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INTRODUÇÃO: O câncer de colo do útero (CCU) é a terceira neoplasia maligna mais comum em mulheres e a quarta 

causa de morte por câncer na população feminina brasileira. Para o Brasil, estimam-se 16.370 casos novos de câncer 

do colo do útero para cada ano do biênio 2018-2019. A International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) 

recomenda cirurgia, radioterapia e/ou quimioterapia como opções de tratamento de mulheres com CCU. OBJETIVOS: 

Elaborar cartilha educativa sobre incapacidades em mulheres submetidas a tratamento de CCU. MÉTODO: Neste 

estudo foi realizado o desenvolvimento da cartilha em formato digital para as pacientes submetidas a tratamento de 

câncer de colo uterino. 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. Inicialmente 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 cartilha, a validação do seu conteúdo foi realizada por um painel de especialistas. Durante a avaliação da 

equipe de Fisioterapia das pacientes participantes do projeto Mulher Ativa foi também registrado a escuta das pacientes 

acerca das incapacidades após o tratamento oncológico. A cartilha em formato digital foi realizada por meio da 

plataforma de produção de vídeo Powtoon, disponível gratuitamente via internet. O vídeo será disponibilizado para livre 

acesso, via Youtube. RESULTADOS: A produção de uma cartilha educativa, estruturada na forma de perguntas e 

respostas e no uso de linguagem comportamental em formato digital. A cartilha foi intitulada “Como lidar com os 

desconfortos após o tratamento do Câncer de Colo do Útero”, dividida em orientações sobre as repercussões do 

tratamento do CCU nos sistemas musculoesquelético, circulatório, urinário, digestório e sexual. CONCLUSÃO: Os 

conceitos de empoderamento e auto gerenciamento foram elementos norteadores para a elaboração desta cartilha. 

Configura-se como ferramenta para a promoção de saúde e tem o intuito de auxiliar estas mulheres a lidar com as 

incapacidades decorrentes do tratamento oncológico, impactando positivamente 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.


