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RESUMO 

O Câncer de Colo do Útero (CCU) é considerado um importante problema de saúde 
pública. Configura-se como o terceiro tipo de câncer mais comum em mulheres e a 
quarta causa de morte nessa população. Deficiências miccionais, intestinais e 
sexuais, assim como neuropatias periféricas, dores lombares e linfedema são as 
complicações mais frequentes do tratamento, que consiste em cirurgia, radioterapia 
e/ou quimioterapia. Tais ocorrências podem ser evitadas ou minimizadas por meio 
de mudanças em hábitos de vida e na forma de realizar as atividades funcionais. 
Portanto, informar as mulheres tratadas de CCU sobre estes sintomas e sobre como 
preveni-los pode ser uma estratégia importante para a melhora da qualidade de vida. 
O foco deste trabalho são as mulheres da Ação de Extensão “Mulher Ativa - atenção 
às mulheres com câncer ginecológico”, desenvolvido no Instituto Jenny de Andrade 
Faria, que foram submetidas a tratamento de CCU. Por conseguinte, objetivou-se 
nesse trabalho, elaborar cartilha educativa sobre incapacidades em mulheres 
submetidas a tratamento de CCU. Realizou-se revisão bibliográfica acerca das 
principais repercussões do tratamento, assim como dos passos para elaboração de 
materiais educativos. Seu conteúdo foi validado por um painel de especialistas e, 
posteriormente, será entregue às mulheres que fazem parte do projeto. O resultado 
deste trabalho foi a produção da cartilha, estruturada na forma de perguntas e 
respostas e no uso de linguagem comportamental (em formato impresso e digital) 
intitulada “Como lidar com os desconfortos após o tratamento do Câncer de Colo do 
Útero”. Está dividida em orientações sobre as repercussões do tratamento nos 
sistemas musculoesquelético, circulatório, urinário, digestório e sexual. Suas 
ilustrações foram realizadas por uma designer profissional. Seu formato digital foi 
realizado por meio da plataforma de produção de vídeo Powtoon e será 
disponibilizado para livre acesso, via Youtube, após a aprovação deste trabalho. A 
cartilha educativa constitui ferramenta criativa para auxiliar nas atividades de 
educação em saúde dirigida a essa população. Portanto, medidas simples, como a 
oferta de informação sobre a ocorrência de incapacidades e sobre como lidar com 
elas, pode ser o ponto de partida para ações em saúde que contribuem para a 
funcionalidade destas mulheres, impactando positivamente na qualidade de vida. 
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1 INTRODUÇÃO  

O câncer de colo do útero (CCU) é a terceira neoplasia maligna mais 

comum em mulheres, atrás apenas do câncer de mama e do colorretal, e a quarta 

causa de morte por câncer na população feminina brasileira 1. Foram contabilizadas 

46.275 notificações de câncer de colo uterino, no Brasil, pelo Registro Hospitalar de 

Câncer (RHC) entre os anos de 2011 e 2015 2 e 16.340 casos no ano de 2016, de 

acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA) 3.  É diagnosticado na faixa etária 

compreendida entre 20 e 29 anos, atingindo o pico de incidência entre 45 e 49 anos, 

sendo considerado um importante problema de saúde pública 3,4.  

A International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) 5 

recomenda cirurgia, radioterapia e/ou quimioterapia como opções de tratamento de 

mulheres com CCU. O tratamento, por meio de um ou mais métodos, depende do 

estadiamento clínico do tumor, da idade, das comorbidades existentes, do efeito 

colateral das terapias, da escolha da paciente e do impacto na qualidade de vida 6. A 

cirurgia é o tratamento mais utilizado em estágio inicial, enquanto que no estágio 

avançado a radioterapia associada à quimioterapia é a primeira escolha 7,8. 

Deficiências miccionais, intestinais e sexuais, assim como neuropatias 

periféricas, dores lombares e linfedema, podem se manifestar em decorrência do 

tratamento para o CCU 6,9. A incontinência urinária (IU) é a sequela mais comum 

após histerectomia radical para CCU. Em um estudo com mulheres submetidas a 

histerectomia radical para tratamento de CCU em estágios iniciais, Axelsen e 

Petersen (2006) constataram a presença de IU após histerectomia radical, sendo a 

incontinência urinária de esforço a mais prevalente. Em seguida aparecem os 

sintomas de retenção urinária, disúria, disestesias e alterações urodinâmicas 10,11,12.  

