândulas de Bartholin são órgãos constituintes da vulva. Veja sua locali-

zação na Figura 1.6:

Figura 1.6: Localização das glândulas de Bartholin no aparelho genital feminino.

A inflamação dessas glândulas é comum, e o agente causal mais habitual 

é o gonococo. Quando acometida, a glândula se torna túrgida (inchada), 

edemaciada e dolorida, formando um abscesso. 

A secreção que fica acumulada no interior da glândula pode ser drenada es-

pontaneamente pela vagina ou, se necessário, por meio de incisão cirúrgica. 

A decisão do tipo de tratamento depende da indicação médica. Comple-

mentando o tratamento, inclui-se o uso de antibióticos (antibioticoterapia), 

calor local, analgésico e repouso. 

Quando a bartholinite é crônica, a mulher apresenta frequentemente epi-

sódios de inflamação da glândula. O tratamento, nesses casos, é sempre a 

marsupialização (retirada cirúrgica da glândula). 

Fonte: www.aids.gov.br/dst/imagem37.htm

Figura 1.7: A bartholinite é consequência da inflamação das glândulas de Bartholin; 
quando estas glândulas estão inflamadas, o aspecto da vagina pode se assemelhar 
ao da imagem. 
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Mas não é só a vagina, no aparelho reprodutor feminino, que está sujeita a 

patologias. Um outro caso de doença exclusivamente feminina é o mioma 

uterino. Aprenda sobre essa doença a seguir. 

	
Mioma	uterino

É o mais comum dos tumores uterinos. Muitas vezes são assintomáticos e 

não precisam ser tratados. Nesses casos, a mulher pode viver sem saber que 

tem o tumor e ele não lhe fará mal algum. Somente as mulheres que apre-

sentam sintomatologia são tratadas. 

Em mulheres com mais de 35 anos é calculado um índice de incidência da 

doença em torno de 20%. Essa incidência é mais elevada na raça negra, 

sendo sua causa desconhecida. É raro aparecer depois da menopausa, e os 

que já existem tendem a diminuir nessa fase. 

Algumas de suas características são:

•	 Podem ser únicos ou múltiplos. 

•	 Podem possuir proporções grandes ou microscópicas. 

•	 Sua localização pode ser corporal ou cervical, ou seja, podem se localizar 

no corpo ou na cérvice do útero. 

•	 Podem provocar retenção urinária por comprimir a bexiga quando pos-

suem tamanho muito grande.

Existem vários tipos de miomas, e o nome que recebem está relacionado à 

sua posição em relação às camadas do útero. Veja a seguir a descrição de 

cada um deles e em que lugar aparecem na Figura 1.8.
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Figura 1.8: Tipos de miomas que acometem o útero: intramural, subseroso, submu-
coso e pediculado.

Submucoso: localiza-se abaixo da mucosa uterina, correspondendo 

a 5% dos miomas. Provoca sangramento e é indicativo de histerec-

tomia. 

Intersticiais ou intramurais: situados na parede muscular; quando 

grandes ou múltiplos provocam aumento no volume do útero, nota-

do também pelo aumento do volume abdominal. 

Subserosos ou subperitoneais: são aqueles que, quando se rompem, 

provocam sangramento intraperitoneal. Esses tipos, frequentemen-

te, crescem para fora do útero, ficando presos por um pedículo e, 

por isso, passam a ser chamados de pediculados. A formação de um 

mioma pediculado pode levar à compressão dos vasos ilíacos e dos 

ureteres, causando, às vezes, dificuldades no tratamento operatório 

e no diagnóstico.

 

Os miomas são também conhecidos como fibromas, apesar de não 

derivarem do tecido fibroso e sim do tecido muscular. 

Histerectomia 
Retirada do útero, total ou 
parcialmente.

Glossário
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Fonte: http://www.palmares.gov.br/003/00301009.jsp?ttCD_ 
CHAVE=317

Figura 1.9: Miomas atingem 20% das mulheres com mais de 35 anos, e sua incidência 
é maior na raça negra.

Não se sabe de definitivo qual a verdadeira natureza dos miomas; ainda não 

existe uma explicação do porquê de algumas mulheres serem acometidas e 

outras não.

Quanto aos sintomas (sintomatologia), sabe-se que não há necessariamente 

um sintoma específico. Geralmente, a mulher procura a instituição de saúde 

ao notar o aparecimento do tumor na região abdominal ou pelo excesso de 

fluxo menstrual; dor não é comum. Alguns sintomas secundários podem 

aparecer como: 

•	 anemia; 

•	 fraqueza; 

•	 prostração;

•	 cefaleia; e 

•	 dispneia. 
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Outro ponto é em relação à gravidez. Mesmo os miomas muito volumosos 

são compatíveis com gravidez não complicada e parto normal. Alguns es-

tudos mostram que, ocasionalmente, pode haver diminuição da fertilidade. 

Por isso, após serem excluídas outras causas para a infertilidade, o médico 

deve optar pela miomectomia (retirada do mioma). 

