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RESUMO 

 

 

CORRÊA, D. A. D. Cobertura do exame Papanicolaou no município de Manaus, 
Amazonas: um estudo de base populacional. 2013. 142f Tese (Doutorado) – Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 
 
O controle do câncer do colo do útero (CCU) representa um desafio para as políticas de saúde 
nos países em desenvolvimento. No Brasil, a prevenção deste câncer é baseada 
principalmente no rastreamento através do exame de Papanicolaou, que se tem mostrado útil 
em reduzir a incidência e mortalidade por esta neoplasia quando realizado periodicamente. O 
Amazonas, no norte do país, está entre os estados com maiores taxas de incidência e 
mortalidade pelo CCU. Com isso, realizou-se o presente estudo com objetivo de estimar a 
prevalência da realização do exame de Papanicolaou entre mulheres do município de Manaus-
Amazonas e, secundariamente, descrever o perfil dessas mulheres, identificar a periodicidade 
da prática do exame e verificar os fatores associados à realização do mesmo. Trata-se de um 
estudo transversal de base populacional, com amostra aleatória por conglomerados. Foram 
incluídas na pesquisa 1100 mulheres entre 25 a 59 anos de idade residentes na zona urbana de 
Manaus, entrevistadas no domicílio no período de outubro a dezembro de 2011. Observou-se 
que 92,5% das mulheres relataram ter realizado pelo menos um exame de Papanicolaou 
alguma vez na vida e 76,5% (IC95%=74,04-79,05) das entrevistadas o realizaram nos últimos 
três anos, enquanto periodicidade anual foi referida por 66,6% das mulheres (IC95%=63,8-
69,3). A maioria das entrevistadas (56,8%) tinha entre 25 a 34 anos, relação estável (52,45), 
ensino médio completo (50,5%), renda familiar de até dois salários mínimos (66,1%) e não 
possuía linha telefônica residencial (64,2%). As variáveis associadas significativamente a 
realização do exame no período adequado foram: trabalhar em empresa pública; possuir nível 
superior completo; ter renda acima de dez salários mínimos; presença de telefone fixo na 
residência; não ser fumante; ter apenas um parceiro nos últimos 12 meses; ter tido uma ou 
duas gestações; usar métodos contraceptivos não cirúrgicos; conhecer a finalidade do exame; 
ter recebido informação sobre o exame na instituição de saúde; realizar consulta ginecológica 
mais de uma vez ao ano; realizar o exame periodicamente/ainda que esteja sadia; ter realizado 
o exame no serviço privado de saúde; ter realizado o primeiro exame devido solicitação 
médica; não referir dificuldade para realização do exame. Desta forma, constatou-se que 
cobertura do exame de Papanicolaou no município de Manaus encontra-se inferior ao nível 
mínimo necessário para haver impacto nos indicadores de morbimortalidade. O diagnóstico 
precoce precisa ser melhorado, devendo haver um planejamento de modo proativo, com 
distribuição heterogênea das ações de controle do câncer. Nesta perspectiva, é necessário 
assegurar o acesso equitativo, e produzir ações de informação e educação em saúde contínuas, 
sensibilizando as mulheres sobre a prevenção do câncer do colo do útero e seus fatores de 
risco. 
 
Palavras-chave: Câncer do colo do útero, Exame Papanicolaou, Programa de Rastreamento, 
Estudo Transversal, Cobertura de Serviços de Saúde. 



 

ABSTRACT 

 

 

CORRÊA, D. A. D. Papanicolaou test coverage in Manaus, Amazonas: a population-
based study. 2013. 142f. Thesis (Doctoral) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 
 
Uterine cervix cancer (UCC) control remains a challenge for health policies in developing 
countries. In Brazil, UCC prevention is mainly based on Pap smear screening, which has 
proven useful in reducing the incidence and mortality from this cancer when performed 
periodically. Amazonas, in the north of Brazil, is among the states with the highest rates of 
incidence and mortality from cervical cancer. Considering this background, it was proposed 
the present study that aimed to estimate the prevalence of Pap smear coverage among women 
in the city of Manaus, Amazonas, and secondarily, we intended to describe the profile of these 
women and to identify the frequency and factors associated with Pap smear realization. It is a 
cross-sectional population-based study, with individuals randomly selected through a 
household-sample frame. It were included in the study 1100 women aged 25-59 years who 
lived in the urban area of Manaus, through October to December 2011. It was observed that 
92.5% of women reported having had at least one Pap test during lifetime and 76.5% (95% 
CI, 74.04 - 79.05) had had the exam in the past three years , while 66.6% of women (95% CI, 
63.8 - 69.3) reported an annual basis. The majority of women (56.8 %) was 25 to 34 years, 
had stable relationship (52.45), had completed high school (50.5 %), had family income of up 
to two minimum wages (66.1 %) and had not a landline (64.2 %). The factors associated to 
the use of Pap smear in the past three years were working in a public company, having a 
college degree, having earned over ten minimum wages, the presence landline at home, not 
being a smoker, having only one partner in the last 12 months, having had one or two 
pregnancies, using non-surgical methods of contraception, knowing the purpose of Pap test, 
having received information about exam at the health institution, having gynecological 
examination more than once a year, having the Pap smear periodically even feeling healthy, 
having had the test at private practice, having had the first test due to medical 
recommendation, having not had difficult to perform the test. Thus, it was verified that 
coverage of Pap smear in Manaus is below the minimum level required to have impact on 
UCC morbidity and mortality indicators. Early diagnosis needs to be improved, and there 
should be a proactively strategies with heterogeneous distribution of UCC control actions. In 
this perspective, it is necessary to ensure equitable access, and to produce continuous 
information and health education actions, sensitizing women about UCC prevention and its 
risk factors. 
 
Key Words: Uterine Cervical Neoplasms, Vaginal Smears, Mass Screening, Cross-Sectional 
Studies, Health Services Coverage.  
 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

 

CORREA, D. A. D. Cobertura de citología de Papanicolaou en Manaus, Amazonas: un 
estudio estudio poblacional. 2013. 142f. Tese (Doutorado) - Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto de Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 
 
El control del cáncer de cuello uterino (CCU) sigue siendo un desafío para las políticas de 
salud en los países en desarrollo. En Brasil, la prevención de CCU se basa principalmente en 
la prueba de Papanicolaou, que ha demostrado ser útil en la reducción de la incidencia y la 
mortalidad por este cáncer si se realiza periódicamente. Amazonas, en el norte de Brasil, es 
uno de los estados con las mayores tasas de incidencia y mortalidad por cáncer de cuello 
uterino. Teniendo en cuenta estos antecedentes, se propone el presente estudio que tuvo como 
objetivo estimar la prevalencia de la cobertura de citología vaginal en las mujeres de la ciudad 
de Manaus, Amazonas, y, en segundo lugar, se pretende describir el perfil de estas mujeres e 
identificar la frecuencia y factores asociados con la realización de prueba de Papanicolaou. Se 
trata de un estudio poblacional transversal con individuos seleccionados al azar en el hogar. 
Se incluyeron en el estudio 1.100 mujeres de entre 25 a 59 años que vivían en el área urbana 
de Manaus, de octubre hasta diciembre 2011. Se observó que 92,5 % de las mujeres 
reportaron haber tenido al menos una prueba de Papanicolaou durante la vida y 76,5% (IC 
95%, 74,04 - 79,05) habían tenido el examen en los últimos tres años, mientras que 66,6 % de 
las mujeres (IC 95%, 63,8-69,3) reportaron una base anual. La mayoría de las mujeres ( 
56,8%) fue de 25 a 34 años , tenía una relación estable (52.45%), se había completado la 
escuela secundaria ( 50,5%), tenían ingresos familiares de hasta dos salarios mínimos ( 
66,1%) y no tenía un teléfono fijo (64,2%). Los factores asociados a la utilización de citología 
en los últimos tres años fueran: trabajo en una empresa pública; título universitario; haber 
ganado más de diez salarios mínimos; la presencia de un teléfono fijo en casa; no fumar; tener 
una sola pareja en el últimos 12 meses; tener uno o dos embarazos; uso de métodos no 
quirúrgicos de anticoncepción; saber la finalidad de la prueba de Papanicolaou; haber recibido 
información sobre el examen en la institución de salud; examen ginecológico más de una vez 
al año; realizar la prueba de Papanicolaou periódicamente incluso sentirse saludable; haber 
tenido la prueba en la práctica privada; haber tenido la primera prueba debido a la 
recomendación médica; no haber tenido difíciles de realizar la prueba. Por lo tanto, se verificó 
que la cobertura de la prueba de Papanicolaou en Manaus está por debajo del nivel mínimo 
requerido para tener un impacto en la morbilidad y mortalidad del CCU. El diagnóstico 
precoz es necesario,  y debe haber una forma proactiva de estrategias con distribución 
heterogénea de las acciones de control del CCU. En esta perspectiva, es necesario garantizar 
el acceso equitativo y la producción de información continua y acciones de educación para la 
salud, con la sensibilización de las mujeres acerca de sus factores de riesgo y prevención de 
CCU. 
 
Palabras clave: Neoplasias del Cuello Uterino, Frotis Vaginal, Tamizaje Masivo, Estudios 
Transversales, Cobertura de los Servicios de Salud. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

O câncer do colo do útero configura-se, ainda hoje, como um importante problema de 

saúde pública mundial e representa um desafio para as políticas públicas, especialmente nos 

países em desenvolvimento, onde mais de 85% dos casos novos e das mortes ocorrem 

(PARKIN et al., 2005). No contexto mundial, esta neoplasia representa, entre as mulheres, a 

segunda mais incidente, e a terceira causa de morte, e a principal em dez dos 25 países latino-

americanos, com 68.220 casos novos e 31.312 mortes por ano (JNCI, 2006; FERLAY et al., 

2010; GOSS et al., 2013). 

A ocorrência do câncer do colo uterino (CCU) está aumentando,  estimando-se para o 

ano 2015 cerca de 320 mil casos novos no mundo, dos quais espera-se que mais de 85% dos 

casos e das mortes ocorram nos países menos desenvolvidos, com taxas de incidência mais 

altas nas regiões do Leste e Oeste da África (>30/100.000), África do Sul (26,8/100.000), 

Ásia Centra-Sul (24,6/100.000) e na América do Sul e Central (23,0/100.000) (FERLAY et 

al., 2010; JEMAL et al., 2011; GONZAGA et al. 2013). A mortalidade por este câncer cresce 

quase no mesmo ritmo, sendo responsável por mais de 200 mil mortes, em 2010, e podendo 

aumentar se medidas de prevenção e tratamento não forem adotadas (FERLAY et al., 2004; 

INSTITUTE FOR HEALTH AND EVALUATION, 2011).  

