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RESUMO 

 

O câncer de mama e de colo de útero apresentam alta taxa de morbimortalidade mundial entre 

as mulheres. Este estudo objetiva analisar o conhecimento, percepção e atitudes em relação ao 

câncer de mama e de colo de útero entre trabalhadoras de centro superior de ensino da região 

Noroeste do estado do Paraná. Estudo exploratório transversal entre trabalhadoras de centro 

superior de ensino privado da região noroeste do Paraná. Utilizou-se instrumento contendo 

dados sociodemográficos e questões sobre conhecimento, percepção e atitude sobre câncer de 

mama e de colo de útero. Os dados foram tabulados em planilhas do Programa Microsoft 

Office Excel® 2010 e analisados estatisticamente com o Software Statistica® Single User 

versão 13.2. Obteve-se 333 questionários de trabalhadoras, atuando em cargos administrativos 

(57,1%), auxiliar de serviços gerais (31,5%) e cargos técnicos (11,4%). Caracterizaram-se por 

ser de 18 a 34 anos (63,1%), casadas/outros (53,1%), estudo maior de 12 anos (82,0%), sem 

histórico familiar (69,1%); conhecem o exame de Papanicolaou (p=0,0396); que as doenças 

podem ser descobertas no estágio inicial (p=0,0438) e que explicações recebidas sobre o 

exame (p=0,052) foram de médico, nas idades de 18 a 34 anos, e enfermeira, na faixa etária 

acima de 45 anos. Percebem a importância da consulta médica regular (p=0,5634), mas tem 

vergonha dos exames (p=0,0031), maioria os realiza anualmente (p=0,0236), entretanto, 8,1% 

nunca o fez. Apesar do incentivo na captação por busca ativa para realização dos exames, é 

necessário que as empresas ampliem a divulgação e a oportunidade para que as trabalhadoras 

realizem os mesmos. 
 

Palavras-chave: Prevenção Primária. Saúde da Mulher. Diagnóstico Precoce.   

 

 

BREAST AND CERVICAL CANCER: THE KNOWLEDGE, PERCEPTION AND 

ATTITUDE OF WORKERS FROM HIGHER EDUCATION CENTER  
 

 

ABSTRACT 

 

Breast and cervical cancer have a high rate of global morbidity and mortality among women. 

This study aims to analyze the knowledge, perception and attitudes regarding breast and 

cervical cancer among higher education center workers in the Northwest region of the state of 

Paraná. This study is characterized as cross-sectional exploratory, among collaborators of a 

private higher education center in the Northwest region of Paraná. Was used an instrument 

containing sociodemographic data and questions about knowledge, perception and attitudes 

about breast and cervical cancer. The data was tabulated in Microsoft Office Excel® 2010 



 

spreadsheets program and analyzed statistically with Statistica® Single User software, 

version 13.2. Were obtained 333 questionnaires from female workers in administrative 

positions (57,1%), general services auxiliary (31,5%) or technical positions (11,4%). They 

were characterized by being 18 to 34 years old (63,1%), married / other (53,1%), study over 

12 years (82,0%), with no family history (69,1%); know the Pap test (p = 0.0396), that 

diseases can be detected at the initial stage (p = 0.0438) and that explanations received on the 

examination (p = 0.052) were from the doctor, at ages 18 to 34 years, or nurse, for women 

over 45 years. Perceives the importance of regular medical visits (p = 0.5634) but are 

ashamed of the tests (p = 0.0031), most of them performed annually (p = 0.0236), but 8,1% 

never did. Despite the incentive of captation for active search for the examinations, it is 

necessary that the companies increase the disclosure and the opportunity for the workers to 

perform them. 

 

Keywords: Primary Prevention. Women’s Health. Early Diagnosis. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

As doenças não transmissíveis são as principais responsáveis pelos índices de 

mortalidade e morbidade do mundo, com destaque para doenças cardiovasculares e câncer 

(INCA, 2018). 

A ocorrência de câncer está relacionada ao envelhecimento, quanto maior a proporção 

de pessoas idosas, maiores as taxas de incidência de câncer, especialmente, o de mama entre 

as mulheres (INCA, 2015). Destaca-se que esta doença é multifatorial, com mais de um fator 

interferente no seu desenvolvimento, pode ter origem na combinação de fatores genéticos, 

ambientais e estilo de vida, somados aos fatores de risco não modificáveis (história familiar, 

idade, sexo) e fatores modificáveis (baixo consumo de frutas, legumes e verduras, inatividade 

física, sobrepeso e obesidade, fumaça proveniente da queima de combustíveis sólidos em 

ambientes fechados, poluição urbana do ar e sexo sem proteção) (DANAEI et al., 2005).  

No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima, para 2018-2019, 600 mil 

casos novos de câncer, destes 343.200 no sexo feminino (57,2%), com prevalência de 29,5% 

para o câncer de mama e 8,1% para câncer de colo do útero (INCA, 2018). Destacamos neste 

estudo o câncer de mama e o cervical.  