A incidência de gravidez após a miomectomia é de 25 a 40%; esta taxa é 

considerada alta quando comparada às taxas de mulheres que não são sub-

metidas a esse procedimento.

Miomas: Quanto mais informação, melhor.

1) O mioma pode ser fator causal de abortos no primeiro trimestre da ges-

tação.

2) A miomectomia não contraindica o parto normal.

3) Nem todos os miomas exigem tratamento cirúrgico, mas devem ter 

acompanhamento periódico semestralmente.

4) Quando a mulher entra na fase de menopausa, o mioma involui.

5) Quando o mioma tem crescimento rápido, mesmo assintomático, é indi-

cada a retirada cirúrgica, principalmente em jovens, porque, em caso de 

complicações, às vezes é necessário histerectomia (retirada do útero).

Outra doença que acomete as mulheres é a endometriose. Aprenda sobre 

ela logo após realizar a Atividade 1.

Atividade	1	

Atende ao Objetivo 1

Como técnico em enfermagem, você precisará saber quais são os agentes 

causadores de algumas doenças, bem como seus sintomas. Para você veri-

ficar se apreendeu as informações que acabou de estudar, correlacione as 

colunas:
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(1) um dos sintomas das vulvovaginites

(2) agentes causadores das vulvovaginites 

(3) bacilo de Döderlein

(4) marsupialização

(5) certo tipo de tumor uterino

(6) um dos fatores que favorecem a ocor-

rência de vulvovaginites

( ) extração da glândula de Bartholin

( ) mioma

( ) responsável pela manutenção da 

acidez da vagina

( ) leucorreia

( ) Trichomonas vaginalis, Monilia 

(cândida), Haemofhilus vaginalis, 
herpes vírus 

( ) alteração da acidez da vagina

	
Endometriose

É uma afecção na qual um tecido semelhante ao do endométrio é encontra-

do em diversas localizações extrauterinas:

•	 ovários; 

•	 ligamentos uterinos; 

•	 septo retovaginal;

•	 trompas;

•	 peritônio pélvico;

•	 vagina;

•	 vulva;

•	 gânglios linfáticos;

•	 umbigo;
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•	 cicatriz de laparotomia; 

•	 apêndice; 

•	 colo.

Fonte: http://www.pgr.mpf.gov.br/pgr/saude/sa/rfeminino.htm

Figura 1.10: A endometriose pode acometer diversas partes do aparelho reprodutor 
feminino.

Várias teorias são descritas para explicar a origem da endometriose, mas 

acredita-se que uma teoria isolada não explica todos os casos. É uma pato-

logia que acomete mulheres desde a fase da adolescência até 45 anos de 

idade, aproximadamente, e é mais comum na raça branca.

Os sintomas mais comuns são:

distúrbios menstruais;

dismenorreia (dor no período menstrual);

dispareunia (dor na relação sexual);

dores à defecação.

Pode ser causa de esterilidade, mas se acontecer a gravidez esta não terá 

complicações por causa da endometriose. O diagnóstico é feito pela sinto-

matologia, e por exames complementares. O tratamento pode ser clínico 

com hormonioterapia ou cirúrgico.
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Fonte: www.sxc.hu/photo/1023897
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Fonte: www.sxc.hu/photo/845206
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Figura 1.11: Em alguns casos de endometriose, o tratamento pode ser à base de hor-
mônios; em outros, deve ser cirúrgico.

Além das doenças que você viu até agora, há mais problemas para o “uni-

verso feminino”.

	
Neoplasia	de	vagina

As neoplasias (tumores) de vagina são raras, correspondendo apenas a 0,5% 

de todos os cânceres primários originados no canal vaginal. Acometem, mais 

precisamente, mulheres acima de 60 anos. Os sintomas mais comuns são:

•	 sangramento;

•	 dor; 

•	 presença de tumoração vaginal. 

O tratamento é cirúrgico, com ampla remoção do útero, da vagina, do reto 

e às vezes da bexiga. O prognóstico depende da extensão da doença; é raro 

o tumor in situ (situado somente no órgão).

Neoplasia 
Proliferação anormal 
de tecido, resultante de 
alterações celulares e sem 
controle do organismo. Uma 
neoplasia pode ser maligna 
ou benigna.

Prognóstico 
Previsão do curso ou do 
resultado provável de uma 
doença. 
Fonte: Dicionário Houaiss de Língua 
Portuguesa.

Glossário
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Fonte: http://www.guarapuava.pr.gov.br/noticia.php?idnoticia=4185

Figura 1.12: Fazer exames ginecológicos, pelo menos uma vez ao ano, é uma excelen-
te forma de prevenção de neoplasias na vagina.

Diferentemente das neoplasias na vagina, que são pouco frequentes, os cân-

ceres de mama são bastante comuns. Veja, após a atividade, um pouco mais 

sobre essa doença. 