No Brasil, as taxas de incidência e mortalidade por CCU encontram-se elevadas, 

sendo o número de casos novos estimados em 2012 de 17.540, ou aproximadamente 17 casos 

a cada 100 mil mulheres (INCA, 2012). A mortalidade por câncer do colo do útero, no país, 

não tem mostrado variação importante, e se manteve praticamente estável nos últimos 30 

anos, ocupando esta neoplasia, em 2005, o quarto lugar na distribuição proporcional do total 

de mortes por câncer entre as mulheres (GAMARRA; VALENTE; SILVA, 2010; SILVA et 

al., 2010).  

A distribuição da mortalidade e incidência desta neoplasia nas diferentes regiões do 

Brasil mostra-se heterogênea, encontrando-se na região Norte coeficientes mais próximos aos 

de países pouco desenvolvidos. Em 2012, as estimativas do Instituto Nacional do Câncer 

registraram, excluindo-se os tumores de pele não melanoma, o câncer do colo do útero como 

o mais incidente no Norte do país (24/100.000 mulheres), o segundo mais frequente nas 

regiões Centro-Oeste (28/100.000) e Nordeste (18/100.000), o terceiro na região Sudeste 

(15/100.000) e na região Sul ocupou a quarta posição (14/100.000) (INCA, 2012). 
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No estado do Amazonas, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, em 2012, 

foram estimados cerca de 600 casos novos de CCU, o que representou taxa bruta de 

incidência de 34,15 casos por 100.000 mulheres. Particularmente no município de Manaus, a 

neoplasia do colo do útero caracterizou-se como o câncer mais incidente na população 

feminina, apresentando taxa de incidência de 52,03 casos por 100.000 mulheres (INCA, 

2012). Quanto à curva de mortalidade por esta neoplasia, os dados do Ministério da Saúde 

mostram que, no Amazonas e em Manaus, as taxas de mortalidade ajustadas por idade pela 

população mundial, no período de 2001 a 2011, passaram de 9,16 e 13,99  para 16,92 e 21,72 

por 100.000 mulheres respectivamente, sendo o Norte a região que apresentou as maiores 

taxas durante o período (INCA, 2013). 

A permanência das altas taxas de incidência e mortalidade por câncer do colo do 

útero, se dá, principalmente, em razão de um sistema fragmentado de assistência médica com 

acesso precário a serviços de detecção precoce da doença e tratamento das lesões detectadas. 

Porém, dentre todas as neoplasias, o câncer do colo uterino é o que possui um dos mais 

elevados potenciais de prevenção e cura quando detectado precocemente (DUAVY et al., 

2007).  

Estudos têm mostrado que o câncer do colo do útero trata-se de uma neoplasia cuja 

evolução é lenta, caracterizada por um período longo, de aproximadamente 10 a 20 anos, 

entre o início das lesões pré-cancerosas e a instalação do câncer propriamente dito, o que 

favorece sua descoberta no estágio inicial, antes do carcinoma invasivo (WOODMAN et al., 

2007). 

Existem vários fatores de risco relatados como responsáveis pelo desenvolvimento e 

evolução das lesões pré-neoplásicas, sendo o vírus papiloma humano (HPV) considerado 

agente etiológico central na carcinogênese cervical. Contudo há outros fatores implicados na 

gênese desta patologia, destacando-se entre estes o tabagismo, múltiplos parceiros, uso de 

contraceptivos orais, condição imunológica e baixo nível socioeconômico (LUHN et al., 

2013). 

A historia natural da doença e seu padrão epidemiológico possibilitam que sejam 

realizadas ações de prevenção e detecção precoce com a implantação de programas de 

rastreamento populacional (WHO, 2002). As estratégias de intervenção e controle do câncer 

do colo do útero podem ocorrer na prevenção primária, com a utilização da vacina profilática 

contra o HPV e uso de preservativos, e na prevenção secundária, que tem  por base o 

rastreamento citológico com emprego do exame de Papanicolaou (MARKOWITZ; UNGER; 

SARAIYA, 2009). Para este fim, o Papanicolaou comprovadamente apresenta bons 
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resultados, sendo considerado um método simples, de baixo custo e efetivo quando utilizado 

em programas de rastreamento do câncer do colo uterino (OPAS, 2013). 

A identificação precoce do câncer do colo do útero consiste na realização sistemática 

do exame colpocitológico, em mulheres assintomáticas, a fim de diagnosticar as lesões 

precursoras no colo do útero antes de se tornarem invasivas. As ações de prevenção e 

detecção precoce podem ser concedidas de forma organizada ou oportuna, entretanto, 

acredita-se que a relação custo-benefício/efetividade seja melhor com ações de intervenção e 

controle de forma organizada (OPAS, 2013). A prevenção por meio do rastreamento 

utilizando o exame de Papanicoloau pode levar a reduções significativas nas taxas de 

incidência e mortalidade por câncer do colo uterino, observando-se diminuição de 50% da 

mortalidade nos países desenvolvidos após a implementação de estratégias de rastreamento 

(KITCHNER; CASTLE; COX, 2006). No entanto, apesar da definição de políticas para a 

introdução de programas de rastreamento organizado, a maioria dos países da América Latina 

ainda não verificou o mesmo declínio nas taxas de mortalidade (GOSS et al., 2013).            

No Brasil, as ações para o controle do câncer do colo do útero são representadas pelo 

Programa Viva Mulher, que se constitui um programa nacional direcionado ao controle do 

câncer do colo do útero e de mama. As estratégias de rastreamento traçadas pelo Programa 

consistem na oferta do exame de Papanicolaou para as mulheres na faixa etária entre 25 e 64 

anos, e as que já iniciaram a atividade sexual independente da idade (BRASIL, 2011a). A 

orientação é que após dois exames anuais consecutivos negativos para displasia ou neoplasia, 

a periodicidade poderá ser trienal (BRASIL, 2006a). 

No Amazonas, o Programa Viva Mulher foi introduzido em 1998,  e no ano seguinte 

ocorreu a estruturação funcional nas Unidades Básicas de Saúde do Estado, sendo 

implantadas estratégias prevenção e controle contra o câncer do colo do útero em nível 

estadual. Apesar de ter ocorrido uma evolução no rastreamento do câncer do colo do útero 

após a implantação do Programa no estado, os números registrados ainda estão muito aquém 

dos preconizados, registrando, no período de 2001 a 2005, razão entre o exame citopatológico 

em mulheres de 25 a 59 anos e a população nesta faixa etária, abaixo da razão mínima 

esperada, de 0,3 exames/mulher/ano, indicando que a oferta do Papanicolaou está inferior à 

necessidade do Estado (CORRÊA; VILLELA, 2008). 

Dentro da perspectiva dos programas de prevenção, para que o exame de 

Papanicolaou seja capaz de reduzir as taxas de incidência e mortalidade do câncer do colo 

uterino, a Organização Mundial de Saúde estabelece uma cobertura da população alvo acima 

de 80%, para haver redução em média de 60% a 90% na incidência do câncer invasivo de 
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cérvix na população (WHO, 2002). Porém, no Brasil, apesar de haver um programa de 

rastreamento do câncer do colo do útero, ainda permanece a realização do exame de forma 

oportunística, durante a procura eventual aos serviços de saúde por razões diversas que não a 

prevenção do câncer do colo do útero (VALE et al., 2010). Essa modalidade de rastreamento 

proporciona baixa cobertura, super-rastreia apenas um grupo de mulheres e não é eficiente em 

reduzir as taxas de morbimortalidade do câncer do colo do útero (ADAB et al., 2004). 

Desta forma, a identificação da taxa de cobertura do exame Papanicolaou é 

fundamental para o planejamento em saúde. Entretanto, estudos populacionais sobre a 

cobertura do exame no país são escassos, particularmente na região Norte. No Brasil, 

inquéritos populacionais de abrangência nacional foram conduzidos nos anos de 2003 e 2008, 

sendo registrado um aumento da cobertura do exame de Papanicolaou alguma vez na vida em 

mulheres com 25 anos ou mais variando de 79,1% para 84,5% respectivamente (IBGE, 2010). 

Em Manaus, pesquisa realizada por telefone em 2011, registrou proporção de exame de 

Papanicolaou nos últimos três anos de 81,7% (IBGE, 2010). 

Entretanto, inquéritos telefônicos podem apresentar vieses, uma vez que a amostra é 

composta apenas por mulheres que possuem linha telefônica residencial, o que acaba 

restringindo a população alvo (SEGRI, 2008). Assim, estudos de base populacional 

constituem a melhor opção, possibilitando a identificação das desigualdades na cobertura do 

exame de Papanicolaou, uma vez que tornam possível distinguir as mulheres que fizeram 

apenas um exame daquelas que fizeram vários. A análise da cobertura do rastreamento por 

meio de um inquérito populacional permite estimar o impacto das ações desenvolvidas e pode 

gerar indicadores fundamentais para a avaliação e planejamento do programa de prevenção do 

câncer do colo do útero.  

Diante do exposto, realizou-se estudo de base populacional a fim de fornecer a 

estimativa da cobertura do exame de Papanicoloau no município de Manaus, obtendo-se 

assim dados que sirvam de subsídio para o planejamento e reorganização do serviço de 

assistência à saúde da mulher.  
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2 QUADRO TEÓRICO 

 

 

2.1 História natural do câncer do colo do útero  

 

 

A história natural do câncer do colo do útero tem mostrado tratar-se de uma neoplasia 

de evolução lenta que progride através de estágios cito e histologicamente reconhecíveis até o 

carcinoma invasivo. O câncer cérvico-uterino apresenta uma fase pré-maligna bem definida, 

que pode ser detectada no exame de citologia cervical e confirmada no exame histológico do 

material da cérvice. A terminologia citológica destes estágios foi primeiramente definida por 

George Papanicolaou para classificar células normais e os diferentes tipos de alterações 

encontradas na cérvice. Assim, denominou-se: Classe I (ausência de células atípicas ou 

anormais); Classe II (citologia atípica sem evidência de malignidade); Classe III (citologia 

sugestiva de malignidade); Classe IV (citologia muito suspeita de malignidade) e Classe V 

(citologia conclusiva de malignidade) (PAPANICOLAOU, 1954). Os estágios foram 

reclassificados por Ralph Richart, que introduziu o termo Neoplasia Intraepitelial Cervical 

(NIC) para as lesões cervicais precursoras do câncer do colo do útero. O sistema de Richart 

classifica as lesões cervicais intraepiteliais em três graus: Neoplasia Intraepitelial Cervical 

grau I ou NIC I (displasia leve); Neoplasia Intra-epitelial Cervical grau II ou NIC II (displasia 

moderada) e Neoplasia Intraepitelial Cervical grau III ou NIC III (displasia grave ou 

carcinoma in situ) (HOLOWATY; MILLER; ROHAN, 1999; WOODMAN et al., 2007).  

