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Introdução: A neoplasia do colo de útero ainda é uma das principais causas de morte por
câncer em mulheres no Brasil¹ e o exame citopatológico do colo uterino é fundamental na
sua prevenção, entretanto, para que seja uma medida eficaz, é preciso compreender o perfil
das mulheres que realizam o exame.OBJETIVO: Descrever o perfil das mulheres que se
submetem ao  exame citopatológico  em duas  unidades  básicas  de  saúde  na  cidade  de
Manaus. METODOLOGIA: Estudo do tipo exploratório, descritivo com desenho quantitativo,
realizado na UBS Mansour Bulbol, zona Oeste da cidade de Manaus e UBS Ivone Lima, zona
leste. A amostra foi composta por 290 mulheres que compareceram às unidades para coleta
do preventivo. Na tabulação e análise dos dados foi utilizado o programa Microsoft Excel®.
RESULTADOS: Foi observado que as mulheres que realizam o exame preventivo têm entre
25 e 75 anos de idade, em sua maioria natural do estado Amazonas 79,66%, com moradia
própria  63,45%, casadas 39,66% e possuem ensino médio completo 51,03%. Quanto a
religião  49,31%  são  católicas  e  46,90%  evangélicas.  Segundo  dados  clínicos  19,31%
entraram na menopausa entre os 40 e 50 anos, foi observado que grande parte dessas
mulheres eram multíparas 67,59%, quanto a idade no 1º parto foi relatado entre 20 a 30
anos  45,17%  e  54,83%  fizeram  uso  de  contraceptivos  orais  e  58,62%  das  mulheres
souberem  da  necessidade  de  realizar  o  exame  por  meio  do  profissional  de  saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Constatou-se que mesmo com algumas barreiras culturais e
sociais  as  mulheres  mantêm  uma  rotina  anual  do  exame  e  essas  dificuldades  não
caracterizaram como motivo a não realização do mesmo.
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