Atividade	2

Atende ao Objetivo 1

Preencha corretamente as lacunas: 

a) Distúrbios menstruais, dismenorreia e dispareunia são alguns dos 

 mais comuns da endometriose. 

b) O tratamento  é o indicado para a neoplasia. 

c) A realização anual de  é uma boa ma-

neira para a prevenção de neoplasias. 

d) Pode acometer diversas partes do aparelho reprodutor feminino: 

.



e-Tec BrasilTema 1 | Assistência de enfermagem em Ginecologia 27

Câncer	de	mama	

O câncer de mama é uma neoplasia maligna que acomete os tecidos 

mamários. 

Ele é o segundo tipo de câncer que mais mata no Brasil. De acordo com 

dados do Inca, a estimativa para 2008 foi de 49 mil casos novos. É o tipo 

de câncer mais temido entre as mulheres, devido aos seus efeitos psico-

lógicos ligados à sexualidade e à autoimagem (INSTITUTO NACIONAL DE 

CÂNCER, 2008).

Fonte: www.sxc.hu/photo/450912
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Figura 1.13: O diagnóstico de câncer de mama pode afetar a mulher tanto em termos 
físicos quanto emocionais.  

 

 

Inca – órgão responsável pelas principais medidas de com-
bate ao câncer

O Inca foi fundado pelo presidente Getú-

lio Vargas em 1937. É um órgão do Mi-

nistério da Saúde responsável por desen-

volver e coordenar ações de prevenção e controle do câncer. Hoje 

ele desenvolve diferentes programas nacionais, como:

•	 Projeto Expande – procura garantir àqueles que não vivem em 

capitais uma assistência oncológica integral, com qualidade e 

de forma integrada.
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•	 Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero e 

de Mama – Viva Mulher – procura reduzir o número de mortes 

causadas pelo câncer do colo do útero e de mama; facilita o 

acesso ao diagnóstico precoce (exame Papanicolau e exame 

clínico das mamas), além do tratamento adequado do tumor. 

•	 Programa Nacional de Controle do Tabagismo e Outros Fatores 

de Risco de Câncer – capacita profissionais das Secretarias de 

Saúde estaduais e municipais para orientar a população sobre 

os males do tabagismo nas escolas, nas empresas, nos hospi-

tais e nas comunidades locais.

•	 Programa de Epidemiologia e Vigilância do Câncer e seus Fato-

res de Risco – procura conhecer com detalhes o atual quadro 

do câncer no Brasil e de seus fatores de risco.

Interessou-se pelo assunto? Dê uma olhada no site: http://www.

inca.gov.br.

 

O câncer de mama é mais comum nas mulheres com mais de 50 anos, po-

dendo aparecer antes dos 35 anos naquelas com antecedentes familiares. Os 

fatores de risco para o câncer de mama são:

•	 idade; 

•	 obesidade; e 

•	 dieta rica em gordura. 

 

O tipo de câncer de mama mais comum é o adenocarcinoma, que 

é invasivo para gânglios linfáticos, vasos, pulmões e ossos.

 

As mulheres devem ser orientadas sobre a doença e a importância da reali-

zação do autoexame das mamas mensalmente, pois sabemos que a maioria 

dos nódulos é descoberta pela mulher. Mulheres a partir de 50 anos devem 
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realizar mamografia anualmente, e as com antecedentes familiares devem 

começar a realizar antes dos 35 anos.  

Por meio do autoexame é que se identificam, precocemente, as alterações 

na mama. A realização mensal desse autoexame deve ser após a menstrua-

ção; as mulheres que não menstruam devem escolher uma data mensal para 

sua realização. 

Figura 1.14: A mamografia é um exame de importante ajuda na prevenção do câncer 
de mama.

Agora que você entendeu a importância do autoexame na prevenção do 

câncer de mama, vamos ver passo a passo de que forma ele deve ser feito: 

Passo 1 - inspeção estática: a mulher olha 

na frente do espelho o tamanho, a forma, a 

coloração da pele, a posição e retração dos 

mamilos, o aspecto geral da mama. Quando 

realizada pelo profissional, a mulher deve es-

tar sentada, com os braços ao longo do cor-

po, despida somente da cintura para cima, e 

todos os passos devem ser explicados. 
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Passo 2 - inspeção dinâmica: ain-

da na frente do espelho, a mulher 

deve  levantar os dois braços para 

fazer as mesmas comparações do 

passo anterior e, assim, observar se 

existe alguma projeção de tumora-

ção. Em seguida, colocar a mão no 

quadril e pressioná-lo para eviden-

ciar se ocorre retração em algum 

local da mama.

Passo 3 - palpação 1: realizar palpação de axilas 

e rede ganglionar supra e infraclavicular (acima 

e abaixo da clavícula) e retroesternal (próximo ao 

osso esterno, que se localiza na parte anterior do 

tórax onde se inserem as costelas). 

 

Passo 4 - palpação 2: em seguida, a mulher deve 

deitar com um dos ombros elevado. Para isso, 

basta colocar sob a nuca um travesseiro pequeno 

ou uma toalha dobrada. Assim, o ombro ficará 

elevado, facilitando a palpação.  Realizar palpa-

ção minuciosa nas mamas. 