Posteriormente, surgiu o sistema de classificação de Bethesda, acrescentando a 

categoria de atipias celulares de significado indeterminado (ASCUS) para as células 

escamosas anormais que não podem ser classificadas como pré-malignas ou malignas. Além 

disso, o sistema de Bethesda denominou de lesão escamosa intra-epitelial de baixo grau as 

alterações devido à infecção por vírus Papiloma Humano (HPV) e as compatíveis com NIC I, 

e agrupou o NIC II e NIC III na categoria de lesão escamosa intra-epitelial de alto grau 

(BERTELSEN, 2006).  

A lesão estabelecida pode regredir, persistir inalterada ou progredir para uma lesão 

mais grave. A progressão das lesões precursoras de grau leve para o grau moderado ou grave 

ocorre em 15% a 25% dos casos em 2 a 4 anos, ao passo que a lesão de grau moderado 

progride para displasia grave ou carcinoma in situ em 20% a 50% dos casos em um período 

variável de menos de 2 a 5 anos (OSTÖR, 1993). A maioria das lesões de grau leve retorna ao 
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normal dentro de dois anos, e as lesões de grau moderado, como a NIC II, têm maior 

probabilidade de regredir do que progredir. Já as lesões mais graves, como a NIC III, 

regridem em aproximadamente um terço dos casos (BERTELSEN, 2006). 

Os principais fatores associados ao desenvolvimento e progressão das lesões cervicais 

estão relacionados com causas virais (vírus Papiloma Humano, vírus da imunodeficiência 

humana) e não virais (condição imunológica, comportamento sexual, uso de contraceptivos 

orais, tabagismo, dieta e condição sócio-econômica da mulher) (LACEY et al., 2000). Dentre 

os fatores envolvidos no desenvolvimento da oncogênese cervical, destaca-se o vírus 

Papiloma Humano (HPV), considerado o fator causal central (WALBOOMERS et al., 1999). 

Entretanto, a infecção pelo HPV, mesmo sendo uma condição necessária para o 

desenvolvimento do carcinoma do colo uterino, não é causa suficiente, sendo outros co-

fatores determinantes para a progresso de um processo displásico para forma invasiva  

(TROTTIER; FRANCO, 2006).     

 

 

2.2 Fatores de risco para o câncer do colo do útero 

 

 

Evidências moleculares sugerem que o HPV está implicado etiologicamente em cerca 

de 99% dos casos de câncer do colo do útero e de uma parcela variável de câncer  de vagina, 

vulva, ânus e pênis (MELLONE et al., 2008). Atualmente, existem mais de 100 tipos de HPV, 

dos quais mais de 40 podem infectar epitélio do trato anogenital e outras mucosas do corpo. 

São classificados em HPV de baixo risco oncogênico (HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44, 55) 

encontrados geralmente em pacientes com verrugas genitais, e HPV de alto risco oncogênico 

(HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 e 59) sendo os tipos de HPV 16 e 18, 

relacionados com aproximadamente 70% dos casos de câncer cervical invasivo e mais de 90 

% das lesões intra-epiteliais graves. Os tipos de HPV 26, 53, 66, 67, 68, 70, 73 e 82 são 

classificados como genótipos de provável alto risco (MUÑOZ et al., 2003; BOUVARD et al., 

2009). Entretanto, apesar da definição de alto e baixo risco oncogênico, tipos de baixo risco já 

foram encontrados em lesões de alto grau, bem como tipos de HPV de alto risco já foram 

isolados em lesões benignas (DE VUYST et al., 2008; CHAN et al., 2009; DE SANJOSÉ et 

al., 2010; ANIC et al., 2011).  

Estudo longitudinal incluindo 1611 mulheres residentes na cidade de São Paulo 

avaliou os riscos de neoplasia cervical relacionados a infecção prévia e persistente por HPV e 
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evidenciou que a taxa de incidência de lesão intra-epitelial associada aos HPV 16 e 18 foi 

8.68 por 1000 mulheres-meses (IC95%=2,3-15,1), sugerindo forte relação entre a infecção 

persistente pelo HPV e a incidência de lesões intra-epiteliais (SCHLECHT ET AL., 2001). 

A prevalência da infecção pelo HPV atinge maiores níveis em mulheres abaixo de 25 

anos de idade, com progressivo declínio após esta idade, alcançando valores inferiores a 5% 

após os 55 anos, sendo a maioria das mulheres infectadas logo após sua primeira relação 

sexual. Para alguns autores, a possível explicação para a queda na prevalência do HPV entre 

as mulheres mais velhas está relacionada ao desenvolvimento de imunidade adquirida pelas 

repetidas infecções. Também tem sido observado um segundo pico de prevalência no período 

pós-menopausa que, embora a razão não esteja clara, pode ser atribuído a um ou mais 

mecanismos como a reativação de infecções latentes adquiridas anteriormente, devido a uma 

perda gradual da imunidade, ou a aquisição de nova infecção (BURK et al., 1996; HANKINS 

et al., 1999; TROTTIER; FRANCO, 2006).  

A infecção pelo HPV no trato genital ocorre rapidamente após a relação sexual e, na 

maioria dos casos,  mesmo com HPV de alto risco, não leva à displasia. O desaparecimento 

espontâneo pode ocorrer no período de dois anos, não sendo detectado nenhum resíduo de 

DNA do vírus com o desenvolvimento de efetiva resposta imune. Apenas em uma pequena 

parcela de mulheres a infecção persistente leva ao desenvolvimento de lesões cervicais. Uma 

resposta imune sistêmica contra o HPV ocorre em 50% a 60% das mulheres infectadas, 

caracterizada por ser fraca e lenta, levando vários meses após a infecção. Em algumas 

mulheres o vírus pode permanecer nas células do epitélio basal latente por longo período, 

podendo ser reativado com supressão da imunidade (STANLEY, 2008; VISCIDI et al., 2004; 

DE JONG et al., 2004). 

Assim, observa-se que o sistema imunológico exerce um papel fundamental no 

controle da infecção pelo HPV, uma vez que grande proporção das mulheres infectadas 

eliminam o vírus por mecanismos imunológicos. Enquanto a resposta humoral com anticorpos 

contra o HPV pode ser importante em prevenir a infecção, os eventos locais em torno da 

regressão da lesão pelo HPV estão primariamente associados com a imunidade celular 

específica (BERTELSEN, 2006). 

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e a presença de doenças 

imunossupressoras são apontadas como fatores de risco para neoplasia cervical. Duerr et al. 

(2001), em estudo transversal examinando mulheres infectadas e não infectadas pelo HIV, 

encontraram maior frequência de lesões intra-epiteliais escamosas nas mulheres infectadas 

por HIV, estando estas lesões fortemente associadas aos HPVs de alto e médio risco e, 
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também, ao grau de imunossupressão, embora com menor força de associação para este 

último fator. 

Outros fatores que contribuem para aumentar o risco de CCU são o início precoce da 

atividade sexual e a multiplicidade de parceiros. Cooper et al. (2007), em estudo caso-

controle, observaram risco aumentado de câncer cervical em mulheres com início da atividade 

sexual antes dos 16 anos e número de parceiros maior que três. Castellsagué, Bosch e Muñoz 

(2003) mostraram a associação entre o risco de câncer uterino e o comportamento sexual tanto 

por parte da mulher quanto do companheiro, uma vez que este, atuando como “portador” e 

“vetor” de tipos oncogênicos de HPV, pode contribuir para o risco de desenvolvimento de 

câncer cervical em suas parceiras. Hernandez et al. (2008) observaram que as elevadas taxas 

de transmissão do HPV da mulher para o homem implicam em alta prevalência do vírus nos 

homens, pelo menos tão alta quanto nas mulheres, estando em torno de 20 a 73%.  

A alta paridade também tem sido constantemente associada ao risco aumentado de 

câncer cervical, atuando como um elemento favorável a exposição pelo HPV. Em estudo 

investigando o papel de co-fatores carcinogênicos para o câncer cervical,  Luhn et al. (2013) 

evidenciaram que a paridade esteve associada com o risco aumentado de NIC 3 comparada 

com NIC 2 ou menor com associação mais forte em mulheres com três ou mais filhos, 

entretanto, não foi observada associação quando comparadas mulheres com câncer e com NIC 

3.   

O tabagismo é outro fator que tem sido associado ao risco de CCU. A International 

Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer (2006) reuniu e analisou dados 

individuais de 13.541 mulheres com câncer cervical e 23.017 mulheres sem câncer cervical de 

23 estudos epidemiológicos e concluiu que as fumantes têm risco relativo de 1.6 de 

desenvolver carcinoma de células escamosas em relação as que nunca fumaram, sendo este 

risco acrescido com número de cigarros fumados por dia e início precoce do tabagismo. 

Alguns autores, tendo em vista as evidências da relação entre o câncer cervical e tabagismo, 

consideram o hábito de fumar como um fator promotor da evolução da infecção pelo HPV à 

neoplasia cervical associada a este agente (BOSCH et al., 2002). Entretanto, a associação 

entre câncer cervical e tabagismo é questionada por outros autores (ELUF-NETO et al., 1994, 

ELUF-NETO; NASCIMENTO, 2001). 

Estudos têm investigado o papel dos contraceptivos orais na carcinogênese cervical, 

entretanto ainda não está clara sua associação com o desenvolvimento da neoplasia (BOSCH 

et al., 2002). Uma meta-análise envolvendo 24 estudos epidemiológicos concluiu que o risco 

relativo de câncer cervical é maior em usuárias de contraceptivos orais e declina após cessar 
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seu uso, retornando à condição de não usuária depois de 10 anos (INTERNATIONAL 

COLLABORATION OF EPIDEMIOLOGICAL STUDIES OF CERVICAL CANCER, 2007; 

MARNACH; LONG; CASEY, 2013). Moreno et al. (2002) observaram que a utilização de 

contraceptivos orais por longo período pode ser um co-fator que aumenta o risco de 

carcinoma cervical em mulheres positivas para DNA HPV. Por outro lado, Castellsagué et al. 

(2011), ao realizarem uma análise agrupada de dois grandes estudos da Agência Internacional 

de Pesquisa sobre o Câncer e do Programa de Pesquisa sobre o HPV e Câncer Cervical do 

Instituto Català de Oncologia, evidenciaram que o uso de dispositivo intra-uterino esteve 

associado com taxas menores de câncer cervical de células escamosas, adenocarcinoma e 

câncer adenoescamoso, sugerindo que o dispositivo pode agir como um co-fator protetor na 

carcinogênese cervical. 

Uma alimentação saudável pode reduzir as chances de câncer em pelo menos 40% 

(BRASIL, 2006a). Shannon et al. (2002) conduziram um estudo para avaliar os possíveis 

efeitos de fatores específicos da dieta na carcinogênese cervical e observaram que uma alta 

ingestão de alimentos ricos em vitamina A foi associada a risco reduzido de carcinoma in situ. 

