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Os objetivos desta pesquisa foram identificar o comportamento preventivo e os fatores de risco para o câncer do colo uterino em 
mulheres de uma comunidade no município de São Paulo. Pesquisa de campo de abordagem quantitativa e exploratória realizada 
em setembro de 2005. Em uma atividade educativa direcionada para a comunidade, foram pesquisadas 85 mulheres sendo que 29% 
pertencem à faixa etária de 31 a 40 anos; 58% são casadas; 71% são da raça branca; 45% possuem o segundo grau completo. Com 
relação à realização do exame preventivo, 81% o fazem em um intervalo de até três anos. Observou-se a efetividade desse evento 
diante os resultados obtidos, pois as orientações com relação aos mecanismos fisiopatológicos e esclarecimentos de dúvidas sobre a 
prevenção da doença vieram agregar o conhecimento prévio das entrevistadas.
Descritores: Prevenção de câncer de colo uterino, Educação em saúde, Saúde coletiva.

The objectives of this study were to identify the preventive behavior and the risk factors concerning the uterine cervical cancer among 
women members of a community in the city of São Paulo. The exploratory research and data were collected in September of 2005. 
During an educative activity for the community, 85 women have been searched. 29% of them had between 31 and 40 years, 58% were 
married, 71% were white, and 45% had completed high school. Considering the preventive exam, 81% of them related to establish a 
gap of up to 3 years between the exams. It was observed the effectiveness of this event regarding the final results, because the orien-
tations considering the pathophysiological  mechanisms and clearance of doubts about the disease’s prevention contributed to the 
overall knowledge of the ones interviewed. 
Descriptors: Cervix cancer prevention, Health education, Collective health.

Los objetivos de esta investigación fueron identificar el comportamiento preventivo y los factores de riesgo para el cáncer del cuello 
uterino en mujeres de una comunidad en la ciudad de São Paulo. Investigación cuantitativa y exploratoria  desarrollada en septiembre 
de 2005. En una actividad educativa dirigida para la comunidad, fueron investigadas 85 mujeres, siendo que 29% tienen de 31 a los 
40 años, 59% son casadas, 71% son de la raza blanca y 40% poseen el segundo grado escolar completo. La realización de exámenes 
de prevención fueron realizados por 81% con intervalo de hasta tres años. Con los resultados conseguidos por ese evento, se obser-
vo efectividad, ya que las orientaciones en relación a los mecanismos fisiopatologicos y los esclarecimientos de dudas en la prevenci-
ón de la enfermedad vienen se agregar al conocimiento anterior de las entrevistadas.
Descriptores: Prevención de cáncer de cuello uterino, Educación en salud, Salud colectiva.
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INTRODUÇÃO

Os países em desenvolvimento apresentam altos índices de 
prevalência e mortalidade em mulheres do segmento me-

nos privilegiado da sociedade e em fase produtiva de suas 
vidas. A neoplasia de colo uterino constitui assim, grave pro-
blema de saúde.

No Brasil, estima-se que o câncer de colo do útero seja 
a terceira neoplasia maligna mais comum entre as mulheres, 
sendo superado pelo câncer de pele (não-melanoma) e pelo 
câncer de mama, e que seja a quarta causa de morte por cân-
cer em mulheres1.

O número de casos novos de câncer de colo uterino em 
2005 é de aproximadamente 20.690, com um risco estima-
do de 22 casos a cada 100 mil mulheres. É o mais inciden-
te na região Norte seguido das regiões Sul, Centro-Oeste 
(23/100.000), Sudeste e Nordeste2.

O câncer do colo uterino, apesar de apresentar queda nas 
suas taxas padronizadas de mortalidade, ainda ocupa lugar de 
destaque como causa de óbito. A taxa de mortalidade em São 
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de parceiros, precocidade na primeira relação sexual e princi-
palmente a infecção pelo HPV. Os recursos preventivos a esta 
doença envolvem principalmente o uso de preservativos e a 
rea lização do exame de Papanicolaou.

O exame de Papanicolaou consiste na coleta de material 
para exame de dois locais: da parte externa do colo (ectocér-
vice) e da parte interna do colo (endocérvice) para  análise 
em laboratório das células em busca de alterações. Se houver 
indicação após o resultado da citologia oncótica faz-se a col-
poscopia que possibilita examinar com mais detalhes o colo 
uterino6.