 As disfunções anorretais apesar de também relatadas na literatura como 

consequência da histerectomia radical nesta população, ainda são pouco descritas e 

investigadas 13. Kashima et al. (2010), ao investigar 146 mulheres com CCU tratadas 

por meio de histerectomia radical apenas ou histerectomia radical seguida de 

radioterapia, concluíram que 8.2% das pacientes apresentaram sintomas de 

obstrução intestinal 11. Em estudo que investigou mulheres submetidas a diferentes 

tipos de histerectomia radical, quanto a técnica cirúrgica, Cibula et al. (2010) 

demonstraram mudanças nas funções anorretais antes e 6 meses após a cirurgia. 
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As alterações mais encontradas foram: no esforço evacuatório, na regularidade da 

defecação, na frequência de defecação e no uso de laxativos. Não houve mudança 

significativa em relação à continência fecal 14. Em contrapartida, Sood et al. (2002) 

em estudo investigando mulheres com câncer cervical primário em tratamento, 

revelaram a presença de incontinência fecal e de flatos após o tratamento por meio 

da histerectomia radical 15. 

As disfunções sexuais também ocorrem com maior frequência nesta 

população. Em um estudo com 118 pacientes pós radioterapia para CCU, Jensen et 

al. (2003) encontraram 85% de pacientes com desejo sexual hipoativo, 35% com 

redução importante de lubrificação vaginal, 55% com dispareunia (dor durante a 

penetração vaginal), 30% com redução da satisfação sexual geral e 45% com algum 

grau de vaginismo (dor que impede a penetração vaginal) 16. Greimel et al. (2009), 

entrevistaram 121 mulheres com CCU em relação à qualidade de vida e à função 

sexual e identificaram que a radioterapia altera a mucosa vaginal e pode causar 

sintomas sexuais decorrentes do estreitamento da vagina como a dispareunia ou 

vaginismo. O estudo constatou também que pacientes submetidas à radioterapia 

apresentam menor qualidade de vida global do que aquelas submetidas a outro tipo 

de tratamento 17. Bernardo et al. (2007), investigando mulheres tratadas com 

radioterapia para CCU, detectaram diminuição da elasticidade e da profundidade, 

além de atrofia, de fibrose e de estenose da vagina 18. 

Deficiências lombo-pélvicas e circulatórias também são descritas na 

literatura como repercussões do tratamento. Vistad et al. (2009), relataram maior 

prevalência de dor lombar e de dor nos quadris diariamente em mulheres tratadas 

de CCU. O estudo considera que, em consequência das sequelas relatadas, em 

longo prazo a qualidade de vida das pacientes é prejudicada sensivelmente 9. 

Schootman et al. (2009), avaliando as limitações funcionais de membros inferiores 

entre sobreviventes de diferentes tipos de câncer, demonstraram que entre os 

sobreviventes de câncer, 57.0% apresentaram limitações funcionais em membros 

inferiores quando comparados a 26.6% entre o grupo controle. A dor lombar foi 

responsável em parte pelas limitações funcionais em membros inferiores entre 

mulheres com CCU 19. 

O linfedema é a principal complicação circulatória após tratamento 
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cirúrgico radical do CCU.  Brown et al. (2014), relataram prejuízo da função física 

após linfedema 20. Kashima et al., em estudo de 2010, concluíram que o linfedema 

foi o sintoma mais frequente, em mulheres com CCU, tratadas por meio de 

histerectomia radical apenas ou histerectomia radical seguida de radioterapia, sendo 

que a frequência foi maior em mulheres acima de 60 anos 11, o que pode limitar a 

deambulação. 

Além disso, mulheres pré-menopausa submetidas a tratamento para 

CCU, relatam maiores dificuldades financeiras em relação a mulheres pós-

menopausa, o que pode ser explicado pelo fato de serem mais jovens. Estas 

mulheres passam mais tempo trabalhando e são forçadas a mudar o ambiente do 

trabalho devido às repercussões da doença 6. A percepção dos empregadores, em 

relação à capacidade de retorno ao trabalho de pacientes submetidos a tratamento 

oncológico, também é fator decisivo para um retorno ao trabalho gradual e positivo 
21.  