Outro importante fator associado ao desenvolvimento do CCU é o baixo nível 

socioeconômico, ou seja, o grupo de mulheres com maior vulnerabilidade social teria maior 

risco de desenvolver o câncer cérvico-uterino. Danaei et al. (2005), analisando as causas de 

câncer no mundo, observaram que um dos principais fatores de risco para neoplasia cervical é 

a transmissão sexual do HPV, principalmente em mulheres residentes nos países de baixa 

renda nos quais o acesso ao exame citopatológico é limitado, fator este que contribui para um 

grande número de mortes por CCU. Williams-Brennan et al. (2012), ao investigarem os 

determinantes sociais em saúde associados com o rastreamento do câncer cervical de 

mulheres residentes em países de média e baixa renda, notaram que as participantes com 

níveis mais elevados de educação e renda eram mais propensas a relatarem conhecimento 

sobre o rastreamento e o câncer do colo do útero, bem como uma maior participação nas 

atividades de triagem quando comparadas às mulheres com menor nível socioeconômico. 

Observa-se que existem maiores barreiras ao acesso aos serviços de saúde entre as mulheres 

pertencentes ao grupo de menor nível socioeconômico, advindas de dificuldades financeiras, 

geográficas, insuficiência de serviços e questões culturais (DE SANJOSÉ et al., 1996; 

BRASIL, 2002a). 
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2.3 Prevenção e controle do câncer do colo do útero   

 

 

A prevenção é uma intervenção que objetiva impedir o surgimento da doença, 

exigindo ação antecipada a fim de tornar improvável seu progresso. A lógica da prevenção 

clínica é a de estabelecer o diagnóstico precocemente, estando dirigida a pessoas que não 

apresentam sinais e sintomas de doença (CZERESNIA, 2003).   

O conhecimento existente sobre o câncer do colo do útero conseguiu demonstrar que 

esta doença, quando descoberta inicialmente, apresenta alto potencial de prevenção e cura, 

chegando perto de 100% (BRASIL, 2002b). O reconhecimento do agente desencadeador e a 

progressão da neoplasia do colo do útero proporcionam oportunidades de intervenção que 

devem ser exploradas pelas estratégias de prevenção e controle capazes de abordar a 

população em risco em diferentes faixas etárias e estágios da doença. Um enfoque de amplo 

alcance para prevenção e controle desta neoplasia consiste em atuar na prevenção primária, 

secundária e terciária. 

Em termos de prevenção primária do CCU, as medidas existentes envolvem ações de 

promoção e proteção específica contra os fatores de risco para a neoplasia, sendo que a 

promoção da saúde está relacionada às medidas inespecíficas como redução do tabagismo, 

orientação sobre dieta saudável e adoção de comportamento sexual seguro por meio do uso de 

preservativo. Já a proteção específica refere-se a estratégias de prevenção mais diretas como a 

vacinação contra o HPV. Existem duas vacinas para prevenção do HPV, registradas no Brasil, 

sendo uma vacina tetravalente, recomendada para mulheres de 9 a 26 anos, que previne contra 

os genótipos 6, 11, 16 18, e outra vacina bivalente, indicada para mulheres de 10 a 25 anos, 

eficaz contra os dois subtipos mais prevalentes, os genótipos 16 e 18. Ensaios clínicos 

demonstraram que ambas as vacinas apresentam quase 100% de eficácia na prevenção das 

infecções e no desenvolvimento de lesões pré-cancerígenas causadas pelos genótipos 

incluídos em suas formulações, quando administradas antes do início da vida sexual. A vacina 

tem sua eficácia reduzida em garotas que já tiveram contato com o vírus, e, em virtude disso, 

o grupo alvo recomendado pela Organização Mundial de Saúde são meninas na faixa etária de 

9 a 13 anos que ainda não iniciaram a atividade sexual. O esquema de vacinação consiste em 

uma série de três injeções intramusculares, devendo a segunda dose ser administrada entre um 

a dois meses após a primeira, e a terceira dose deve ser aplicada em período de seis meses 

após a primeira (LUCIANI; ANDRUS, 2008; BRATS, 2011; MALIK; KHAN; AHSAN, 

2013; OPAS, 2013).      
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A prevenção secundária, priorizada pelos programas de controle do câncer do colo 

uterino, refere-se à detecção e tratamento precoce do câncer in situ, ou de lesões precursoras. As 

ações preventivas envolvem técnicas de rastreamento que compreendem colpocitologia 

oncológica ou exame Papanicolaou, colposcopia, cervicografia e teste de detecção do DNA do 

vírus Papiloma humano.  O rastreamento ou screening têm por objetivo identificar indivíduos 

assintomáticos para classificá-los como candidatos a exames mais refinados de avaliação, com o 

objetivo de identificar as lesões de colo uterino em suas fases iniciais antes de se tornarem 

invasivas, quando o tratamento pode ser mais eficaz. Dentre os métodos de detecção precoce do 

câncer do colo do útero, o exame de Papanicolaou é reconhecido como o mais seguro e eficiente a 

ser aplicado em programas de rastreamento, devido ao seu baixo custo e fácil execução, 

permitindo a detecção das lesões precursoras em estágios iniciais da doença (BRASIL, 2001; 

PINHO; FRANÇA-JUNIOR, 2003). Entretanto, o exame de Papanicolaou não é um teste 

diagnóstico, mas sim é melhor considerado um teste de rastreamento que filtra aqueles que 

necessitam de avaliação posterior. Um exame de Papanicolaou anormal deve ser seguido ou 

confirmado por outros métodos diagnósticos (BASSAL et al., 2013). Para o tratamento precoce 

das lesões pré-cancerígenas, o procedimento de escolha é a cirurgia de alta frequência (CAF). 

Entretanto, nos locais com poucos recursos ou quando a CAF não puder ser realizada, recomenda-

se a realização de crioterapia como tratamento alternativo, indicado para lesões positivas na 

inspeção visual com ácido acético (IVAA). Nos locais com recursos, técnicas como a conização a 

frio podem ser utilizadas (OPAS, 2013). 

Por fim, a prevenção terciária diz respeito ao diagnóstico e tratamento do câncer 

invasivo. O tratamento consiste na cirurgia ablativa, na radioterapia e, por vezes, na 

quimioterapia. Em mulheres com câncer avançado, os cuidados paliativos podem ser 

prestados a fim de aliviar tanto quanto possível os sintomas (OPAS, 2013).  

 

 

2.4 O exame de Papanicoloau na prevenção do câncer do colo do útero 

 

 

Ao longo da metade do último século, o exame de Papanicolaou, também conhecido 

como exame citopatológico, citologia oncótica, citologia cervicovaginal ou exame de lâmina, 

tornou-se uma das ferramentas de rastreamento do câncer do colo do útero mais impactante 

em saúde pública, sendo reconhecido como um método de triagem de sucesso na história 

(DOLLIN, 2013; SMITH et al., 2013).    
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O exame Papanicolaou foi descrito em 1941 pelo anatomista George Nicolas 

Papanicolaou associado ao ginecologista Hebert Traut que, juntos, demonstraram ser possível 

diagnosticar o câncer mediante o esfregaço vaginal quando ele ainda não era suspeito 

clinicamente (TRAUT; PAPANICOLAOU, 1943). Já em 1947, J. Ernest Ayre propôs a coleta 

de células do próprio epitélio cervical como diagnóstico do CCU (AYRE, 1948). Este método 

consiste na análise das células descamadas oriundas da ectocérvice e da endocérvice. A coleta 

do material celular é obtida utilizando-se a espátula de madeira e a escova de Ayre, e pode ser 

depositada em uma única lâmina. O material deve ser fixado imediatamente para evitar o 

dessecamento, e corado pelo método desenvolvido por Papanicolaou para posterior leitura da 

lâmina (BRASIL, 2002b).  

A citologia de Papanicolaou, apesar de ser um teste seguro para detectar lesões 

cervicais, apresenta algumas limitações referentes ao método de coleta e subjetividade da 

análise, e ao fato de obter amostras de células superficiais e descamadas (LAZCANO-

PONCE et al. 1997; NANDA et al., 2000; BALDWIN et al., 2003). Estima-se que o exame 

apresente sensibilidade que varia em torno de 20 a 60% e especificidade entre 70 a 100%, 

podendo a taxa de falso negativo chegar a 45%, esta última principalmente em decorrência da 

falha na coleta do material, erros laboratoriais ou de interpretação do diagnóstico (BRASIL, 

2002b; TOUN et al., 2002; FRANCO et al., 2008). Apesar do Papanicolaou ser relativamente 

simples, o controle da qualidade do exame citológico é essencial para o sucesso do programa 

de rastreamento do câncer cervical (FLISSER et al., 2002). Para uma coleta citológica 

satisfatória, e consequente redução das taxas de resultados falso-negativos, é necessário 

implementar medidas de controle interno e externo da qualidade na rotina dos laboratórios 

(TAVARES et al., 2007).  

Embora o exame de Papanicolaou não seja definitivo no estabelecimento do 

diagnóstico, a citologia é uma técnica de triagem que conduz à seleção de mulheres com risco 

de desenvolverem lesões pré-neoplásicas e invasivas, sendo considerado um método de 

rastreamento seguro e de baixo custo (SILVEIRA; PESSINI, 2000). 

Em países desenvolvidos, o rastreamento citológico mostrou ser uma forma de 

prevenção bem sucedida e esteve associado com uma redução na mortalidade por câncer 

cervical  (KITCHNER; CASTLE; COX, 2006).  

Dentre os países a conduzir um programa de rastreamento citológico, a Finlândia 

figura como um dos pioneiros, implementando um programa nacional no início da década de 

60 que proporcionou redução das taxas de incidência por câncer do colo uterino. Van der Aa 

et al. (2008), ao estudarem as tendências do câncer do colo do útero na Finlândia e nos Países 
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Baixos, verificaram, em 2003, que as taxas de incidência e mortalidade ajustadas por idade na 

Finlândia foram 4.0 e 0.9 e nos Países Baixos foram 4.9 e 1.4 por 100.000 mulheres. Os 

autores sugerem que o declínio nas taxas de mortalidade e incidência na Finlândia esteja 

quase totalmente relacionado com o programa de rastreamento enquanto que nos Países 

Baixos a redução da mortalidade e incidência foi considerada um declínio natural, embora 

diferenças entre os fatores de risco para o câncer do colo uterino e realização em excesso do 

Papanicolaou na população da Finlândia também possam ter influenciado estas taxas.  