Portanto, têm-se os seguintes questionamentos: as mulhe-
res de uma comunidade do município de São Paulo estão rea-
lizando o exame de papanicolaou periodicamente? Quais são 
os fatores de risco que esta população possui para o desenvol-
vimento do câncer do colo uterino?

A partir de uma ação comunitária de saúde realizada por 
meio da parceria com uma empresa estatal e a instituição 
de ensino superior, suscitou-se o desejo de investigar essas 
mulheres e obter respostas para essas indagações. Se pode-
rá oportunizar intervenções de saúde em benefício da saúde 
das mulheres investigadas e da comunidade em geral.    

OBJETIVOS
Identifi car os fatores de risco para o câncer do colo uterino 
em mulheres de uma comunidade no município de São Paulo; 
evidenciar o comportamento preventivo em relação ao câncer 
do colo uterino em mulheres de uma comunidade no municí-
pio de São Paulo. 

METODOLOGIA
É uma pesquisa de campo de abordagem quantitativa e ex-
ploratória realizada no município de São Bernardo do Cam-
po durante uma ação comunitária de saúde desenvolvida em 
parceria com uma instituição de ensino superior (IES) e uma 
empresa estatal. A população foi composta por 85 mulheres 
do bairro Montanhão em setembro de 2005. Foi aplicado um 
formulário com 11 questões que abordavam a caracterização 
da amostra, dados sobre os fatores de risco e o comportamen-
to preventivo frente ao câncer cérvico-uterino. As participan-
tes foram orientadas quanto aos objetivos do estudo, e após 
concordarem assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, seguindo os princípios da Resolução 196/967. A 
pesquisa foi apreciada e aprovada pelo Comitê de Ética e Pes-
quisa (CEP) da Universidade Nove de Julho.

RESULTADOS
Com relação à caracterização da população, verifi cou-se que 
71% das mulheres entrevistadas são da raça branca; 58% são 
casadas; 45% possuem o 2º grau completo e; 29% pertencem 
à faixa etária entre 31 e 40 anos de idade.

Recomenda-se atenção para a detecção do câncer cérvico-
uterino em mulheres entre 40 e 60 anos, porém é necessária 
uma atenção em especial às mulheres com idade inferior a 40 
anos, pois as infecções que originam o câncer ocorrem em 
faixas etárias mais baixas8.

No que diz respeito à raça não há prevalência da neoplasia 
cérvico-uterina; um estudo realizado em mulheres de raça in-
dígena revela maior risco para o desenvolvimento da doença 

Paulo para cada 100.000 mulheres em 1997-1998 é de 3,83.
O câncer cérvico-uterino é uma neoplasia de origem viral 

e de transmissão sexual, que atinge a região mais estreita que 
se comunica com a vagina, sendo desencadeada pelo vírus 
propriamente dito ou por uma lesão avançada de uma infec-
ção não tratada do Papiloma Vírus Humano (HPV) responsá-
vel praticamente por 100% dos cânceres do colo do útero4. O 
tipo de tratamento depende de qual estágio de lesão encontra-
se a paciente5.

Os fatores de risco para o desenvolvimento da doença en-
volvem as baixas condições socioeconômicas, multiplicidade 



Ramires KR, Machado MB, Nogueira VO. Prevenção do câncer cérvico-uterino em uma comunidade do município de São Paulo: uma análise exploratória

Saúde Coletiva 2009;06 (31):141-144 143

educação em saúde da mulher

em razão da associação do padrão imunológico ao comporta-
mento sexual desprotegido. Portanto, a intensifi cação de ações 
preventivas pode modifi car a realidade destas mulheres9.

Sabe-se que as mulheres com menor grau de instrução 
apresentam maior chance de desenvolver câncer cervical. 
Neste estudo nota-se correlação entre o grau de escolaridade 
e estado civil como algo favorecedor a prevenção da doença.

O gráfi co 1 mostra o início da atividade relação sexual de 
acordo com a idade. Das entrevistadas, 59% iniciaram a ati-
vidade sexual entre 10 e 19 anos de idade, 29% entre 20 e 30 
anos de idade, 11% nunca tiveram relação sexual e 2% não 
informaram.