 

 

Câncer de Mama 

 



 

O câncer de mama, no Brasil e no mundo, é classificado como o mais comum na 

população feminina, responsável pela segunda maior causa de mortes por câncer em 

mulheres, com recomendação para que, a partir dos 40 anos, a realização do exame de mama 

e da mamografia ocorra, preferencialmente, uma vez ao ano (INCA, 2018). Os sinais do 

câncer de mama podem ser percebidos no início com o autoexame da mama e mamografias 

anuais, pode apresentar nódulos fixos e normalmente indolores. A pele da mama pode 

apresentar coloração avermelhada, espessura de escamas, como casca de laranja, podendo 

ocorrer retração do mamilo, além de líquido anormal, e, também, pode apresentar pequenos 

nódulos nas axilas ou pescoço (INCA 2015; RIBEIRO, 2014).   

A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou, em julho de 2012, a 4ª edição da 

Classificação dos Tumores de Mama. Os tumores epiteliais foram subdivididos, com o 

reconhecimento de nove tipos especiais e suas variantes. Entre os subtipos especiais, foram 

incluídos: carcinomas lobulares invasivos; carcinomas com características medulares; 

carcinoma com diferenciação apócrina, tumores tipo glândula salivar/anexos cutâneos; 

carcinoma adenoide cístico; carcinoma mucoepidermoide; carcinoma metaplásico; carcinoma 

polimorfo; carcinomas com elementos neuroendócrinos; carcinoma papilar invasivo e os tipos 

raros e suas variáveis. Dois padrões, o carcinoma inflamatório e carcinomas mamários 

bilaterais sincrônicos e não sincrônicos, também foram inclusos na abordagem dos subtipos 

especiais (GOBBI, 2012). 

Um dos grandes desafios para as políticas públicas de saúde, no Brasil, têm sido o 

câncer de mama, o que exige o desenvolvimento de programas e ações de promoção da saúde, 

envolvendo a prevenção, tratamento e controle da doença, assim como uma rede de serviços 

adequados e que conte com profissionais competentes, que possam atuar nas diferentes 

regiões do país (OHL et.al., 2016). 

A partir da criação do Sistema de Informação do Câncer de Mama (Sismama), o 

monitoramento das ações de detecção precoce do câncer de mama se tornou possível no país, 

com a implantação em 2009. O Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil possui o registro de 

informações sobre mamografias, exames citopatológicos e histopatológicos realizados pelas 

mulheres. De forma que, a oferta de mamografias de rastreamento tem crescido nos últimos 

anos, porém, não necessariamente garante o alcance dos resultados desejados pelas ações de 

rastreamento, visto que, depende da adequação desses exames, quando referidos à qualidade, 

população-alvo e periodicidade de sua realização (TOMAZELI et. al., 2017). 

A ressonância magnética (RM) tem mostrado resultados surpreendentes na detecção e 

definição de lesões mamárias. Na prática diária, as principais indicações da RM são de 



 

avaliação de achados inconclusivos, tanto na mamografia, quanto na ultrassonografia, 

planejamento cirúrgico e avaliação de resposta ao tratamento (MARQUES et. al., 2011). 

O conhecimento dos principais fatores de risco e a prática de prevenção são vitais para 

a cura e reabilitação da mulher diagnosticada com câncer de mama. A busca ativa de 

mulheres com predisposição para desenvolver essa patologia, mostra-se essencial para a 

detecção precoce e maiores chances de cura. O estudo da tendência epidemiológica do câncer 

de mama no Brasil evidencia sua relevância no contexto da saúde pública, indicando 

contínuas pesquisas sobre o tema para ressaltar questões socioeconômicas, reprodutivas e 

ambientais (SOUZA et al., 2017). 

 

 

Câncer de Colo de Útero 

 

O câncer de colo de útero ou cervical ocupa um lugar de destaque, chamando a 

atenção da comunidade científica, autoridades médicas e governamentais (CAMPOS et al., 

2017, p. 386). É um importante problema de saúde pública por se tratar do terceiro tumor 

mais frequente na população feminina, tornando-se a quarta causa de morte por câncer no 

Brasil (INCA, 2015).  

Existem alguns fatores que podem deixar uma pessoa mais propensa ao câncer 

cervical, dentre estes, temos fatores que estão diretamente associados às condições 

socioeconômicas, a infecção por Papiloma Vírus Humano (HPV), a grande variação de 

parceiros sexuais, quantia de cigarros fumados, vida sexual promíscua do parceiro, 

precariedade ou falta de higiene íntima, uso prolongado de contraceptivos, a nuliparidade, a 

multiparidade e também o início precoce de atividades sexuais (INCA, 2018).  

A infecção pelo HPV é a principal alteração que pode acarretar em desenvolvimento 

do câncer cervical. Este possui grupos de alto risco oncogênico (REIS et al., 2010). O vírus 

tem participação importante na origem do câncer do colo do útero, tanto do adenocarcinoma, 

quanto do escamoso, visto que, diversas lesões estão associadas ao HPV, desde alterações 

citológicas iniciais, até o câncer invasor. O material genético viral é encontrado em 90% dos 

casos dos tumores de colo do útero (ANJOS et al., 2010).  

O exame preventivo de Papanicolaou detecta as alterações de forma precoce 

melhorando o prognóstico (BRASIL, 2013).  