Nos Estados Unidos, ao longo dos últimos 50 anos, as taxas de incidência e 

mortalidade por câncer cervical reduziram significativamente, o que ocorreu em grande parte 

devido à introdução do exame de Papanicolaou em larga escala, verificando-se um declínio na 

mortalidade de 74% no período de 1955 a 1992 (SASLOW et al., 2007; SMITH et al., 2013). 

Hewitt, Devesa e Breen (2004) observaram que a incidência desta neoplasia, no país, reduziu 

pela metade passando de 17,2 para 8,0 por 100.000 mulheres, e a mortalidade diminuiu de 6,2 

para 2,9 por 100.000 mulheres, no período de 1973 a 1999. Além disso, houve uma redução 

nas taxas de incidência e mortalidade por câncer cervical em todos os grupos raciais e étnicos 

entre 1995 e 2004 (FLORES; BENCOMO, 2009). 

Já na maioria dos países da América Latina, apesar da introdução de programas de 

rastreamento citológico, ainda não se têm observado reduções significativas nas taxas de 

incidência e mortalidade por câncer do colo uterino. As disparidades existentes no perfil 

epidemiológico da doença entre os países desenvolvidos e os da América Latina podem ser 

atribuídas, em parte, às diferenças nas taxas de cobertura do exame de Papanicoloau 

(FLORES; BENCOMO, 2010). E, ainda, o baixo impacto dos programas de rastreamento nos 

países latino-americano pode estar relacionado com a qualidade do exame de Papanicolaou e 

o acesso ao diagnóstico e tratamento da doença (MURILLO et al., 2008). 

A utilização do exame de Papanicolaou em programas prevenção e controle do câncer 

cervical proporciona uma proteção às mulheres contra o desenvolvimento da neoplasia. De 

acordo com Schneider et al. (2001), a razão mais importante para a mortalidade por câncer do 

colo do útero em países desenvolvidos é falta da cobertura completa na população. Os autores 

notaram que cerca de 80% da incidência e mortalidade por câncer cervical ocorrem em áreas 

geográficas nas quais as mulheres não recebem rastreamento adequado e não possuem 

serviços de saúde suficientes. Spence, Goggin e Franco (2007), em uma meta-análise 

envolvendo 42 estudos que avaliaram a qualidade da assistência preventiva recebida por 

mulheres com câncer do colo uterino antes deste diagnóstico, verificaram que, em média, 

53,8% das mulheres com câncer cervical tiveram história de rastreamento inadequado e 
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41,5% nunca realizaram o exame de Papanicolaou. Neste estudo, as falhas em prevenir o 

câncer invasivo puderam ser atribuídas a resultados falso-negativos em 29,3% e seguimento 

ruim de casos detectados em 11,9%.  

No Brasil, o exame de Papanicolaou começou a ser introduzido em meados da década 

de 40, porém sua utilização, durante muitos anos, ocorreu fora do contexto de um programa 

organizado (BRASIL, 2002a; LAGO, 2004). Em 1998, o Instituto Nacional do Câncer 

(INCA) instituiu o Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero (PNCCCU), 

considerado uma estratégia mais adequada para mudar o cenário deste câncer no país. O 

PNCCCU implantou ações nos serviços básicos de saúde e elegeu como método rastreador o 

exame de Papanicolaou e a cirurgia de alta frequência como método de tratamento das lesões 

intraepiteliais de alto grau (BRASIL, 2001). 

Apesar dos programas de rastreamento utilizarem o exame de Papanicolaou como 

método rastreador há várias décadas, existem diferentes estratégias de organização, em 

especial relacionadas à periodicidade do exame e à faixa etária da população alvo. Estudos 

sugerem que, para os programas de prevenção alcançarem sucesso na redução da morbi-

mortalidade por câncer cérvico-uterino, o rastreamento deve direcionado às mulheres mais 

velhas, priorizando-se, assim, a faixa etária entre 35 e 59 anos, pois nessa idade encontram-se 

as mulheres mais acometidas pela doença (MILLER; ROBLES,1996; PINHO; FRANÇA 

JUNIOR, 2003; COPPELL; PAUL; COX, 2000). A maior incidência do câncer do colo do 

útero inicia-se na faixa etária entre 20 e 29 anos, com risco progressivo até atingir seu ápice 

entre 35 e 59 anos. Os casos que ocorrem abaixo dos 30 anos representam uma porcentagem 

relativamente pequena (WU et al., 2005). O exame realizado na faixa etária entre 35 a 60 anos 

tem se mostrado 30 vezes mais efetivo em detectar lesões que se tornaram câncer invasivo, e 

10 vezes mais efetivo quando realizado em mulheres com 25 anos, tendo-se em comparação o 

exame realizado aos 20 anos (DAY, 1989). Reick et al. (2006), após análise da literatura, não 

identificaram estudos que demonstrassem a eficácia de rastrear mulheres jovens, porém 

concluíram que, desde a introdução do rastreamento com o exame de Papanicolaou, houve 

redução pela metade das taxas de incidência por câncer cervical nas mulheres mais jovens. 

Quanto à frequência de realização do exame, os principais determinantes são o tempo 

de evolução da doença no qual o tratamento é bem sucedido, em torno de 10 a 20 anos para o 

câncer do colo do útero, e a sensibilidade do exame (FRAME; FRAME, 1998). Estudos tem 

sugerido que o efeito protetor da triagem, após 3 exames anuais negativos, não é muito 

diferente considerando intervalos anuais ou a cada 3 anos (IARC, 1986; AHRQ, 2011; 

SAWAYA et al., 2003), embora mulheres com menos de 30 anos possam ter benefício maior 
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da triagem anual (SAWAYA et al., 2003). A periodicidade anual do exame pode aumentar 

consideravelmente a realização de procedimentos complementares de investigação em 

comparação à triagem trienal, entretanto aumentando apenas ligeiramente a detecção do 

câncer (SASLOW et al., 2012). A realização do exame de Papanicolaou com maior 

frequência é necessária para mulheres com risco elevado de desenvolver a neoplasia.  

De acordo com a OMS, a idade alvo e a periodicidade do rastreamento devem ser 

baseadas nas seguintes recomendações: novos programas de screening devem priorizar 

mulheres com 30 anos ou mais, e somente quando o grupo de maior risco estiver coberto as 

mulheres mais jovens devem incluídas; programas organizados já existentes não devem 

incluir mulheres com menos de 25 anos de idade em sua população alvo; se houver a 

possibilidade da mulher ser rastreada apenas uma vez na vida, a melhor idade é entre 35 e 45 

anos; para mulheres acima de 50 anos, um intervalo de cinco anos é apropriado; no grupo 

etário de 25 a 49 anos, um intervalo de três anos pode ser considerado adequado se houver 

recursos disponíveis; screening anual não é recomendado em nenhuma idade e mulheres 

acima de 65 anos de idade não necessitam de rastreamento, desde que os últimos dois exames 

tenham sido negativos (WHO, 2006). 

No Brasil, até o ano de 2011, o Ministério da Saúde recomendava que o exame de 

Papanicolaou fosse realizado em mulheres na faixa etária entre 25 e 59 anos, e nas que já 

haviam iniciado a atividade sexual independente da idade. A partir do final de 2011, 

recomendou-se que a coleta se iniciasse aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram 

atividade sexual e o limite superior de idade aumentou para 64 anos, devendo o exame ser 

interrompido quando, após essa idade, as mulheres tiverem pelo menos dois exames negativos 

consecutivos nos últimos cinco anos (BRASIL, 2011a). Quanto à periodicidade de realização 

do exame, o Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero recomenda que, 

após dois exames anuais consecutivos negativos para displasia ou neoplasia, a frequência seja 

trienal (BRASIL, 2006a). 

 

 

2.5 Cobertura do exame de Papanicolaou no mundo e no Brasil 

 

 

A alta cobertura do exame de Papanicolaou, em especial na população em risco, é 

determinante para a efetividade do programa populacional de rastreamento do câncer cervical. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma cobertura do exame de no mínimo 80% na 
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população feminina entre 35 a 59 anos seria capaz de causar impacto nos indicadores de 

morbi-mortalidade da neoplasia, podendo este efeito ser observado após quatro anos de 

implementação das ações de detecção precoce (WHO, 1998). 

Entre o período de 1960 a 1970, a incidência e mortalidade por câncer cervical nos 

países de alta renda eram semelhantes às observadas hoje nas regiões em desenvolvimento. O 

declínio subsequente nas taxas de morbi-mortalidade nos países desenvolvidos tem sido 

amplamente creditado a programas de rastreamento eficazes que alcançaram uma melhor 

cobertura do exame de Papanicolaou (GAKIDOU; NORDHAGEN; OBERMEYER, 2008).    

Análises de tendência na Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia relataram 

uma forte correlação entre o declínio da incidência do câncer cervical e a extensão geográfica 

e cobertura populacional. Na Noruega, com somente 5% da população coberta por um rastreio 

citológico as taxas de mortalidade cumulativa (0 a 74 anos) caíram somente 10% entre o final 

de 1950 e começo de 1980, enquanto na Islândia, com implementação de programa de 

rastreamento organizado, a redução foi 80% (LAARA; DAY; HAKAMA, 1987). Na 

Inglaterra e no País de Gales, a introdução do rastreamento organizado nacional, em 1988, 

elevou a taxa de cobertura do exame de Papanicolaou de 42% em 1988 para 85% em 1994 e a 

incidência do câncer cervical invasivo reduziu rapidamente em 35% (QUINN; BABB; 

JONES, 1999; PETO et al., 2004).  

Em alguns países nórdicos, no Reino Unido e Estados Unidos, após a introdução de 

programas populacionais de rastreamento, observou-se uma queda de até 80% na mortalidade 

do câncer cervical nos países que rastrearam 100% da população-alvo (NYGARD; SKARE; 

THORESEN, 2002; BRAY et al. 2005). Na Finlândia, houve clara correlação entre o aumento 

da cobertura do Papanicolaou e a diminuição das taxas de mortalidade por câncer do colo do 

útero, evidenciando um decréscimo de cerca 80% no período compreendido entre 1963-1995 

(ANTTILA et al., 1999). 

Enquanto nos países desenvolvidos o exame de Papanicolaou mostrou-se eficiente 

para o rastreamento do câncer cervical e conseguiu reduzir as taxas de incidência e 

mortalidade da doença, o mesmo não ocorreu na maioria dos países da América latina cujos 

programas de rastreamento ainda não alcançaram uma cobertura do exame aceitável, sendo 

relatadas prevalências baixas na realização do exame de Papanicolaou, como na Bolívia 

(12%), Costa Rica (20%) e Panamá (13,1%) (PAHO, 2010). 