Esses achados demonstram o impacto negativo do tratamento do CCU na 

funcionalidade e na qualidade de vida destas mulheres. Grande parte dos sintomas 

descritos acima podem ser evitados ou minimizados por meio de mudanças em 

hábitos de vida e na forma de realizar as atividades funcionais. Informar as mulheres 

submetidas a tratamento de CCU sobre esses sintomas e sobre como preveni-los 

pode ser uma estratégia importante para melhorar a qualidade de vida dessas 

mulheres. 

 Diante do exposto, o foco principal deste trabalho são as mulheres da 

Ação de Extensão “Mulher Ativa - atenção às mulheres com câncer ginecológico”, 

desenvolvido no Instituto Jenny de Andrade Faria, que foram submetidas a 

tratamento de CCU, sobretudo, por representar grande número dos casos atendidos 

no serviço de saúde em questão.  

Grande parte das mulheres atendidas vêm das cidades do interior do 

estado e, ao retornarem ao seu local de origem, não têm acesso a atendimento 

especializado. Portanto, não contam com suporte adequado para lidar com as 

possíveis incapacidades que possam surgir devido ao tratamento.  

Por conseguinte, o material educativo elaborado para essas mulheres irá 
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orientá-las sobre as estruturas mais acometidas no tratamento e suas 

consequências funcionais, para que elas possam conhecer e reconhecer as 

incapacidades decorrentes do tratamento e assim consigam desenvolver estratégias 

para lidar com as possíveis incapacidades. Desta forma, espera-se que este material 

favoreça o empoderamento dessas mulheres sobre a sua condição de saúde e o 

autogerenciamento, visando atenuar as incapacidades.   

O processo de empoderamento é definido como um processo educacional 

estabelecido para auxiliar pacientes a desenvolverem conhecimento, habilidades, 

atitudes e autoconsciência necessários para que estes assumam, efetivamente, 

responsabilidade sobre a tomada de decisão em relação a sua saúde. Constitui-se 

de quatro pilares: consciência, liberdade, escolha e responsabilidade e algumas de 

suas ferramentas são: uso de perguntas, linguagem comportamental e o exercício 

de contar histórias. Enquanto as respostas limitam o processo de busca, perguntas 

oferecem lições, que podem ser mudadas ou expandidas, favorecendo o processo 

de aprendizagem 22. O autogerenciamento está relacionado ao ensino de 

habilidades que auxiliem a solucionar problemas nas esferas biológica, social e 

afetiva e que incentivem a adoção de hábitos de controle de incapacidades, 

impactando no bem estar e na qualidade de vida do indivíduo 23. 

A partir destes conceitos, propõe-se a produção de uma cartilha, 

estruturada na forma de perguntas e respostas e no uso de linguagem 

comportamental, entendida como instruções sobre como lidar com as incapacidades 

mais comumente observadas em mulheres tratadas de CCU. Esta técnica consiste 

em listar, descrever, identificar, definir e decidir sobre ações específicas de 

promoção da saúde 22; portanto o material educativo configura-se como uma 

estrutura para a aprendizagem dessas mulheres e ferramenta para melhora da 

qualidade de vida.  
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2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo Geral 

Elaborar cartilha educativa sobre incapacidades em mulheres submetidas 

a tratamento de CCU. 

2.2 Objetivos específicos 

I. Promover o conhecimento e reconhecimento das mulheres tratadas de CCU 

sobre possíveis incapacidades decorrentes do tratamento. 

II. Contribuir para que essas mulheres desenvolvam estratégias para prevenir 

e lidar com as incapacidades e promover a funcionalidade das mesmas.  
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3 MÉTODOS 

3.1 Tipo de estudo 

 Trata-se da primeira etapa de um estudo maior, prospectivo 

longitudinal a ser realizado em duas etapas: 1) desenvolvimento, apresentação e 

divulgação da cartilha em formato impresso e digital; 2) avaliação do impacto da 

cartilha no reconhecimento de incapacidades e na qualidade de vida das 

participantes.  