Segundo Cestari e Zago (2005, p. 218), os avanços, nas últimas décadas, são evidentes 

e significantes, mas a promoção de saúde imparcial e a prevenção do câncer ainda não foi 



 

alcançada, mantendo-se como um desafio. Os autores reforçam que, na reorientação dos 

serviços de saúde, é fundamental a valorização dos conhecimentos, das crenças, dos valores e 

a oferta de instruções, para que sejam entendidas de forma ampla e heterogênea.  

As ações de prevenção primária, podem ser oferecidas em qualquer nível de atenção à 

saúde, e recomenda-se que as ações de detecção precoce se concentrem na atenção básica, por 

uma questão de custo-benefício e pela maior proximidade com a população. É neste nível que 

os métodos de rastreamento, como a oferta e disponibilização do exame citopatológico, passa 

a fazer parte da rotina de atenção à saúde, conforme as diretrizes preconizadas. Esta oferta 

tem crescido no Brasil, mas ainda está longe do necessário para cobertura adequada da 

população-alvo. É fundamental que a organização da recepção nas Unidades Básicas de 

Saúde, amplie e facilite o acesso da mulher a estes serviços (PARADA, 2008). 

Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar o conhecimento, 

percepção e atitudes com relação ao câncer de mama e de colo de útero entre trabalhadoras de 

centro superior de ensino privado da região Noroeste do estado do Paraná.  

 

 

2  METODOLOGIA 

 

Estudo exploratório transversal analítico realizado com trabalhadoras de centro 

superior de ensino privado da região Noroeste do Paraná, no período de julho a agosto de 

2018. Incluíram-se as participantes que concordaram em participar da pesquisa, com 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e excluiu-se as que não 

concordaram com as condições referidas. 

A participação foi por adesão no intervalo da jornada de trabalho. Utilizou-se 

instrumento autopreenchível elaborado pelos pesquisadores, contendo dados 

sociodemográficos (faixa de idade, tempo de estudo, estado civil, histórico familiar) e 

questões relativas ao conhecimento, percepção e atitude no que se refere ao câncer de mama e 

de útero.  

Os dados obtidos foram digitados em planilha do programa Microsoft Excel® 2010 e 

analisados estatisticamente com o auxílio do Software Statistica Single User® versão 13.2. 

Para avaliar possíveis associações entre as variáveis e as faixas de idade, utilizou-se o teste 

qui-quadrado com nível de significância de 5% (p<0,05).  



 

Os resultados apresentados, neste conteúdo, fazem parte do projeto “Crenças de 

trabalhadoras sobre câncer de mama e câncer de útero”, submetido e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do UniCesumar (CEP CESUMAR), conforme certificado nº 2.740.570. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados apresentados correspondem a 333 questionários válidos e respondidos 

por trabalhadoras que atuam em cargos administrativos (57,1%), auxiliar de serviços gerais 

(31,5%) ou cargos técnicos (11,4%). As trabalhadoras se caracterizam por ser 63,1% na faixa 

de idade de 18 a 34 anos, 21,3% de 35 a 44 anos e 15,6% com mais de 45 anos. O estado civil 

das participantes se caracteriza por casadas/outros (53,1%) ou solteiras (46,8%). O tempo de 

estudo prevalece para mais de 12 anos (82,0%), seguido de 9 a 12 anos (9,6%) e minoria com 

menos de 8 anos (8,4%). Sobre as patologias propriamente ditas, 69,1% das entrevistadas não 

apresenta histórico familiar, mas 30,9% referem ter familiares próximos ou distantes.  

Pesquisa sobre a prevalência das doenças crônicas, na população brasileira, constatou 

que a desigualdade de condições de vida na população adulta, avaliada pelos anos de 

escolaridade, associa-se a diferentes prevalências de condições crônicas, sendo as mais 

elevadas constatadas, em geral, nos segmentos socialmente desfavorecidos (HERR, 2012). 

 

 

3.1 CONHECIMENTO DAS PATOLOGIAS  

 

A análise de correlação entre as variáveis e as faixas etárias das entrevistadas (Tabela 

1), no que concerne ao conhecimento das duas patologias, foco deste estudo, resultaram na 

maioria das respostas afirmativas para as propostas apresentadas. Entre as que apresentaram 

significância estatística, ressaltamos a questão sobre a existência de alguma forma de evitar o 

câncer de mama, na qual 52,0% responderam de forma positiva, mas 24,0% indicaram que 

não sabiam (p=0,0314).  

 

 

 



 

Tabela 1. Análise das questões sobre conhecimento de câncer da mama e colo de útero e 

faixas de idade de trabalhadoras de um centro superior de ensino privado da região Noroeste 

do Paraná, 2018. 