A Figura 1 apresenta os níveis de cobertura do rastreamento do câncer cervical em 57 

países, incluindo o Brasil, a partir de estudo conduzido por Gakidou, Nordhagen e  
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Obermeyer (2008) no qual os autores analisaram pesquisas realizadas pela Organização 

Mundial de Saúde em 2002 no World Health Surveys.  
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 Fonte: Gakidou; Nordhagen; Obermeyer, 2008.  

 Figura 1 - Níveis de cobertura do rastreamento do câncer do colo do útero em 57 países 
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Observa-se que a cobertura do exame é variável entre os países, havendo uma enorme 

disparidade entre as taxas de rastreio quando comparadas globalmente. Para estimar a 

magnitude das desigualdades no acesso aos serviços de triagem, Gakidou, Nordhagen e 

Obermeyer (2008) analisaram pesquisas realizadas pela Organização Mundial de Saúde em 

2002 no World Health Surveys e mostraram a cobertura do rastreamento do câncer cervical 

em 57 países. Os autores indicaram que a cobertura do exame de Papanicolaou em países em 

desenvolvimento foi, em média, 19% em comparação a 63% nos países desenvolvidos para a 

realização do exame nos últimos três anos. Além das desigualdades entre os países, o estudo 

também aponta disparidades na cobertura dentro do país que estão relacionadas ao nível 

sócio-econômico. Sob este aspecto, na Índia há baixa cobertura do exame nos últimos três 

anos tanto para mulheres ricas quanto para as pobres, enquanto as desigualdades relacionadas 

ao nível sócio-econômico são marcantes no Brasil e China. Na Alemanha e em outros países 

desenvolvidos, as taxas de realização do exame são uniformemente altas, observando-se 

diferenças principalmente em relação à cobertura nos últimos 3 anos.  

No Brasil, há poucos inquéritos populacionais evidenciando a cobertura do exame 

Papanicolaou. Na década de 80, estudos conduzidos no país considerando o número de 

exames citopatológicos coletados anualmente em relação ao número de mulheres que 

deveriam ser atingidas estimaram cobertura nacional de 1,2% para o ano de 1984 e 7,7% para 

1987 (AQUINO, 1985; ABREU, 1989). Em 1994, o Instituto Brasileiro de Opinião e 

Pesquisas realizou um inquérito populacional nas cinco regiões do país e constatou que 36% 

das mulheres entrevistadas nunca tinham sido submetidas ao Papanicolaou, estimando 

cobertura de 30% (LOPES et al., 1995). Em 2003, três inquéritos de abrangência nacional 

estimaram a cobertura do exame nos últimos três anos. O primeiro estudo, desenvolvido pelo 

Instituto Nacional de Câncer, em 15 capitais brasileiras e no Distrito Federal, mostrou que a 

cobertura do exame nos últimos três anos variou de 73,4% em João Pessoa a 92,9% em 

Vitória (BRASIL, 2004). O segundo inquérito foi a Pesquisa Mundial de Saúde, promovida 

pela OMS em 71 países. No Brasil, o estudo foi realizado em 188 municípios e constatou que 

a cobertura do Papanicolaou entre mulheres de 18 a 69 anos foi 66% nos três anos anteriores à 

entrevista (SZWARCWALD et al., 2004). O terceiro inquérito populacional realizado em 

2003 por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) mostrou que, nas 

mulheres com mais de 24 anos de idade, a cobertura do Papanicolaou foi 68,7% em mulheres 

acima de 24 anos. A pesquisa concluiu também que 20,8% das mulheres nesta faixa etária 

nunca haviam realizado o exame de Papanicolaou, e que a realização do exame estava 

positivamente associada à escolaridade, indicando graves desigualdades no cuidado 
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preventivo (IBGE, 2005). Em 2008, foi realizado outro inquérito populacional, a PNAD, a 

qual identificou cobertura de 87,0% de realização do exame alguma vez na vida entre 

mulheres de 25 a 59 anos, sendo que 91,2% destas haviam feito o exame no período de até 

três anos anteriores à entrevista (IBGE, 2010). No período de 2003 a 2008, houve um 

aumento da prevalência de realização do exame alguma vez na vida em mulheres com 25 

anos ou mais, variando de 79,1% a 84,5% respectivamente (IBGE, 2010).  

Os estudos apresentados anteriormente referem-se à cobertura do exame Papanicolaou 

no país, entretanto, também existem pesquisas realizadas em municípios isolados, e estas se 

concentram nas regiões Sul e Sudeste. Na Região Sudeste, Nascimento, Eluf-Neto e Rego 

(1996), em estudo conduzido no município de São Paulo, encontraram cobertura de 68,9% de 

realização do exame alguma vez na vida e 60,8% nos três anos anteriores à entrevista. Em 

2000, inquérito de corte transversal incluindo 1.050 mulheres com idade entre 15 a 49 anos, 

no município de São Paulo, constatou que 86,0% das entrevistadas realizaram o Papanicolaou 

alguma vez na vida e 77,0% nos últimos três anos anteriores à pesquisa (PINHO, 2002). 

Estudo mais recente realizado em São Paulo, composto por uma amostra de 1.236 mulheres 

com 20 anos ou mais, constatou prevalência de realização do exame alguma vez na vida de 

90,3% e nos últimos três anos de 79,6% (DIONÍZIO, 2011). 

Na Região Sul, no município de Pelotas, estudo de base populacional, realizado em 

2002, com amostra de 1.198 mulheres entre 25 a 59 anos, evidenciou que 78,7% das 

entrevistadas haviam realizado o exame alguma vez na vida e 68,8% nos últimos três anos 

(QUADROS et al., 2004). Em 2006, em Londrina, Paraná, estudo transversal realizado em 

microáreas de cinco Unidades Básicas de Saúde incluindo 513 mulheres entre 20 a 59 anos 

mostrou cobertura geral do Papanicolaou de 80,7% variando de 71,5 a 88,4% nas cinco áreas 

(SILVA et al., 2006). Murata, Gabrielloni e Schirmer (2012), em estudo realizado em 2006, 

no município de Maringá, encontraram uma cobertura de 87,6% do exame de Papanicolaou 

realizado nos três anos anteriores à pesquisa. Em Florianópolis, estudo transversal de base 

populacional conduzido em 2009, com mulheres entre 20 a 59 anos, constatou cobertura de 

93% do exame realizado pelo menos uma vez na vida e 86% nos últimos três anos.   

Na região Nordeste, no município de São José do Mipibu, Fernandes et al. (2009) 

observaram que 85% das mulheres com idade entre 15 a 69 anos realizaram o exame alguma 

vez na vida e 64,4% fizeram-no pelo menos uma vez a cada três anos. Albuquerque et al. 

(2009), em pesquisa realizada no estado de Pernambuco, em 2006, constataram cobertura do 

Papanicolaou entre mulheres de 25 a 59 anos de 66,2% nos três anos anteriores à pesquisa.  
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Na Região Norte, poucos estudos foram conduzidos. Em 1994, o Instituto Brasileiro 

de Opinião e Pesquisas realizou um inquérito com uma amostra de 1.478 mulheres no qual 

constatou cobertura de 60% (LOPES et al., 1995). Borges et al., (2012), ao estudarem a 

prevalência do exame de Papanicolaou no município de Rio Branco, no período de 2007 a 

2008, observaram que 85,3% das mulheres entre 25 a 59 anos já haviam realizado pelo menos 

um exame nos últimos três anos que precederam à entrevista. Em Manaus, estudo conduzido 

pelo Instituto Nacional do Câncer, entre 2002 e 2003, estimou prevalência de 84,5% para a 

realização de pelo menos um exame nos três anos anteriores à pesquisa (BRASIL, 2004).  

Estimativas da cobertura do exame de Papanicolaou também são obtidas anualmente 

através do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico (VIGITEL), implantado pelo Ministério da Saúde, desde 2006, em todas 

as capitais brasileiras e no Distrito Federal. As informações deste Sistema são coletadas por 

meio de entrevistas via telefone fixo residencial em amostras probabilísticas da população 

com 18 anos ou mais de idade residentes em domicílios que possuam telefone fixo. De acordo 

com o último inquérito, realizado em 2011, as maiores taxas de cobertura do exame nos 

últimos três anos, em mulheres na faixa etária de 25 a 60 anos, foram observadas nos 

municípios de São Paulo (90,4%), Curitiba (90,0%) e Florianópolis (88,7%); e, as menores, 

em Maceió (67,9%), João Pessoa (70,8%) e Teresina (71,5%) (BRASIL, 2012).  

No município de Manaus, as estimativas obtidas pelo VIGITEL registraram variações 

na prevalência de realização do exame de Papanicolaou no decorrer dos anos. Nas 

publicações de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, foram encontradas, entre mulheres de 25 a 59 

anos, taxas de cobertura do exame nos três anos anteriores a entrevista de 78,0%, 80,0%, 

75,5%, 81,7% e 74,7%, respectivamente. Convém ressaltar que a abordagem metodológica 

utilizada pelo VIGITEL pode apresentar vieses, uma vez que a amostra é composta apenas 

por mulheres que possuem linha telefônica residencial, o que acaba restringindo a população 

alvo (SEGRI, 2008), e, ainda, a posse de telefone fixo se relaciona ao nível socioeconômico, 

fator reconhecido como preditor da realização do exame (FLORES; BENCOMO, 2009; 

WILLIANS-BRENNAN et al., 2012). 

Assim, os dados sobre a cobertura do exame de Papanicolaou, descritos anteriormente, 

evidenciam desigualdades regionais e sociais quanto ao acesso e utilização do exame, 

demandando ações direcionadas para atingir os diferentes grupos populacionais.    
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2.6 Histórico do rastreamento do câncer do colo útero no Brasil 

 

 

A história de ações voltadas especificamente para o controle do câncer do colo uterino 

ao longo do tempo mostra intervenções esparsas e fragmentadas até o começo dos anos 80. 

Na década de 40, a colposcopia começou a ser difundida pelo país, e em 1945/1946 o exame 

de Papanicolaou passou a ser introduzido, marcando o início do controle do câncer cérvico-

uterino no Brasil. Em 1956, criou-se o Centro de Pesquisas Luíza Gomes de Lemos, que era 

destinado a atender mulheres com casos de câncer de mama e aparelho genital. Em 1957, o 

Instituto Nacional do Câncer foi inaugurado, com a publicação de seu regimento interno em 

1961. No período de 1972 a 1975, o Ministério da Saúde implementou o Programa Nacional 

de Controle do Câncer (PNCC) para atender aos casos de câncer em geral, mas desde o início 

o programa dava ênfase ao câncer do colo do útero. Ao final dos anos 70, o PNCC encerrou a 

assistência médico-hospitalar do câncer, passando o serviço ao Sistema Integrado de Controle 

ao Câncer, criado em 1982 (LAGO, 2004).   