3.2 Amostra 

A amostra foi constituída por mulheres atendidas na Ação de Extensão 

“Mulher Ativa - atenção às mulheres com câncer ginecológico”, desenvolvido por 

uma equipe multidisciplinar no Instituto Jenny de Andrade Faria do HC/UFMG, que 

realiza avaliação e acompanhamento de mulheres em consultas de rotina, pré e pós-

cirúrgico e/ou tratamento oncológico do câncer de mama, colo uterino, corpo uterino 

e ovário. Tem por objetivo acolher as pacientes, os parceiros, os familiares e os 

cuidadores no enfrentamento da doença, por meio de orientações e cuidados 

multidisciplinares, na retomada da rotina, no relacionamento familiar e social, no 

retorno ao trabalho e/ou na mudança de atividades ocupacionais e cuidados com a 

saúde. O foco deste trabalho são as mulheres que foram submetidas a tratamento 

de CCU. 

3.3  Instrumentos de medida e procedimentos 

Para o desenvolvimento da cartilha foi realizada uma revisão da literatura 

acerca das principais incapacidades decorrentes do tratamento de CCU, assim 

como dos passos para elaboração de materiais ilustrativos didático-instrucionais. 

Uma vez elaborada, a validação do seu conteúdo foi realizada por um painel de 

especialistas. Posteriormente será entregue às mulheres que fazem parte do projeto. 

A elaboração desta cartilha, tendo em vista seu conteúdo e aparência, 

teve por base um instrumento proposto na literatura, que avalia a adequação de 

materiais educativos - impressos e ilustrações - denominado Suitability Assessment 

of Materials. Em relação ao conteúdo do material, recomenda-se que o seu 

propósito seja retratado de forma clara e que os tópicos de conteúdo tragam a 
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informação comportamental que auxiliará na resolução do problema do leitor/cliente, 

uma vez que pacientes adultos frequentemente desejam resolver seu problema de 

saúde imediato em vez de aprender uma série de fatos médicos 24.  

 O grau de escolaridade do público-alvo foi levado em consideração, 

para que informações muito elaboradas não dificultassem a compreensão. O estilo 

da escrita foi o da conversação e da voz ativa, para tornar a frase curta e facilitar o 

entendimento. Na construção da sentença o material sugere revelar o contexto antes 

de fornecer uma nova informação, já que aprendemos mais rapidamente novos 

fatos/ comportamentos desta maneira. Outra sugestão que facilita a aprendizagem é 

o uso de organizadores, como cabeçalhos e legendas de tópicos para explicar 

brevemente o conteúdo que vem a seguir e preparar o cérebro para receber a 

informação 24. 

 A imagem de capa foi definida de forma a atrair a atenção do 

leitor/cliente e as ilustrações contaram com desenhos de linha simples e que 

retratavam o que é familiar e facilmente reconhecido. As cores também são 

importantes para capturar a atenção do leitor e, por isso, cores desnecessárias, 

assim como detalhes não essenciais, não foram utilizados. Em síntese, as 

ilustrações devem mostrar os pontos chaves visualmente e reproduzir a realidade do 

público-alvo 24. Os desenhos da cartilha foram feitos por uma designer profissional 

buscando seguir as recomendações acima. 

 O texto foi breve, direto e acompanhado pela ilustração, para que o 

leitor seja capaz de seguir o fluxo da informação. O material também recomenda 

número da fonte de pelo menos 12, evitar cabeçalhos longos e texto em caixa alta, e 

a utilização de pistas de tipografia como negrito, tamanho e cores chamativas para 

enfatizar pontos chaves 24.  

A cartilha foi produzida então a partir da revisão da literatura e da escuta 

às pacientes durante avaliação com a equipe de Fisioterapia acerca das 

repercussões do tratamento do CCU.  
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4 RESULTADOS 

 O resultado deste trabalho foi a produção de uma cartilha educativa, 

estruturada na forma de perguntas e respostas e no uso de linguagem 

comportamental (em formato impresso e digital), que aborda as incapacidades mais 

prevalentes após o tratamento do CCU. Considerando que as mulheres atendidas 

no ambulatório de Oncoginecologia do Instituto Jenny de Andrade Faria do 

HC/UFMG, em sua maioria residem em locais distantes e retornam apenas para 

reavaliação médica, não foi possível realizar encontros frequentes, ou até mesmo 

grupos para discussão do conteúdo do material educativo, como era de interesse. 

Sendo assim, este foi elaborado por meio da revisão da literatura e da escuta às 

pacientes durante avaliação com a equipe de Fisioterapia acerca das repercussões 

do tratamento do CCU. Os conceitos de empoderamento e autogerenciamento 

foram elementos norteadores para a sua elaboração. Esta cartilha configura-se 

portanto como ferramenta para a promoção de saúde e tem o intuito de auxiliar 

essas mulheres a lidar com as incapacidades, impactando positivamente na 

qualidade de vida das mesmas. 