Variáveis 
Faixa etária (anos)  

Total 
P 18 a 34  35 a 44  > 45  

  n % n % N % n % 

   Existe câncer sem sintomas        

Sim 187 56,2 61 18,3 45 13,5 293 88,0 

Não 12 3,6 4 1,2 4 1,2 20 6,0 

Não sabe 11 3,3 6 1,8 3 0,9 20 6,0 

Câncer tem tratamento se diagnosticado precocemente    

Depende da gravidade 1 0,3 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

Sim 194 58,3 69 20,7 50 15,0 313 94,0 

Não 6 1,8 1 0,3 2 0,6 9 2,7 

Não sabe 9 2,7 1 0,3 0 0,0 10 3,0 

               Existe alguma forma de evitar câncer de mama    

Sim 95 28,5 44 13,2 34 10,2 173 52,0 

Não 57 17,1 13 3,9 10 3,0 80 24,0 

Não sabe 58 17,4 14 4,2 8 2,4 80 24,0 

*Teste qui-quadrado significativo considerando nível de significância de 5%. 

 

Sobre os exames preventivos (Tabela 2), 87,1% afirmaram conhecer o exame de 

Papanicolaou (p=0,0396), e 85,9% indicaram que descobrem a doença no estágio inicial 

(p=0,0438). Outra questão com resposta significativa (p=0,052) foi sobre qual profissional de 

saúde explicou sobre os exames preventivos, com prevalência para o médico (80,8%), na 

faixa de idade de 18 a 34 anos e enfermeira, para as trabalhadoras com mais de 45 anos de 

idade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 2. Análise das questões sobre conhecimento sobre os exames para câncer da mama e 

colo de útero e faixas de idade de trabalhadoras de um centro superior de ensino privado da 

região Noroeste do Paraná, 2018. 

Variáveis 
Faixa etária (anos)  

Total 
P 18 a 34  35 a 44  > 45  

  N % n % N % n % 

               Conhece exame preventivo (câncer de mama e colo de útero)   0,8809 
Sim 193 58,0 64 19,2 49 14,7 306 91,9 

Não 10 3,0 4 1,2 1 0,3 15 4,5 

Não sabe 7 2,1 3 0,9 2 0,6 12 3,6 

Conhece o exame de Papanicolaou        

Não 22 6,6 2 0,6 0 0,0 24 7,2 

Sim 175 52,6 66 19,8 49 14,7 290 87,1 

Não sabe 13 3,9 3 0,9 3 0,9 19 5,7 

Papanicolaou descobre doença em estágio inicial     

Sim 173 52,0 66 19,8 47 14,1 286 85,9 

Não 7 2,1 0 0,0 3 0,9 10 3,0 

Não sabe 30 9,0 5 1,5 2 0,6 37 11,1 

             Conhece o exame de mama         

Sim 191 57,4 67 20,1 50 15,0 308 92,5 

Não 14 4,2 2 0,6 0 0,0 16 4,8 

Não sabe 5 1,5 2 0,6 2 0,6 9 2,7 

              Nível de conhecimento sobre para que serve os exames preventivos  

Pouco 66 19,8 20 6,0 11 3,3 97 29,1 

Suficiente 135 40,5 50 15,0 36 10,8 221 66,4 

Nenhum 0 0,0 0 0,0 1 0,3 1 0,3 

Não sabe 9 2,7 1 0,3 4 1,2 14 4,2 

               Quem explicou para que serve os exames preventivos    

Médico 176 52,9 59 17,7 34 10,2 269 80,8 

Familiar 11 3,3 2 0,6 4 1,2 17 5,1 

Enfermeira 8 2,4 7 2,1 10 3,0 25 7,5 

Enfermeira e médico 1 0,3 2 0,6 2 0,6 5 1,5 

Funcionário do posto de saúde 3 0,9 0 0,0 1 0,3 4 1,2 

Não sabe 11 3,3 1 0,3 1 0,3 13 3,9 

Qual momento a mulher inicia os exames preventivos     

Até o fim da vida 181 54,4 59 17,7 46 13,8 286 85,9 

Após a menopausa 8 2,4 3 0,9 1 0,3 12 3,6 

Após o último filho 3 0,9 1 0,3 0 0,0 4 1,2 

Não sabe/ não informou 18 5,4 8 2,4 5 1,5 31 9,3 

*Teste qui-quadrado significativo considerando nível de significância de 5%. 

 

Ao serem questionadas sobre os sintomas do câncer de mama, as entrevistadas 

evidenciaram que os sintomas são a presença de nódulos (95,8%), dor (39,6%) e alterações no 

tamanho dos seios (30,9%). Para o câncer de colo de útero referem o corrimento vaginal 

(64,3%), dor (62,8%) e feridas no colo do útero (35,7%). 

 A maioria das entrevistadas (86,2%) afirmou que o câncer de mama surge devido ao 

histórico familiar, enquanto que 48,3% afirmou que o câncer de colo de útero surge por 

relação sexual desprotegida. Segundo o INCA (2018), múltiplos fatores estão envolvidos na 

origem do câncer de mama, com destaque para mulheres sem filhos (nuliparidade); uso de 

anticoncepcionais; exposição à radiação ionizante e predisposição genética. No caso do 



 

câncer de colo de útero, a desproteção se inicia na adolescência, no qual os fatores de risco 

são evidenciados pelo início da vida sexual precoce, multiplicidade de parceiros, baixa adesão 

para o uso de preservativos e pelo medo/vergonha dos exames preventivos (SANCHES, 

2017). 