O profissional que estiver auxiliando a mulher no autoexame deve perguntar 

se ela nota presença de secreção nos mamilos. Em caso positivo, deve ser 

colhida a secreção na lâmina para análise em laboratório. São consideradas 

suspeitas para câncer aquelas secreções que são espontâneas, em apenas 

uma das mamas, com aspecto sanguinolento ou tipo “água de rocha”, ou 

seja, cristalina. Secreções com outras colorações (amareladas, amarronzadas, 

esverdeadas) são consideradas de baixo risco para câncer, devendo, assim, a 

mulher ser tranquilizada. 

Quando for detectada alguma alteração, a mulher deve ser encaminhada 

para um serviço especializado. O exame a ser realizado é a biópsia, que pode 

ser por punção da tumoração ou por incisão com retirada de fragmento. Se 

for detectado um tumor maligno, este deve ser retirado por meio de cirurgia 

(mastectomia).
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Fonte: http://www.agencia.se.gov.br/index.php?act=leitura&codigo=7120

Figura 1.15: Mulheres que fizeram mastectomia e receberam próteses para implantar 
no lugar das mamas retiradas.

 

Biópsia: identificando o tipo de tumor

A biópsia consiste no recolhimen-

to de material vivo para deter-

minação das suas características 

histopatológicas. Os principais 

tipos de biópsia são: excisional, 

incisional e com agulha. No pri-

meiro tipo, toda a lesão é retirada; 

costuma ser indicada para tumores pequenos e superficiais. Nas 

incisionais é removido um fragmento da lesão sob suspeita por 

meio de cirurgia, é sugerida em caso de tumores grandes e profun-

dos. Já na biópsia com agulha, o material é coletado por punção, 

ou seja, não é um procedimento cirúrgico. A punção é aspirativa 

e pode ser de dois tipos. Se for feita com agulha fina, obtém-se 

material para avaliação do aspecto das células; se realizada com 

agulha grossa, a análise será feita sobre pedaços de tecido.

Fonte: Adaptado do texto: Dr. Fábio de Oliveira Ferreira.

http://www.cco.med.br/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=21

Fonte: www.sxc.hu/photo/1033916
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Antes do procedimento cirúrgico, outros exames são realizados, tais como: 

•	 exames laboratoriais; 

•	 raio x de tórax;

•	 cintilografia óssea;

•	 ultrassonografia.

Todos esse exames auxiliam o médico no diagnóstico e na decisão do tipo 

da cirurgia.  

Fonte: www.sxc.hu/photo/628706
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Figura 1.16: Aparelho de ultrassom, importante para detecção de tumores.

Pode haver indicação de quimioterapia preventiva antes do ato cirúrgico. 

Essa decisão dependerá do diagnóstico e da avaliação do médico.

Após a biópsia por punção a mulher necessita de curativo compressivo, me-

dicação analgésica e observação do local.
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A biópsia por incisão é realizada em centro cirúrgico, e a mulher já deve ser 

preparada e bem informada, pelo médico, a respeito do procedimento. Esses 

cuidados são muito importantes, pois há casos em que a mastectomia é rea-

lizada em seguida. O preparo para a biópsia é semelhante ao pré-operatório, 

sendo necessário tricotomia axilar e antissepsia da pele. 

 

 

A origem das palavras

Trico|tomia

trico ⇒ pelo  tomia ⇒ cortar

Tricotomia, portanto, significa aparar os pelos.

Antis|sepsia

 Anti ⇒ contra  sepsia ⇒ contaminação por 

 micro-organismos

Antissepsia é o processo que evita a contaminação do paciente por 

micro-organismos, que poderiam causar doenças. 

 
O procedimento cirúrgico pode ser somente a retirada do tumor ou a reti-

rada da mama (mastectomia simples). Em casos mais complexos, quando 

há retirada da rede linfática axilar e dos músculos adjacentes (próximos), a 

mastectomia é denominada radical. 

No pós-operatório de mastectomia radical, a mulher recebe várias orienta-

ções e a equipe de enfermagem deve estar preparada a ajudá-la. Ela precisa-

rá se acostumar com os novos hábitos, pois, com a retirada da rede linfática, 

ela fica propensa a infecções e a edemas no membro superior do lado da 

cirurgia. Algumas medidas para minimizar as chances de essas infecções 

acontecerem são:

•	 evitar carregar bolsa e objetos pesados; 

•	 evitar tirar cutículas; 
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•	 evitar usar adereços; 

•	 evitar verificar a pressão arterial no membro superior relativo à mas-

tectomia; 

•	 evitar aplicar medicações endovenosas e intramusculares no membro su-

perior relativo à mastectomia; 

•	 redobrar os cuidados para evitar lesões (cortes, queimaduras, arranhões, 

picadas de insetos e objetos pontiagudos). 

Fonte: http://www.saude.pe.gov.br/noticias.php?pagina=24&codigo=382&publicar=1

Figura 1.17: Participar de palestras e grupos de apoio é extremamente importante no 
período de recuperação de mulheres que passaram pela mastectomia.