 A cartilha intitulada “Como lidar com os desconfortos após o tratamento 

do Câncer de Colo do Útero” visa auxiliar as mulheres tratadas de CCU a 

reconhecer as incapacidades decorrentes do tratamento e a lidar com elas. A 

cartilha também encoraja estas mulheres a buscar atendimento médico caso as 

incapacidades permaneçam. Ela contém 16 páginas e está dividida em orientações 

sobre as repercussões do tratamento do CCU nos seguintes sistemas: 

musculoesquelético, circulatório, urinário, digestório e sexual. As informações foram 

traduzidas para uma linguagem simples e de fácil compressão, sendo dividida em: 

orientações posturais, orientações circulatórias, orientações sobre deficiências 

miccionais, orientações sobre deficiências defecatórias e sexuais. Suas ilustrações e 

sua diagramação foram realizadas por uma designer profissional. Haja vista que as 

mulheres analfabetas e semi-analfabetas não terão acesso a este material, foi 

produzida também, uma cartilha em formato digital, na qual as orientações são 

faladas, por meio da plataforma de produção de vídeo Powtoon, disponível 

gratuitamente via internet. O vídeo será disponibilizado para livre acesso, via 

Youtube, após a aprovação deste trabalho.  
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Link para acesso a cartilha digital:  

https://www.powtoon.com/online-presentation/fboIjQQdzPy/cartilha-

tcc/?mode=movie#/ 

Para visualização do vídeo é necessário ter o programa Adobe Flash 

Player instalado no computador. Após a aprovação deste trabalho o vídeo será 

disponibilizado no Youtube.  
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5 DISCUSSÃO 

 O presente trabalho teve como objetivo a elaboração de cartilha 

educativa sobre incapacidades em mulheres submetidas a tratamento de CCU. As 

cartilhas objetivam a transmissão de um conhecimento técnico-científico, na maioria 

das vezes desconhecido pela população geral, e, portanto, configuram-se como 

ferramentas de educação em saúde. Para tanto, este conhecimento precisa ser 

transformado em algo lúdico e de fácil aprendizado, para que cumpra seu papel 

didático. Acredita-se que esta didatização das informações possa ser alcançada por 

meio da linguagem verbal, das imagens e dos recursos gráficos utilizados, 

facilitando a prática educativa 27. 

 A prática educativa é posta em risco frequentemente, devido à falta de 

recursos físicos, estruturais e materiais em grande parcela dos serviços de saúde, 

tornando-a monótona e desestimulante. Torna-se importante, portanto, o 

desenvolvimento de atividades e instrumentos educativos, que visem à melhoria da 

qualidade de assistência à saúde dos indivíduos 28. Pensando nisto, esta cartilha foi 

desenvolvida, tanto em formato impresso, quanto em formato digital com a finalidade 

de ampliar o acesso à informação e de garantir o acolhimento das mulheres tratadas 

de CCU, caracterizando-se como objeto de promoção de saúde.  

 A promoção de saúde, novo paradigma na saúde, tem como principais 

elementos a ênfase na integralidade do cuidado e da prevenção, o 

comprometimento com a qualidade de vida e a participação da comunidade no 

planejamento e avaliação dos serviços. Entre as propostas está a descentralização 

da doença e da prática curativa, para uma intervenção mais abrangente, com 

enfoque na prática preventiva, na educação em saúde e na busca de qualidade de 

vida 29.  

 Partindo da visão de Paulo Freire e admitindo o processo educativo 

como agente libertador e transformador da realidade, a educação em saúde 

caracteriza-se como um processo de diálogo bilateral, que considera o contexto da 

realidade das pessoas, com o propósito de libertar 29. Nesse sentido, o indivíduo se 

torna agente atuante no processo de saúde, tendo a liberdade de tomar decisões 

construtivas para sua vida. Parte-se do pressuposto de que qualquer ser humano 

lúcido tenha a capacidade de decidir o que fazer com seu corpo, de acordo com 
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seus interesses, impactando sua própria vida e a sociedade em que vive. O 

desconhecimento, o constrangimento e a dificuldade na comunicação com o 

profissional de saúde podem ser fatores que dificultam a prática do auto cuidado 

pelas usuárias do SUS 30. Destaca-se novamente aqui a importância de 

empoderamento, com ênfase na transformação do sujeito, na intensificação de suas 

potencialidades e no estímulo ao pensamento crítico e à tomada de decisões.   