Sobre o início dos exames preventivos, 44,4% das entrevistadas indicaram que a 

mulher deve iniciar os exames preventivos após a primeira menstruação, enquanto 43,5% 

afirma ser após a primeira relação sexual. Em 1988, o Ministério da Saúde e o INCA 

definiram o protocolo de prevenção, no qual recomendam a realização anual do exame 

citopatológico, por mulheres de 25 a 60 anos de idade, ou que já iniciaram a vida sexual antes 

dessa faixa etária; e, a cada três anos após 2 exames anuais consecutivos negativos (INCA, 

2002). Esta periodicidade trienal é recomendada pelo Viva Mulher – Programa Nacional de 

Controle do Câncer do Colo do Útero e Mama, e está em acordo com as recomendações dos 

principais programas internacionais. De acordo com o INCA (2003, p. 205), o estímulo ao uso 

de preservativo e a adoção do sexo seguro é uma das principais estratégias de prevenção.  

As outras questões não apresentaram significância estatística: que o câncer tem 

tratamento se diagnosticado precocemente (p=0,5736); se a presença da doença é 

assintomática (p=0,8641), conhecimento de exames preventivos (p=,8809), se conhece câncer 

de mama (p=0,2783).  

O grau de instrução da mulher pode influenciar em suas condutas preventivas, através 

do aprimoramento da compreensão das informações sobre as doenças e da importância das 

atitudes oportunas à detecção precoce das neoplasias. (GONÇALVES et. al. 2015). 

A relação entre o nível de conhecimento das mulheres e a adesão às práticas de 

rastreamento e detecção precoce influenciam o diagnóstico da doença e seu prognóstico 

(BATISTON et al. 2011).  

Cabe ressaltar que as entrevistadas evidenciam qual o nível de conhecimento sobre a 

utilidade dos exames preventivos, no qual referem como “suficiente” por 66,4% das mesmas, 

mas 29,1% classificam que o mesmo é “pouco”; as 4,5% restantes indicam que não tem 

nenhum conhecimento ou não sabem. Mesmo assim, 85,9% delas colocam que esses exames 

devem ser realizados até o fim da vida, sendo que 9,3% indicaram que não sabem e 4,8% 

indicaram que cessa a realização somente em fase mais tardia – após a menopausa ou o 

nascimento do último filho.  

No presente estudo, observou-se uma associação entre conhecimento prévio à 

prevenção das patologias destacadas, sendo que as faixas etárias das trabalhadoras mais 

jovens apresentaram respostas com significância estatística, no que concerne ao maior acesso 



 

de informação e nível de escolaridade dessas mulheres. O rastreamento precoce mostra como 

uma estratégia eficaz na redução das mortes, principalmente em mulheres acima de 50 anos 

(INCA, 2011).  

Estudo realizado por Malta et. al. (2017) identificou que as mulheres usam mais os 

serviços de saúde em consultas e internações, e relatam que deixaram de realizar atividades 

nas duas últimas semanas por motivo de saúde e que, quanto menor é a escolaridade, maior é 

a prevalência de uso destes recursos. A posse de um plano de saúde aumenta este uso.  

De acordo com os questionamentos sobre formas de prevenção e formas de evitar o 

câncer, 52% das entrevistadas responderam positivamente. De modo geral, pode-se fazer 

muito para reduzir os casos do câncer, uma vez que aproximadamente um terço dos casos 

pode ser evitado apenas minimizando fatores de risco determinantes para sua instalação 

(BRASIL, 2013).  

Em relação ao exame preventivo Papanicolaou, 85% das trabalhadoras responderam 

que o exame detecta o câncer de colo de útero em fase inicial, o que condiz com os achados 

no estudo de Caetano et. al. (2006), qual afirma que essa análise é capaz de detectar lesões em 

fase pré-maligna, quando ainda é facilmente curado com medidas relativamente mais 

simplificadas.  

O estudo presente realizado detectou que 7,2% das trabalhadoras não conheciam o 

exame de Papanicolaou, 3% disseram que o exame não detecta a doença em estágios iniciais e 

11,1% afirmaram não saber se o exame detecta o câncer em estágios iniciais. Os autores 

afirmam que os profissionais de saúde devem atentar para as mulheres que não possuem 

acesso à informação sobre os exames preventivos, visto que, uma ação educativa com respeito 

mútuo, entre paciente e profissional de saúde, é um importante passo para que a mulher 

compreenda a importância destes exames e se sinta motivada a realizá-lo. Enfatiza que uma 

comunicação efetiva é primordial para que a mulher tenha confiança no profissional de saúde 

e supere as eventuais dificuldades (SANTOS; CHUBACI, 2011). 

Os dados do estudo evidenciam que a maioria afirma conhecer os exames da mama 

(92,5%), sendo mulheres entre 18-34 anos. Elas indicam a mamografia como procedimento de 

escolha e reforçam que o autoexame das mamas deve ser estimulado como parte de um 

contexto de atenção à própria saúde, desde que inclua visitas médicas regulares e exames de 

rotina, em busca do diagnóstico precoce. O aumento do conhecimento sobre o câncer de 

mama e de seus exames de detecção precoce aumentam a motivação em relação à saúde, 

podendo influenciar a prática da realização desses exames (GÓI JUNIOR; POLTRONIERI; 

XAVIER, 2012). 