A equipe de enfermagem tem muito valor nos cuidados prestados à mulher 

com câncer de mama. Sabemos que se trata de uma enfermidade intima-

mente ligada à feminilidade, por isso, sensibiliza fortemente a mulher, o que 

demanda uma equipe preparada e um ambiente favorável.

A enfermagem, sendo presença constante e permanente, deve estar sempre 

atenta às reações da mulher, que pode apresentar depressão e dificuldades 

no relacionamento com a equipe por vergonha e medo.

Uma das ações mais importantes da enfermagem é o atendimento indivi-

dualizado e a manutenção da privacidade. Além disso, a equipe deve estar 

preparada para atender a família, que também apresenta angústias com a 

doença de um de seus membros.
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Fonte: www.sxc.hu/photo/961618
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Figura 1.18: A equipe de enfermagem presta cuidados à paciente mastectomizada 
e, tão importante quanto esses cuidados, presta assistência e se coloca à disposição 
para ajudar a mulher em uma situação muito difícil. 

Atividade	3

Atende ao Objetivo 2

a) Você com certeza já ouviu e viu muita propaganda em rádio, televisão, 

etc. sobre a prevenção do câncer de mama. O governo, através do Mi-

nistério da Saúde, demonstra estar preocupado com as altas taxas de 

mulheres portadoras dessa doença tão temida e que pode ser tratada e 

curada quando detectada precocemente, desde que elas façam exames 

das mamas periodicamente. No entanto, muitas mulheres não fazem 

esse procedimento.

Reflita e faça um comentário sobre essa questão nas linhas a seguir. De-

pois discuta sua resposta com seu tutor e os colegas.
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b) Liste, no espaço a seguir, duas causas que dificultam a conscientização 

das mulheres em aderir ao exame periódico e mesmo ao autoexame das 

mamas.
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Fonte: www.sxc.hu/photo/264245

Câncer	cérvico-uterino

Esse tipo de câncer é um tumor maligno que acomete a porção inferior do 

útero. Esta porção é uma região que está em contato direto com a vagina.

O câncer de colo uterino, também chamado de câncer cérvico-uterino, ainda 

tem uma incidência muito grande no Brasil, sendo a maior prevalência na 

região Norte. A estimativa para 2008 é de 19.000 casos novos (INSTITUTO 

NACIONAL DE CÂNCER, 2008). 

Os fatores de risco para o câncer de colo são: 

baixa condição socioeconômica; 

precocidade nas atividades sexuais; 

múltiplos parceiros sexuais; 

tabagismo;

uso prolongado de contraceptivos orais;
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higiene íntima inadequada;

contaminação por HPV (papilomavírus humano); este vírus está pre-

sente em 90% das mulheres com casos de câncer de colo. 

Em populações de baixa renda é comum o início precoce da atividade sexual. 

Alguns jovens, sem preparo físico e emocional, costumam ter uma consi-

derável variedade de parceiros, comportamento que pode levar à gravidez 

precoce e ao risco para adquirir câncer de colo. Essas jovens são forçadas a 

buscar proteção, independência e amadurecimento, necessitando também 

de outras fontes de renda.

Assim, o grande número de parceiros, a promiscuidade e o baixo nível de 

escolaridade, associados à deficiente higiene corporal e à desnutrição, per-

mitem que essas mulheres estejam expostas a um maior risco de contrair 

doenças sexualmente transmissíveis.

Dentre os vírus sexualmente transmitidos está o HPV, que tem um papel im-

portante na transformação das células cervicais em células cancerosas.

 O câncer de colo uterino é tratável e curável se detectado no início. Por isso, 

você, técnico em enfermagem, deve incentivar as mulheres a realizarem o 

exame preventivo (Papanicolau) para detecção precoce das lesões precurso-

ras do câncer. Dessa maneira, você contribuirá para o sucesso no tratamento 

dessas mulheres.

Veja como é o epitélio (pele) do colo de útero normal:
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Veja a progressão do câncer

1

1 – Células normais co-
meçam a se modificar.

2

2 – Células modifica-
das se multiplicam.

3 – Parte do colo do 
útero vai sendo total-
mente tomada pelas 
células modificadas.

3

4 – O organismo não 
é capaz de conter as 
células anormais e é 
invadido por elas.

4

Figura 1.19: Esquema da progressão do câncer de colo de útero.

O preventivo deve ser feito anualmente. A equipe de enfermagem deve estar 

sempre incentivando as mulheres a realizar o exame, seguindo a orientação 

para o preparo. O exame:

•	 deve ser realizado fora do período menstrual;

•	 é importante abster-se de relações sexuais 24 horas antes do proce-

dimento; 

•	 é contraindicado o uso de duchas e medicações vaginais 24 horas antes 

do exame.

A consulta ginecológica possui uma peculiaridade complexa por ser uma 

especialidade que aborda informações de características muito íntimas, de-

mandando do profissional uma relação de confiança, empatia e respeito 

para com a mulher. 