 Em 1984, foi implementado pelo Ministério da Saúde o Programa de Atenção Integral 

à Saúde da Mulher (PAISM), que visava à extensão das ações básicas em saúde da mulher e 

incluiu, entre outras, medidas preventivas e de diagnóstico do câncer do colo do útero e 

mamário. A assistência integral envolvia o atendimento de todas as necessidades da 

população feminina, enfatizando as ações dirigidas ao controle das patologias mais 

prevalentes, abrangendo ações educativas (OSIS, 1998). Porém, a implementação efetiva do 

Programa não aconteceu como desejado, ficando as atividades nos serviços de saúde bastante 

focalizadas nas demandas relativas à contracepção, acompanhamento da gravidez e ao parto. 

Uma avaliação do programa, realizada em 1992, mostrou que as ações de prevenção do 

câncer cervical cobriam no máximo 10% da mulheres (COSTA, 1992). Em 1986, foi criado o 

Programa de Oncologia (PRO-ONCO), incluindo o projeto de Expansão da Prevenção e 

Controle do Câncer Cérvico-Uterino. Um dos pontos fortes do PRO-ONCO foi a realização 

da reunião nacional, em 1988, para o Consenso sobre a Periodicidade e Faixa Etária no 

Exame de Prevenção do Câncer Cérvico-Uterino. Àquela época, recomendou-se a realização 

do exame de Papanicolaou a cada 3 anos, após dois exames negativos com intervalo de 1 ano, 

nas mulheres com idade entre 25 e 50 anos (PRO-ONCO, 1989). 

Após a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição Federal de 1988 e 

sua regulamentação pela Lei Orgânica da Saúde de 1990, o Ministério da Saúde assumiu a 

coordenação da política de saúde no país. O Instituto Nacional do Câncer (INCA) passou a ser 
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o órgão responsável pela formulação da política nacional do câncer, incorporando o PRO-

ONCO (INCA, 2011).  

Em 1995, a partir da IV Conferência Mundial sobre a Mulher realizada na China, o 

governo brasileiro reconheceu a necessidade de propor um programa em âmbito nacional 

visando ao controle do câncer do colo do útero no Brasil (BRASIL, 2001; UNITED 

NATIONS, 1995). Assim, em 1998, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de 

Controle do Câncer do Colo do Útero (PNCCCU), considerado como a estratégia mais 

adequada para mudar o cenário desse câncer no país. 

O PNCCCU foi estruturado com a meta de reduzir a mortalidade e as repercussões 

físicas, psíquicas e sociais por esse câncer, por meio da oferta de serviços para prevenção e 

detecção em estágios iniciais, além de disponibilizar tratamento e reabilitação. O Programa 

elegeu como método rastreador o exame de Papanicolaou (colpocitologia oncológica) e 

introduziu a cirurgia de alta frequência para tratamento das lesões intraepiteliais de alto grau 

(BRASIL, 2002a). 

Inicialmente, foi elaborado um Projeto Piloto denominado Viva Mulher, implantado 

no ano de 1997 em apenas seis localidades brasileiras (Curitiba, Brasília, Recife, Rio de 

Janeiro, Belém e em todo Estado de Sergipe). Com base na experiência do Projeto Piloto Viva 

Mulher, foi realizada em 1998 a expansão nacional, com inclusão de todos os Estados, 

abrangendo 97,9% dos municípios brasileiros. 

De agosto a setembro de 1998 foi realizada a primeira fase de intensificação do 

programa, viabilizada por meio de uma campanha que utilizou os diversos meios de 

comunicação para mobilização da população. A população alvo eram mulheres de 35 a 49 

anos e as que nunca haviam realizado o exame preventivo, e a meta era atingir, no prazo de 60 

dias, o teto de quatro milhões de exames, tendo sido realizados 3.177.740 exames 

citopatológicos. Neste mesmo ano, o INCA, em parceira com o Departamento de Informática 

do Sistema Único de Saúde, desenvolveu o Sistema de Informação do Controle do Câncer do 

Colo do útero (SISCOLO) com a finalidade de monitorar os exames realizados, obtendo 

informações sobre a frequência das lesões pré-cancerosas e invasivas e a qualidade das 

coletas e da leitura das lâminas (BRASIL, 2005a). Também em 1998, foi introduzido o 

PNCCCU no Amazonas, atingindo os 62 municípios amazonenses.     

A partir de 1999, iniciou-se a fase de consolidação das ações do programa na rotina 

dos serviços e foi oficialmente implantado o SISCOLO em todo o país. Em 2002, nos meses 

de março e abril, ocorreu a segunda fase de intensificação do programa, sendo desenvolvida 

uma campanha de mídia nacional para mobilização das mulheres alvo. Pretendia-se, nesta 
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fase, atingir a meta de 2.511.581 mulheres. No entanto, o programa superou as expectativas, e 

alcançou um total de 3.856.650 mulheres examinadas.  

O PNCCCU colocou o câncer cervical na agenda de prioridades em saúde e promoveu 

a prevenção secundária com a oferta do exame Papanicolaou à população brasileira. Para 

efetivação do programa, dois pontos foram contemplados. O primeiro foi a sensibilização da 

população feminina para realização do exame, através da divulgação da campanha nos meios 

de comunicação escrito, falado e televisionado. O segundo ponto importante para viabilização 

do programa foi a sensibilização dos profissionais de saúde da rede, realizada por meio de 

treinamentos dos gerentes municipais do programa e profissionais de saúde da rede, 

elaboração de materiais educativos e apresentação da proposta para os recursos humanos 

envolvidos na atenção ao câncer cervical, com sua justificativa epidemiológica, objetivos, 

metas e orientações para o seguimento de cada mulher. 

Em 2004, o Ministério da Saúde constatou a necessidade de rever a estrutura e as 

estratégias do Programa Viva Mulher, de forma a se construírem novos meios que 

permitissem alcançar os objetivos preconizados pelo Programa. Para alcançar estes objetivos, 

foi elaborado um Plano de Ação para o Controle do Câncer do Colo do Útero e de Mama 

2005-2007 com definição de seis diretrizes estratégicas, a serem desenvolvidas a partir do ano 

de 2005: aumento da cobertura da população-alvo; garantia da qualidade do exame; 

fortalecimento do sistema de informação; desenvolvimento de capacitações; desenvolvimento 

de pesquisas; e mobilização social (BRASIL, 2005b). 

Concomitantemente, em 2005, o Ministério da Saúde, editou a  Portaria 2439/GM de 

8 de dezembro de 2005, que instituiu a Política Nacional de Atenção Oncológica 

contemplando ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados 

paliativos. Entre seus eixos norteadores, destacam-se a qualificação da assistência e a 

promoção da educação permanente dos profissionais de saúde envolvidos com a implantação 

da política, em consonância com os princípios da integralidade e da humanização. Outro 

aspecto incluído na Política Oncológica foi o Plano de Controle do Tabagismo e outros 

Fatores de Risco do Câncer do Colo do Útero e da Mama, que deve fazer parte integrante dos 

Planos Municipais e Estaduais de Saúde. Desta forma, a Política de Atenção Oncológica 

ampliou o campo de atuação na prevenção do câncer cervical, assim como das outras 

neoplasias, e passou a considerar a organização do rastreamento do câncer do colo do útero e 

de mama como prioridade no processo de estruturação da rede assistencial (BRASIL, 2005c).   

A importância da detecção precoce desses cânceres foi reiterada no Pacto pela Saúde, 

em 2006, com a inclusão de indicadores e metas a serem atingidos nos estados e municípios 
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visando à melhoria do desempenho das ações prioritárias da agenda sanitária nacional. No 

âmbito do controle do câncer cervical, a perspectiva era ampliar a cobertura do exame de 

Papanicolaou até o mínimo de 80% e assegurar o adequado seguimento da mulher, com o 

tratamento efetivo das lesões precursoras (BRASIL, 2006b). 

Em 2011, foi lançado o plano nacional de fortalecimento da rede de prevenção, 

diagnóstico e tratamento do câncer. No âmbito da detecção precoce, a perspectiva atual era a 

garantia da confirmação diagnóstica e o tratamento das lesões precursoras, a gestão da 

qualidade dos exames de citopatologia, a qualificação de profissionais de saúde, a 

comunicação e a mobilização social, o acompanhamento, monitoramento e fortalecimento da 

gestão do programa (BRASIL, 2011a). A evolução temporal do rastreamento do câncer do 

colo do útero no Brasil, está representada na Figura 2. 

 

 
 
Figura 2 - Evolução do rastreamento do câncer do colo do útero por décadas, no Brasil 

 

 

Apesar dos esforços projetados para ampliar as ações de rastreamento do câncer do 

colo do útero, os programas governamentais enfrentam um obstáculo estabelecido na sua base 

que é a falta de informações confiáveis sobre a cobertura atual e real do exame. Deficiências 

relacionadas a falhas no sistema de informações, organização e na qualificação dos 

profissionais quanto a condução dos casos suspeitos devem ser combatidas prioritariamente 

pelo programa de rastreamento (ANDRADE, 2012).  
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 

Estimar a prevalência da realização do exame de Papanicolaou nas mulheres com 

idade de 25 a 59 anos, moradoras da zona urbana do município de Manaus, Amazonas. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

- Verificar a taxa de realização do exame de Papanicolaou, nas mulheres de 25 a 59 

anos, alguma vez na vida e nos últimos três anos;  

- Descrever o perfil das mulheres que realizaram o exame de Papanicolaou; 

- Identificar na população estudada, a periodicidade de realização do exame de 

Papanicolaou; 

- Verificar os fatores associados à realização do exame de Papanicolaou nas mulheres 

de 25 a 59 anos moradoras da zona urbana de Manaus.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

4.1 Delineamento do estudo  

 

 

Trata-se de um estudo transversal de base populacional com dados coletados por meio 

de entrevistas domiciliares com mulheres de 25 a 59 anos, residentes na zona urbana do 

município de Manaus, Amazonas.  

Os estudos transversais, também denominado seccionais ou de corte-transversal são 

utilizados na investigação dos problemas de saúde pública, sendo recomendados para estimar 

a frequência com que um evento de saúde se manifesta em uma população específica, além 

dos fatores associados com o mesmo (ALMEIDA FILHO, ROUQUARYOL, 2003; BASTOS, 

DUQUIA, 2007).  

O inquérito domiciliar é adequado para descrever situações de saúde, permite estimar 

parâmetros populacionais e identificar necessidades de saúde, e não apenas doenças, em 

populações sadias (AQUINO, 2008).   

 

 

4.2 Área de Estudo 

 

 

Manaus, capital do estado do Amazonas e principal cidade da Amazônia Ocidental, 

está situada a leste do estado, na sub-região Rio Negro/Solimões e norte do Brasil. O 

município compreende uma superfície total de 11.458.50 km², na qual a área urbana ocupa 

433.37 km² com uma população de 99,2% e a área rural 10.967.69 km², representando 0,8% 

da população. A população de Manaus estimada para o ano de 2013 foi 1.982.177 habitantes 

(IBGE, 2013).   