 

A participação dos profissionais de saúde, com intuito de educar e informar a 

população para a saúde é de extrema importância. As atividades de organizar, reorientar e 

implementar serviços de prevenção permitem acesso regular aos exames, aprimorando o 

acesso das mulheres aos serviços e promovendo ações educativas em saúde (PELLOSO; 

CARVALHO; HIGARASHI, 2004).  

 

 

3.2 PERCEPÇÃO 

 

No que concerne as questões sobre a percepção das patologias (Tabela 3), a maioria 

das entrevistadas afirmam que a consulta médica é importante como prevenção (p=0,5634). 

As respostas para as outras propostas apresentaram significância estatística, em que se destaca 

para a cura das duas patologias (p=0,0360), e a crença de que todas as mulheres (p= 0,0013) 

vão a óbito em decorrência destes cânceres.   

O câncer de mama e de colo de útero, por se tratar de um grave problema na saúde da 

mulher, envolve questões pessoais e pode alterar a maneira de pensar sobre o tratamento e um 

bom prognóstico. Quando as trabalhadoras foram questionadas referente a cura do câncer, 

uma grande porcentagem (86,8%) diz acreditar que sim, já 3,9% pensam não ter cura. 

Relacionado à mortalidade, 80,8% acreditam que as mulheres não morrem devido ao câncer, 

porém, as que acreditam que o câncer leva a morte são 10,8%.  

O câncer cérvico-uterino é uma doença temida pelas mulheres e que as abalam 

emocionalmente, pelo fato de o útero envolver questões inerentes à sexualidade, feminilidade 

e reprodução (ALMEIDA; PEREIRA; OLIVEIRA, 2008). Nesse sentido, a percepção que a 

mulher tem sobre o diagnóstico da doença, influenciado por sua cultura, personalidade e 

ambiente, mascaram as possibilidades de esperança e de cura que as formas de tratamento 

podem trazer, indicando também a percepção negativa da eficácia terapêutica (SILVA, 2005). 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 3. Análise das questões sobre percepção do câncer da mama e colo de útero e faixas 

de idade de trabalhadoras de um centro superior de ensino privado da região Noroeste do 

Paraná, 2018. 

Variáveis 
Faixa etária (anos) 

Total 
P 18 a 34  35  44  > 45  

  n % N % n % N % 

                  Importante ir ao médico como prevenção     

Sim 205 61,6 67 20,1 50 15,0 322 96,7 

Não 1 0,3 2 0,6 1 0,3 4 1,2 

Não sabe 4 1,2 2 0,6 1 0,3 7 2,1 

Câncer de mama e o câncer de colo de útero tem cura    

Sim 173 52,0 66 19,8 50 15,0 289 86,8 

Não 11 3,3 2 0,6 0 0,0 13 3,9 

Não sabe 26 7,8 3 0,9 2 0,6 31 9,3 

                 Acredita que todas as mulheres morrem por câncer    

Não 172 51,7 59 17,7 38 11,4 269 80,8 

Sim 14 4,2 10 3,0 12 3,6 36 10,8 

Não sabe/ não informou 24 7,2 2 0,6 2 0,6 28 8,4 

*Teste qui-quadrado significativo considerando nível de significância de 5%. 

 

 

3.3 ATITUDES DE PREVENÇÃO 

 

As atitudes de prevenção (Tabela 4), por parte das trabalhadoras entrevistadas, 

apresentaram significância estatística para as questões sobre a vergonha de realizar os exames 

ginecológicos (p=0,0031), prevalência para ausência das mesmas. A maioria realiza os 

exames (p=0,0236) uma vez por ano, mas, infelizmente, 8,1% nunca fez, principalmente a 

faixa de idade de 18 a 34 anos, o que torna preocupante. 

Na esfera da saúde pública, no âmbito nacional e internacional, existe uma 

preocupação no que se refere ao comportamento sexual dos jovens, como afirmam Frías e 

Teixeira (2016) e Camargo e Ferrari (2009). Dado que, esse comportamento displicente 

acarreta consequências que atingem, direta ou indiretamente, a saúde dessa parcela da 

população, somadas à falta de informação ou tabus conservadores consolidados e ausência de 

diálogos com adultos mais experientes.  

Para Freitas (2014), as ações autônomas de preservação da saúde, incentivadas pelas 

campanhas de prevenção, tornam a população corresponsável pela sua própria saúde e 

consolida o estímulo a comportamentos saudáveis por parte dos mesmos. 

 

 



 

Tabela 4. Análise das questões sobre atitudes de prevenção do câncer da mama e colo de 

útero e faixas de idade de trabalhadoras de um centro superior de ensino privado da região 

Noroeste do Paraná, 2018. 