O exame de colo de útero causa temor à mulher porque ela sabe que fará 

um exame para detecção precoce de câncer. É causa também de constrangi-

mento pela própria característica do exame. Por esses motivos, o profissional 

de enfermagem deve ser atento, observador, paciente e intervir adequada-

mente nas situações que lhe forem impostas. 

Essas preocupações se fazem necessárias, já que algumas mulheres podem 

ter passado por experiências negativas em exames ginecológicos anteriores, 

como, por exemplo, terem sido obrigadas a serem assistidas por profissional 

com vários alunos em sala, inclusive do sexo masculino, o que faz com que 

algumas não voltem.   
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Fonte: http://www.treslagoas.ms.gov.br/noticias/?id=2722

Figura 1.20: A realização do exame preventivo anual deve ser sempre incentivada.

As etapas do exame preventivo são:

ANAMNESE

É uma entrevista feita com a mulher, tornando-se o elemento básico para 

fornecimento de dados sobre o seu quadro clínico.

Durante a entrevista, o profissional, médico ou enfermeiro, deve conquistar 

a confiança da mulher, e é a oportunidade de deixá-la mais segura quanto 

ao exame. A história relatada pela paciente é dirigida pelo profissional e deve 

ser contada da maneira mais espontânea possível. A sequência das pergun-

tas deve seguir esta ordem:

a) Identificação – nome, idade, cor, estado civil, naturalidade, grau de ins-

trução, profissão, endereço.

b) História da doença atual – é o que identifica o início das manifestações, 

dos sinais e sintomas atuais, a evolução e os tratamentos já efetuados.

c) História ginecológica e obstétrica. Neste item, é importante saber sobre:

	– Ciclo menstrual: idade em que ocorreu a menarca (primeira mens-

truação); regularidade do ciclo menstrual; características do fluxo 

(quantidade e número de dias); sintomas durante o período menstrual; 

a data da última menstruação.



Enfermageme-Tec Brasil 40

	– Atividade sexual: início das atividades sexuais; frequência; ocorrência 

de dor ou desconforto durante o ato sexual; tipos de relação; varieda-

de de parceiros; ocorrência de sangramento durante o ato sexual. Os 

aspectos relacionados à atividade sexual devem ser indagados com 

cuidado e com naturalidade, evitando manifestações de surpresa e 

desaprovação.

	– Contracepção: tipo de método anticoncepcional que está sendo 

utilizado.

	– Infecções e doenças sexualmente transmissíveis: se houver, qual o 

tipo, o tratamento recebido, as complicações e sequelas.

	– Patologias pregressas (anteriores): é importante saber tanto as clínicas 

quanto as cirúrgicas; quais medicamentos foram utilizados.

	– História familiar: procurar incidência familiar de câncer, hipertensão, 

diabetes e outras patologias de bases genéticas.

	– Antecedentes obstétricos: número de gestações, abortos, partos nor-

mais e cesáreas; idade dos filhos; se está ou não amamentando.

	– História psicossocial: situação financeira; características da habitação 

e da alimentação; número de pessoas que residem em casa; uso de 

álcool, fumo e drogas.

A anamnese deve ser bem executada, sendo necessário respeitar a mulher 

quando ela se recusa a responder algumas perguntas. Nesses casos, o pro-

fissional deve ser sensível e ter em mente que há um roteiro, mas não uma 

rotina para todas as mulheres. 

EXAME FÍSICO

•	 Deve ser realizado incluindo: 

•	 peso; 

•	 estatura;

•	 sinais vitais; 

•	 ausculta cardiopulmonar;

•	  edema e varizes em MMII (membros inferiores); 
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•	 exame das mamas (inspeção estática, dinâmica, palpação de axilas, supra 

e infraclaviculares e retroesternal, mamas: aréola e papilas); 

•	 palpação e inspeção abdominal.

EXAME GINECOLÓGICO

Inspeção da vulva e do períneo (pilosidade, lábios, clitóris, meato uretral, 

glândulas de Bartholin, hímen e estática pélvica). Deve-se observar o estado 

da superfície e a presença de lesões, cicatrizes e verrugas. 

EXAME ESPECULAR

Nesta etapa do exame, identificam-se: 

•	 características da mucosa vaginal:

	– aspecto;

	– presença de secreção;

	– presença de massas.

•	 características da cérvix, como: 

	– coloração;

	– forma;

	– características do orifício cervical;

	– secreção;

	– massas e lacerações.

•	 características das secreções devem ser identificadas quanto a:

	– quantidade;

	– aspecto;  

	– odor.

COLETA DO ESFREGAÇO

Coleta na ectocérvice com espátula de Ayre e na endocérvice com esco-

vinha; fixar o material na lâmina imediatamente, para evitar o ressecamento. 

Nas gestantes o preventivo deve ser realizado após a 13ª semana, e a coleta 

é somente na ectocérvice, não havendo coleta no canal cervical.

Ectocérvice
Parte do colo uterino visível 
na vagina.

Endocérvice
Parte do colo uterino que vai 
do orifício cervical externo 
ao interno da vagina.