Os materiais educativos em saúde devem ser pontos de partida para que 

ações e encontros sejam desenvolvidos entre profissionais de saúde e população, 

com o intuito de promover debates sobre problemas encontrados e definir soluções 
28. Posto isso, ressalta-se que, a produção dessa cartilha foi apenas o primeiro 

passo para o desenvolvimento de uma prática mais integrativa, focada na melhoria 

da assistência às mulheres tratadas de CCU. A intenção deste trabalho foi a de fazer 

um levantamento na literatura acerca das deficiências mais prevalentes após o 

tratamento e, a partir de uma literatura de referência (Suitability Assessment of 

Materials), expor um conhecimento técnico científico desconhecido da população de 

estudo, de maneira acessível e simples. Espera-se que esse material educativo 

dinamize as atividades de educação em saúde e promova a melhora da qualidade 

de vida das mulheres abordadas. Destaca-se, portanto, a importância da segunda 

fase deste estudo, para a validação da cartilha pelas participantes do estudo, para 

que seja estabelecida uma prática de educação em saúde horizontalizada e 

participativa. Somente dessa maneira, por meio da reflexão e da ação é que a 

realidade do indivíduo pode ser transformada 28. 

O levantamento na literatura realizado nesse trabalho evidenciou a 

escassez de artigos que abordassem a funcionalidade de mulheres tratadas de 

CCU, sendo sua grande maioria, estudos de cunho médico, focados na doença e em 

procedimentos de tratamento. Entretanto, verificou-se que o tratamento dessas 

mulheres está associado a diferentes incapacidades que impactam 

significativamente sua qualidade de vida. Faz-se necessário, portanto, uma 

abordagem da equipe de saúde que favoreça não somente a sobrevivência, mas 

que também proporcione funcionalidade e qualidade de vida. 

A cartilha educativa elaborada neste trabalho traz orientações simples 

sobre o cotidiano e sobre mudanças de hábitos de vida que objetivam minimizar 
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possíveis incapacidades decorrentes do tratamento, promovendo a funcionalidade 

dessas mulheres e consequentemente qualidade de vida. Configura-se, no entanto, 

um ponto de partida para o processo de educação, empoderamento e 

autogerenciamento das mulheres tratadas de CCU buscando uma prática integrativa 

de saúde, focada na promoção de saúde e na busca pela qualidade de vida. 

  



21 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cartilha educativa constitui ferramenta criativa para auxiliar nas 

atividades de educação em saúde dirigida à população de estudo, que são as 

mulheres tratadas de CCU. Estas mulheres desenvolvem frequentemente 

incapacidades decorrentes do tratamento de CCU e tem acesso limitado a serviços 

de saúde especializados. Essa combinação de fatores direciona as mulheres para 

condições ainda mais debilitantes, exercendo impacto negativo na qualidade de vida 

das mesmas. Por conseguinte, medidas simples, como a oferta de informação sobre 

a ocorrência de incapacidades e sobre como lidar com elas, pode ser o ponto de 

partida para ações em saúde que contribuem para a funcionalidade destas 

mulheres, impactando positivamente na qualidade de vida.  

Considerando que as mulheres atendidas no ambulatório de 

Oncoginecologia do Instituto Jenny de Andrade Faria do HC/UFMG, em sua maioria 

reside em locais distantes e retornam apenas para reavaliação médica, não foi 

possível realizar encontros frequentes, ou até mesmo grupos para discussão do 

conteúdo do material educativo, como era de interesse. Sendo assim, este foi 

elaborado por meio da revisão da literatura e da escuta às pacientes durante 

avaliação com a equipe de Fisioterapia acerca das repercussões do tratamento do 

CCU. Posteriormente, este conteúdo foi revisado por um painel de especialistas e 

será validado pelas mulheres, na segunda etapa deste projeto. 

 Deste modo, os resultados do estudo maior poderão informar sobre a 

efetividade dessa cartilha na melhora da funcionalidade dessas mulheres e se o seu 

conteúdo está de fato focado na percepção, na cultura, na realidade e nas 

necessidades das mulheres que foram submetidas a tratamento de CCU no referido 

serviço. 
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