Variáveis 
Faixa etária (anos) 

Total 
P 18 a 34 35 a 44  > 45  

  n % N % N % N % 

              Tem vergonha de fazer exames ginecológicos     

Não  104 31,2 49 14,7 34 10,2 187 56,2 

Médico  14,7 8 2,4 7 2,1 64 19,2  

Médica  2 0,6 0 0,0 3 0,9 5 1,5  

Ambos  52 15,6 11 3,3 7 2,1 70 21,0  

Não sabe/ não informou 3 0,9 3 0,9 1 0,3 7 2,1  

              Frequência que realiza esses exames     

Uma vez ao ano 157 47,1 57 17,1 44 13,2 258 77,5 

Nunca fez 26 7,8 1 0,3 0 0,0 27 8,1 

A cada dois anos 19 5,7 7 2,1 5 1,5 31 9,3 

A cada cinco anos 6 1,8 3 0,9 1 0,3 10 3,0 

Não sabe/ não informou 2 0,6 3 0,9 2 0,6 7 2,1 

              Apresentou sintomas         

Não  137 41,1 34 10,2 26 7,8 197 59,2 

Tem medo de ser câncer 25 7,5 16 4,8 13 3,9 54 16,2 

Não tem medo de ser câncer 35 10,5 18 5,4 9 2,7 62 18,6 

Não sabe 13 3,9 3 0,9 4 1,2 20 6,0 

            Considera-se cuidadosa com a saúde     

Sim 149 44,7 60 18,0 43 12,9 252 75,7 

Não 51 15,3 10 3,0 9 2,7 70 21,0 

Não sabe/ não informou 10 3,0 1 0,3 0 0,0 11 3,3 

*Teste qui-quadrado significativo considerando nível de significância de 5%. 

 

O Instituto Nacional do Câncer – INCA (2011) refere que, no Brasil, não existe 

atualmente um cadastro universal de base populacional consistente, como ocorre nos países 

desenvolvidos. Este rastreamento é oportunístico, nesse caso, ocorre quando a mulher procura 

o serviço de saúde por algum outro motivo, e é abordada pelo profissional de saúde que 

aproveita o momento para rastrear alguma doença ou fator de risco. A desvantagem é que essa 

ação é menos efetiva no impacto da morbidade e da mortalidade e é mais oneroso para o 

sistema de saúde como um todo (BRASIL, 2013). 

Esta deficiência impede o recrutamento de mulheres, mas aponta como possibilidade 

de que a Estratégia da Saúde da Família (ESF), pela proximidade com a população, realize o 

cadastramento e o controle de comparecimento de mulheres para coleta de exame 

citopatológico. É consenso de que o rastreamento organizado é um desafio a ser vencido, mas 

pode melhorar a relação custo-benefício com alta cobertura populacional (INCA, 2011). 

O cuidado com a própria saúde (p=0,0730) é referido como positivo por 75,7% das 

entrevistadas, e 21,0% afirmam que não o fazem adequadamente.  



 

Para as mulheres, a inserção feminina no mercado de trabalho representou uma grande 

conquista, e além disso, este processo constituiu um marco na busca pela igualdade entre os 

gêneros. A despeito dos avanços observados e da redefinição do papel da mulher na 

sociedade, ao longo do tempo, as repercussões geradas na qualidade de vida da população 

feminina nem sempre foram positivas (RAFAEL; MOURA, 2010). 

Esta não positividade ocorre quando os horários entre a jornada de trabalho e o 

expediente, ofertado pelos serviços de saúde, são incompatíveis pelas inúmeras atividades 

associadas ao cuidado familiar. Isto sobrecarrega a mulher e dificulta sua adesão às práticas 

preventivas, com isso, deixam de realizar exames indispensáveis para a prevenção, entre eles 

o Papanicolaou e a mamografia (AGUILAR; SOARES, 2015). 

As mulheres que afirmam possuir vergonha de ambos os sexos para realização do 

exame, compõem 15,6% do total de trabalhadoras e pode ser explicado por Ferreira (2009), 

no qual relata que esse sentimento pode ser percebido por essas mulheres como uma sensação 

de impotência, desproteção e perda do domínio sobre o próprio corpo, que a posição 

ginecológica proporciona. Ao especificar o sexo do médico que realiza a prevenção, 19,2% 

tem vergonha de fazer o exame apenas com médico. O sentimento de vergonha apresenta 

grande impacto se o exame tiver que ser realizado por um profissional do sexo masculino, 

diferentemente do que se espera quando o examinador é do sexo feminino. Tal posição pode 

ser explicada por uma possível conotação de cumplicidade entre seres semelhantes, 

portadores de uma mesma anatomia e talvez com as mesmas vivências de privação do corpo, 

de quem se pode esperar compreensão (JORGE et al., 2011). 

Além de a mulher procurar assistência à saúde, é imprescindível que saiba quando 

iniciar a prevenção e a frequência que deve manter ao longo de sua vida, encaixando como 

forma de atitude de prevenção. De acordo com a pesquisa, 85,9% das mulheres responderam 

que deve ser realizado até o fim da vida e, quanto a frequência que realiza esses exames, 

77,5% das mulheres responderam que realizam uma vez ao ano. O protocolo indica que se 

realizar o primeiro exame e o resultado for negativo para câncer, deve ser repetido um ano 

depois.  Mas se já tem um resultado negativo no ano anterior, deverá fazer o próximo exame 

preventivo daqui a três anos (BRASIL, 2011).  

Por outro lado, a participação dos usuários nas ações de educação em saúde do sistema 

de saúde é fundamental, para que promovam o autocuidado e façam a opção por práticas que 

gerem a sua saúde, repercutindo de forma positiva nos indicadores de saúde (TIECKER, 

2018). 