Glossário
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A consulta ginecológica para coleta de esfregaço cérvico vaginal (Papani-

colau) é uma ação do enfermeiro legitimada desde 1986 pela legislação do 

exercício profissional (BRASIL, 1986). É uma ação prestada à pessoa sadia 

de forma sistemática e completa; tem cunho educativo e prepara a mulher 

para o autocuidado. Quando detectada qualquer anormalidade durante um 

exame ginecológico, a mulher deve ser encaminhada para consulta médica. 

Figura 1.21: Vistas laterais do exame Papanicolau.

TESTE DE SCHILLER

É o teste que permite diferenciar as alterações da mucosa cérvico-uterina. 

Funciona assim: aplique ácido acético a 5% no colo do útero e, em seguida, 

a solução de lugol (substância composta por iodo). As células da mucosa po-

dem conter glicogênio; esta substância reage com o lugol. Assim, as células 

com teor de glicogênio ficam com uma coloração marrom na presença do 

lugol. Quando isso acontece, dizemos que esta célula está “iodo (+)”. Nas 

células alteradas, ou com possível lesão, há uma diminuição do glicogênio; 

nesse caso elas não coram na presença do iodo.    

Interpretação do teste de Schiller: 

iodo ( + ) = Schiller ( - ), ou seja, sem alteração nas células da mucosa.

iodo ( - ) = Schiller ( + ) , ou seja, com alteração nas células da mucosa. 
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TOQUE BIMANUAL

Consiste em avaliar:

•	 tonicidade da musculatura vaginal;

•	 consistência das paredes;

•	 características da cérvix:

	– consistência; 

	– mobilidade;

	– presença de massas. 

•	 avaliação dos anexos (ovários e trompas), se:

	– palpáveis;

	– doloridos;

	– presença de massas.

O	papel	do	técnico	em	enfermagem	nas	consultas	gine-
cológicas

Durante a consulta, o técnico em enfermagem deve estar sempre presente, 

e é de sua responsabilidade: 

•	 manter o ambiente arrumado, arejado, iluminado;

•	 dispor o material completo, limpo e conferido antes do início do exame; 

•	 manter a privacidade e a segurança da paciente e evitar conversas que 

possam causar constrangimento;

•	 orientar a paciente quanto ao esvaziamento da bexiga antes do exame; 

•	 ter  camisola e lençol para todas as pacientes; 

•	 ficar sempre ao lado da mulher, explicando o que será feito; 

•	 ajudar a mulher a posicionar-se na mesa de exame.  
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Fonte: http://www.portalcofen.gov.br/2007

Figura 1.22: A lei garante ao enfermeiro a execução de consultas ginecológicas.

Durante a consulta, a mulher deve ser bem acolhida e sempre chamada pelo 

nome. 

•	 O profissional deve:

•	 identificar-se antes do atendimento;

•	 respeitar as individualidades;

•	 assumir postura isenta de preconceitos;

•	 promover vínculo com a mulher;

•	 procurar dialogar de forma clara, franca e aberta;

•	 manter sigilo profissional; 

•	 esclarecer todas as etapas da consulta antes do procedimento. 

A sala deve estar preparada para receber a mulher com todos os equipamen-

tos testados e materiais necessários:

•	 foco de luz;

•	 luvas; 

•	 almotolias completas constando data da troca; 
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•	 fixador; 

•	 bolas de algodão; 

•	 pinças cherron; 

•	 espéculos de vários tamanhos; 

•	 espátula;

•	 escovinha;

•	 impressos; 

•	 cadeira para a mulher e o acompanhante;

•	 biombo; 

•	 balança; 

•	 termômetro; 

•	 aparelho medidor de pressão arterial (PA);

•	 lençol para a mesa ginecológica e para cobrir a mulher; 

•	 escadinha; 

•	 camisola e local privativo para troca de roupa;.

O serviço de saúde que atende mulheres para o exame ginecológico deve 

ter uma agenda exclusiva para o preventivo, e o preparo para o exame deve 

estar impresso para ser distribuído quando a mulher vai agendar a consulta. 

Deve ter também a medicação para oferecer à mulher, se necessário, após 

o exame. 

É importante que o profissional que realizou o exame incentive a busca do 

resultado. Este deve ser avaliado por um médico ou um enfermeiro também 

em local privativo e anotado no prontuário. O prontuário é a ficha que foi 

preenchida no dia da realização do exame pelo médico ou pela enfermeira. 

Você percebeu que 
alguns instrumentos 
são indispensáveis para 
a realização de exames 
ginecológicos? Se você 
nunca viu nenhum deles, 
entre no site http://labhe.
com.br/oqc.htm e veja  
as fotos.

Mídias 
integradas



Enfermageme-Tec Brasil 46

No final desta unidade esperamos que os alunos saibam como identificar 

os problemas ginecológicos mais frequentes. É importante que consigam 

relacioná-los com os fatores de risco e que estejam preparados para orientar 

a mulher sobre a importância da prevenção e da detecção precoce dessas 

patologias, da realização do autoexame das mamas, bem como que sintam 

segurança para acompanhar a mulher em um exame ginecológico.

