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Introdução: Introdução: O estado do Amazonas tem a maior incidência de Câncer de Colo de
Útero do país1, no entanto estudos que analisem a representações desta doença pelas
pacientes  e  seus  cuidadores  são  raros,  mesmo  sabendo-se  que  a  significação  do
adoecimento  pode  ser  contextualizada  na  perspectiva  de  aprendizagem,  socialização,
experiências passadas e cultura pessoal.2. As análises das crenças causais são importantes
pois influenciam na adesão ao tratamento, nas mudanças comportamentais para controle da
doença e na utilização de estratégias de enfrentamento da doença pelos pacientes e pelos
cuidadores3. Objetivo: Descrever a percepção das causas do Câncer de colo de útero em
mulheres amazônicas em tratamento na Fundação Centro de Controle de Oncologia do
Estado do Amazonas e seus cuidadores. Métodos: A amostra foi composta por 20 pacientes e
20 cuidadores e foi realizada análise categorial das palavras citadas como causas do câncer
de colo de útero referentes à questão 9 do instrumento de representações da doença (Ilness
Perception  Questionnaire-  Brief)4  ao  nivel  da  percepção  da  causa  do  adoecimento.
Resultados:  As  categorias  convergentes  em  paciente  e  cuidadores  foram:  1.  Fatores
emocionais  2.  Fatores  biológicos,  3.  Fatores  de  violência  contra  mulher  ,4.Fatores  do
sistema de saúde, ou seja fatores externos as pacientes Considerações finais: A crença que
fatores externos causam a doença reforçam a necessidade de ações de educação em saúde.
As  pluralidades  das  causas  reforçam  que  pacientes  e  cuidadores  precisam  de
acompanhamento de equipes multidisciplinares para melhor discussão e compreensão do
processo  de  adoecimento  crônico.  Deste  modo,  saber  como  pacientes  e  cuidadores
descrevem  as  causas  da  doença  pode  ser  útil  para  desenhar  um  instrumento  sobre
estratégias de promoção da saúde e prevenção da doença.4
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