 

Sobre a apresentação dos sintomas das patologias referidas, 34,8% das entrevistadas 

responderam ter apresentado sintomatologia, sendo que 16,2% referem que tem receio e 

18,6% não tem medo de que o diagnóstico seja positivo. O mais importante para a detecção 

precoce é a mulher estar atenta a quaisquer alterações em seu corpo e procurar ajuda 

especializada. Alguns sinais e sintomas sugestivos de displasia ou câncer de colo uterino 

podem ser: sangramentos fora do período menstrual; período menstrual extenso e com 

aumento do volume; sangramento e/ou dor durante e após a relação sexual; sangramento 

mesmo após a menopausa e aumento de secreção vaginal. (CASARIN, PICCOLLI, 2011).  

De maneira geral, a maior parte das mulheres questionadas e auto avaliadas, acreditam 

que se consideram cuidadosas com a própria saúde, levando em consideração as medidas 

preventivas utilizadas durante sua vida. Porém, 21,0% responderam que não acreditam se 

cuidar adequadamente. Vários fatores podem estar envolvidos, além do mais, outros estudos 

também evidenciam a presença de barreiras geográficas, como a localização do serviço de 

saúde, sua distância em relação aos usuários, dificuldades de transporte e, principalmente, a 

presença de barreiras organizacionais, como burocracia, tempo gasto na marcação de 

consulta, tempo de espera para o atendimento, má articulação entre os serviços de saúde na 

prestação da assistência nos diversos níveis de atenção (JORGE et al., 2011).  

Em relação ao exame Papanicolaou, tem-se estimulado a captação de mulheres que 

nunca fizeram o exame citopatológico, através da busca ativa pelos programas de atenção 

básica de saúde e o estabelecimento de estratégias regionais que ampliem a divulgação sobre 

a importância da realização do exame (SANCHES et. al., 2017). 

A literatura relaciona o conhecimento sobre o câncer de mama, e de seus exames de 

detecção precoce, com o aumento da motivação em relação à saúde, podendo influenciar a 

prática da realização desses exames. Alguns estudos mostram que uma maior sensibilização 

sobre o câncer de mama pode promover a sua detecção precoce, principalmente na mulher 

idosa, que tem mais riscos para desenvolvê-lo, e demora mais para reconhecer os sintomas e 

procurar auxílio. Sendo assim, é por isso que este estudo objetiva avaliar o conhecimento das 

mulheres sobre os métodos de rastreamento do câncer de mama. Essa informação pode ser 

muito importante na avaliação da implementação de medidas para a educação em saúde 

(SANTOS; CHUBACI, 2011) 

No contexto da saúde pública atual, para os adolescentes e jovens, há falta de oferta de 

atendimento e/ou assistência quanto a realização de campanhas de rastreamento do câncer de 

colo uterino, ou mesmo busca pelo atendimento diagnóstico e curativo em unidades de saúde 

pública, diante de suspeitas desse tipo de câncer. Isso é preocupante, visto que, é reportada 



 

vulnerabilidade para a ocorrência de câncer de colo uterino para ambos os grupos de 

mulheres, acima e abaixo de 25 anos, reforçando a necessidade de ampliação da faixa etária 

preconizada para a realização do exame de Papanicolaou. Neste sentido, é necessário 

regulamentar o acesso a esse tipo de serviço, através de melhorias prioritárias nessa área, 

como ampliação da idade de cobertura e busca de maior adesão das mulheres já contempladas 

(SANCHES et. al., 2017). 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Através do estudo elaborado, pode-se concluir que, de forma geral, obteve-se um 

resultado positivo em relação ao conhecimento sobre as patologias abordadas, à percepção em 

relação a prevenção e às atitudes referentes à saúde e ao autocuidado.  

De acordo com os resultados, notou-se que as entrevistadas têm alta escolaridade e 

acesso à informação, a minoria refere não conhecimento sobre o câncer e seus sintomas, 

assim como os métodos preventivos e exames utilizados na detecção precoce.  

Há uma forte relação com a faixa etária entre 18 e 34 anos presente no estudo, na qual 

as mulheres têm buscado o sistema de saúde cada vez mais cedo, o que contribui com o início 

dos exames preventivos e pode estar envolvido com o planejamento familiar.  

Embora o número de casos de câncer no Brasil ainda seja significativo, é de extrema 

importância ampliar a divulgação e a informação, com a implementação de ações educativas 

em promoção da saúde pública e atuação de profissionais de saúde. O profissional biomédico 

pode exercer papel preponderante nesta orientação, tanto na ênfase dos exames de 

Papanicolaou, quanto na mamografia, no intuito de minimizar o medo e a vergonha para a 

realização dos mesmos e evidenciando-os como forma de prevenção das patologias.   

É indispensável que a mulher tenha o conhecimento sobre os fatos que podem estar 

presentes em sua vida e desperte a percepção de sinais e sintomas, como forma de prevenção 

e diagnóstico precoce, visando minimizar os índices de morbimortalidade feminina e 

aumentando a expectativa de vida com qualidade e autonomia.  
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