Atividade	4

Atende ao Objetivo 2

a) Você se sente apto a orientar uma mulher sobre o autoexame das mamas 

quanto à importância, à época adequada e à periodicidade? Faça um 

teste com alguma colega ou familiar e discuta com seu tutor como foi a 

experiência.

b) Descreva aqui as etapas do exame das mamas.

Conclusão

A manutenção da boa saúde da mulher exige uma série de cuidados e atitu-

des preventivas. Cada mulher tem uma história e uma bagagem hereditária 

que devem ser analisadas cuidadosamente com a supervisão de um médico, 

para garantir uma vida saudável e sem surpresas.

Toda mulher deve preocupar-se com sua saúde, estar informada e saber 

identificar as principais ameaças a ela. É imprescindível consultar o gineco-

logista anualmente e fazer os exames de rotina como o Papanicolau, ultras-

sonografia das mamas ou mamografia, ultrassonografia pélvica, bem como 

exames de dosagens hormonais. Além disso, não se pode esquecer também 

de, mensalmente, fazer o autoexame das mamas. Agindo assim, a mulher 

poderá manter uma vida saudável com qualidade.
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Resumo

•	 As vulvovaginites são resultado da diminuição do Ph da secreção vaginal, 

o que propicia o surgimento de infecções.

•	 A bartholinite é resultado da inflamação das glândulas de Bartholin cau-

sada, geralmente, por gonococos.

•	 Mioma uterino é um tumor de origem muscular (tecido muscular do úte-

ro). Existem diversos tipos, dependendo da localização: submucosos, in-

tersticiais e subserosos.

•	 A endometriose é caracterizada pela descoberta de tecido do endomé-

trio em locais extrauterinos.

•	 Neoplasia de vagina é um tumor maligno que afeta este órgão. É bastan-

te raro, e seu tratamento costuma ser a retirada do órgão.

•	 Câncer de mama é o segundo tipo de câncer que mais mata no Brasil. 

Sua prevenção tem como base a mamografia e o exame das mamas, 

tanto pela própria mulher (autoexame) quanto por um médico ou um 

enfermeiro.

•	 Nos casos de câncer, o tratamento pode ser com quimioterapia, radio-

terapia ou a retirada da mama por meio de cirurgia (mastectomia), que 

pode ser simples ou radical.

•	 São vários os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de colo 

uterino. Um importante procedimento preventivo é o exame de Papani-

colau, capaz de detectar lesões precoces.

•	 As etapas do exame preventivo para o câncer de colo uterino são: ana-

mnese, exame físico, ginecológico e especular, coleta do esfregaço, teste 

de Schiller e toque bimanual.

Informação	sobre	o	próximo	tema

Nosso próximo tema é o planejamento familiar. Vamos ver seu conceito e 

quais os métodos mais importantes para sua implementação. Até lá! 
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Respostas	das	atividades

Atividade 1

(4) extração da glândula de Bartholin

(5) mioma

(3) responsável pela manutenção da acidez da vagina

(1) leucorreia

(2) Trichomonas vaginalis, Monilia (cândida), Haemofhilus vaginalis, herpes 

vírus. 

(6) alteração da acidez da vagina

Atividade 2

a) sintomas

b) cirúrgico

c) exame ginecológico

d) endometriose

Atividade 3

a) Discuta com seu tutor e os colegas

b) Uma das causas que dificultam a conscientização para adesão ao exame 

periódico das mamas é a dificuldade de acesso ao sistema de saúde de par-

te da população (baixa renda). Um fator responsável pela não adesão ao 

autoexame das mamas é a falta de conhecimento adequado da técnica. 

Não deixe de pensar em outras causas e discuta-as com seu tutor e os 

colegas.
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Atividade 4

a) Discuta com seu tutor e os colegas.

b) Etapas do autoexame das mamas: 

Inspeção estática: a mulher olha na frente do espelho o tamanho, a for-

ma, a coloração da pele, a posição e a retração dos mamilos, o aspecto 

geral da mama. Quando realizada pelo profissional, a mulher deve estar 

sentada, com os braços ao longo do corpo, despida somente da cintura 

para cima e todos os passos devem ser explicados. 

Inspeção dinâmica: ainda na frente do espelho, a mulher deve levantar 

os dois braços para fazer as mesmas comparações do passo anterior e, 

assim, observar se existe alguma projeção de tumoração. Em seguida, 

colocar a mão no quadril e pressioná-lo para evidenciar se ocorre retração 

em algum local da mama.   

Palpação: realizar palpação de axilas e rede ganglionar supra e infraclavi-

cular (acima e abaixo da clavícula) e retroesternal (próximo ao osso ester-

no, que se localiza na parte anterior do tórax onde se inserem as costelas). 

Em seguida, a mulher deve deitar com um dos ombros elevado. Para 

isso, basta colocar sob a nuca um travesseiro pequeno ou uma toalha 

dobrada, assim o ombro ficará elevado, facilitando a palpação.  Realizar 

palpação minuciosa nas mamas. 
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