A precocidade sexual representa um dos fatores de ris-
co que predispõe ao câncer de colo uterino, susceptível de 
agressões oncogênicas, face a imaturidade do epitélio. Possi-
velmente, isso é o refl exo de maior exposição a doenças se-
xualmente transmissíveis, como o HPV, que estão associadas 
a esse tipo de tumor.

Estudos epidemiológicos identificaram o perfil da popu-
lação feminina mais vulnerável ao câncer cérvico-uterino, 
sendo que reúne as principais características: baixo nível 
socioeconômico, precocidade sexual, promiscuidade, in-
fecção por doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e 
multiparidade10.

O gráfi co 2 representa o número de parceiros das mulhe-
res entrevistadas. Destas, 58% disseram ter um único parcei-
ro, 11% tiveram ou têm até dois parceiros, 7%  três parceiros, 
4% quatro parceiros, 6% têm acima de quatro parceiros e 5% 
não responderam.

Apesar das entrevistadas terem iniciado precocemente sua 
atividade sexual, o número de parceiros não condiz como fa-
tor de risco para o desenvolvimento do câncer cérvico-uteri-
no. Justifi cam-se estes resultados pela utilização de métodos 
preventivos de barreira, a prática da monogamia nas relações 
que podem ser consideradas estáveis.

Das mulheres entrevistadas, 81% já fi zeram o exame de 
papanicolaou e 19% nunca o fi zeram. Resultado este que 
comprova a efetividade das campanhas de educação em 
saúde da mulher quanto à realização do exame preventivo 
do câncer cérvico-uterino.  

Apesar do número de mulheres que não realizaram o exa-
me de papanicolaou ser menor, a realização de “mutirões de 
coleta” é uma estratégia para que o medo da exposição se dis-
sipe e que efetivamente se reduza estes percentuais.

Os programas de detecção e prevenção do câncer do 
colo uterino são de baixo custo, mostrando que a relação 
entre o benefício e o custo é nitidamente vantajosa, pois a 
doença diagnosticada precocemente, apresenta alto índice 
de cura11.

O gráfico 3 representa o intervalo de tempo da realiza-
ção do exame de papanicolaou.  Observa-se que 96% des-
sas mulheres o fizeram nos últimos três anos, 3% há mais 
de três anos e 1% não se lembra quando o realizaram pela 
última vez.

A citologia oncótica pode ser realizada até três anos, de-
pendendo dos achados, ou seja, após os últimos dois exa-
mes anuais consecutivos serem considerados normais e da 
indicação médica11.

É preciso enfatizar a prática das ações educativas inseri-

Gráfi co 1. Início da atividade sexual de acordo com a 
faixa etária das mulheres, São Bernardo do Campo, 2005.

Gráfi co 2. Número de parceiros nas mulheres 
pesquisadas, São Bernardo do Campo, 2005.

Gráfi co 3. Periodicidade na realização do exame de 
Papanicolaou, São Bernardo do Campo, 2005. 
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das no cotidiano de todos os atendimentos focalizados na 
população feminina, e ao mesmo tempo divulgar os fatores 
de risco no desenvolvimento do câncer cérvico-uterino, des-
tacando a importância da realização periódica do exame 
preventivo para a redução da taxa de ocorrência da neopla-
sia. Pode-se inferir que esta população corresponde as de-
terminações preconizadas pelo Ministério da Saúde para re-
alização do exame e que a equipe de saúde que atende esta 
população tem efetivamente um resultado favorável às ações 
a que se propôs fazer.

CONCLUSÃO
Foi de suma importância esta ação preventiva à população de 
um município de São Paulo para evidenciar o conhecimento à 
prevenção do câncer de colo uterino. Observou-se a efetivida-
de desse evento diante dos resultados obtidos, pois as orienta-
ções com relação aos mecanismos fisiopatológicos e esclareci-
mentos de dúvidas sobre a prevenção da doença vêm agregar 
ao conhecimento prévio dos entrevistados. Compreende-se que 
estas ações podem oportunizar a realização do exame, e que 
certamente reverterá em benefícios individuais e coletivos.    