Apesar da distância que separa Manaus dos grandes centros populacionais de outras 

regiões e da deficiência no sistema de transporte, o município apresentou, com a implantação 

da Zona Franca de Manaus, o maior índice dos movimentos migratórios nas décadas de 1970-

1980, responsáveis pelo crescimento populacional. 

A principal atividade econômica de Manaus é a indústria com produção e venda de 

produtos eletroeletrônicos, seguida do comércio e turismo. A expansão da indústria 
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decorrente da Zona Franca é responsável pela produção de bens de consumo que abastece o 

mercado nacional e atrai pessoas de outras regiões.   

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Manaus passou de 

0,601 em 2000 para 0,737 em 2010, situando o município na faixa de Desenvolvimento 

Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). No período de 2000 a 2010, a dimensão que mais 

cresceu em termos absolutos foi a educação (com crescimento de 0,215), seguida da 

longevidade e renda. A renda per capita média da cidade cresceu 47,08% nas últimas duas 

décadas, passando de R$531,53 em 2000 para R$790,27 em 2010.  A tabela 1 apresenta  o 

perfil socioeconômico de Manaus no período de 1991 a 2010.   

 

Tabela 1 – Perfil socioeconômico do município de Manaus, AM, no período de 1991 a 2010  

Indicador  1991 2000 2010 
População 1.011.501 1.405.835 1.802.014 
Renda per capita (R$) 537,29 531,53 790,27 
% de Pobres  20,42 28,63 12,90 
20% mais ricos 60,50 66,57 65,35 
20% mais pobres 3,27 2,34 2,89 
% de 15 a 17 anos com ensino 
fundamental completo 

17,28 31,71 51,23 

IDH 0,521 0,601 0,737 
Acesso a serviços básicos    
% da população com água encanada 82,18 73,71 89,65 
Energia elétrica  99,2 98,99 99,63 
Esgotamento sanitário  ... 32,2 ... 
Coleta de lixo 77,94 92,27 98,29 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

 

Em 2010, o Censo registrou no município de Manaus, 458.378 domicílios urbanos e 

2.466 rurais. A cidade é dividida em seis zonas geográficas urbanas: Norte, Sul, Centro-Sul, 

Leste, Oeste e Centro-Oeste (Figura 3) e constituído por 63 bairros (MANAUS, 2010).   
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Fonte: http://www.manausonline.com/images/mapa_bairros2.gif 

Figura 3 - Mapa de Manaus, zonas administrativas e bairros 

_________________________ 

Bairros Manaus: 
1- Centro; 2- Nossa Senhora de Aparecida; 3- Presidente Vargas; 4- Praça 14 de Janeiro; 5- 
Cachoeirinha; 6- São Raimundo; 7- Glória; 8- Santo Antônio; 9- Vila da Prata; 10- 
Compensa; 11- São Jorge; 12- Santo Agostinho; 13- Nova Esperança; 14- Lírio do Vale; 15- 
Planalto; 16- Alvorada; 17- Redenção; 18- Bairro da Paz; 19- Raiz; 20- São Francisco; 21- 
Petrópolis; 22- Japiim; 23- Coroado; 24- Educandos; 25- Santa Luzia; 26- Morro da 
Liberdade; 27- Betânia; 28- Colônia Oliveira Machado; 29- São Lázaro; 30- Crespo; 31- Vila 
Buriti; 32- Distrito Industrial I; 33- Distrito Industrial II; 34- Mauazinho; 35- Côlonia Antonio 
Aleixo; 36- Puraquequara; 37- Dom Pedro; 38- Flores; 39- Parque 10 de Novembro; 40-
Aleixo; 41- Adrianópolis; 42- Nossa Senhora das Graças; 43- São Geraldo; 44- Chapada; 45- 
Colonia Santo Antonio; 46- Novo Israel; 47- Colonia Terra Nova; 48- Santa Etelvina; 49- 
Monte das Oliveiras; 50- Cidade Nova; 51- Novo Aleixo; 52- Cidade de Deus; 53- Nova 
Cidade; 54- Ponta Negra; 55- Tarumã; 56- Tarumã-Açu; 57- Armando Mendes; 58- Zumbi 
dos Palmares; 59- São José Operário; 60- Tancredo Neves; 61- Jorge Teixeira; 62- Gilberto 
Mestrinho; 63- Lago Azul. 

 

As unidades públicas municipais e estudais de saúde constituem a maioria da rede 

prestadora de serviços do SUS no município e se organizam por níveis de hierarquia de 

procedimentos na Atenção Básica, Média e Alta Complexidade, conforme capacidade 
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potencial das unidades, as quais apresentam diversas nomenclaturas: Casa de Saúde da 

Família, Unidade Básica de Saúde, Casa de Saúde da Mulher, Centro de Atenção Integral à 

Criança, Pronto Atendimento, Policlínica, Centro de Atenção Integral à Melhor Idade, 

Serviço de Pronto Atendimento, Centro de Referência em Pneumologia Sanitária, 

Ambulatório de Especialidades, Centro de Oncologia, Centro Psiquiátrico, Hemocentro, 

Hospital Especializado, Hospital Geral, Hospital Infantil, Hospital Universitário, Instituto da 

Criança, Fundação de Dermatologia e Venereologia, Fundação de Medicina Tropical, 

Maternidade, Pronto Socorro da Criança, Pronto Socorro Geral e Pronto Socorro de 

Referência (MANAUS, 2006). 

A rede de serviços de saúde de Manaus organizou-se, inicialmente, a partir de seis 

zonas geográficas (norte, leste, sul, centro-sul, oeste e centro-oeste), obedecendo à divisão 

estabelecida pelo Instituto Municipal de Planejamento (IMPLAN), que, em 1995, conferiu à 

cidade um zoneamento sanitário fundamentado apenas em critérios geodemográficos, sendo 

todas as zonas na área urbana do município, que contava, em 1996, com 56 bairros. 

Atualmente, a organização do sistema de saúde se desenvolve através de quatro Distritos de 

Saúde: Norte e Leste, que mantiveram a mesma delimitação geográfica e vinculação 

populacional anteriores; Oeste, que incorporou a zona centro-oeste; e Sul, incorporando a 

zona centro-sul. A área rural compreende 17 localidades situadas ao longo dos rios Negro e 

Amazonas com acesso algumas por via terrestre e outras somente por via fluvial.  

 

 

4.3 População de estudo  

 

 

A população de estudo foi composta por mulheres na faixa etária de 25 a 59 anos, 

residentes no município de Manaus, entrevistadas em seus domicílios selecionados 

aleatoriamente.  

 

Critérios de inclusão  

Foram incluídas no estudo mulheres com idade entre 25 a 59 anos, residentes na zona 

urbana do município de Manaus, que já haviam iniciado a vida sexual, independente do tempo 

de início. 
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Critérios de exclusão  

Foram excluídas do estudo as mulheres cujas condições mentais impossibilitaram de 

compreender e/ou responder ao questionário. 
 

 

4.4 Plano de amostragem  
 

 

4.4.1 Dimensionamento da amostra 
 

 

O tamanho da amostra foi baseado em dados do Ministério da Saúde (2009), que, a 

partir de uma amostra da população feminina de 25 a 59 anos, encontrou proporção de 84,9% 

de realização do exame Papanicolaou pelo uma vez na vida e 80% nos últimos três anos.  

A partir da população feminina na faixa etária de 25 a 59 anos, composta por 341.049 

mulheres, e prevalência da realização do exame Papanicolaou de 80%, fez-se o cálculo da 

amostra necessária considerando-se nível de confiança 95% e erro 2,5% na estimativa, 

conforme cálculos abaixo: 

     e      

Onde:  

n : Tamanho mínimo da amostra necessária para o estudo; 

P : Proporção de realização do exame Papanicolaou = 0,80 (dados conhecidos) 

Q : 1 – P = 0,20   

V(p): variância da característica na população 

d: erro de amostragem ou precisão = 0,025 OU 3,5 

Zα = 1,96 (α = 5% ou 1- α = 95% de confiança)  

            
Entretanto, considerando-se perda potencial de 10%, a amostra mínima corrigida para 

esta perda será composta por 1.100 mulheres.  

Assim, com uma amostra de 1.100 mulheres será possível estimar, com 95% de 

confiança e erro de 2,5% na precisão da estimativa, uma prevalência na realização do exame 

de Papanicolaou de 80%. 

1000 
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4.4.2 Desenho da amostra  

 

 

A estratégia amostral utilizada foi por conglomerados em três estágios. A amostragem 

por conglomerado é uma técnica frequentemente utilizada nos inquéritos de base populacional 

e consiste em selecionar unidades amostrais que contêm vários elementos. Os conglomerados 

são compostos por n elementos, subunidades, que são selecionadas em cada estágio até chegar 

ao objeto de interesse do estudo (COCHRAN, 1977).   

No presente estudo, o sorteio por conglomerado foi realizado em três estágios com 

probabilidade proporcional ao tamanho dos setores censitários.   

 

1º estágio: Sorteio de 100 setores censitários. O município de Manaus possui 2.445 setores 

censitários. Para fins do sorteio, foram considerados somente os setores urbanos com 

domicílios particulares permanentes ocupados, de modo que foram excluídos 62 setores 

censitários. Assim, o sorteio foi realizado a partir de 2.383 setores censitários, selecionados 

com probabilidade proporcional ao tamanho expresso pelo número de domicílios existentes 

no setor, de acordo com a Contagem Populacional de 2010 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Os setores censitários foram ordenados alfabeticamente e 

receberam um código de 1 a 2.383. Cada setor foi duplicado usando como medida de tamanho 

o número de domicílios particulares permanentes ocupados, correspondente a cada setor, 

conforme o Censo Demográfico de 2010, compondo uma base numerada de 1 a 456.634 

elementos (número correspondente ao número de domicílios nos 2.383 setores). A partir desta 

relação, de modo aleatório, realizou-se o sorteio de um elemento, e o setor pertencente ao 

elemento sorteado foi descartado e realizado o sorteio seguinte, até sorteio dos 100 setores. 

2º estágio: Sorteio dos domicílios. Foi sorteado, de modo aleatório, um ponto em cada 1 dos 

100 setores pré-selecionados no mapa da sinopse do Censo de 2010. Identificou-se no mapa a 

intersecção de duas ruas mais próxima, ponto ao qual foi destinado o entrevistador. O 

entrevistador foi dirigido ao local com a quadra previamente identificada no mapa, iniciando 

as entrevistas a partir da esquina desta quadra e dirigindo-se em sentido horário para os 

domicílios seguintes, com intervalo de um domicílio entre os mesmos, até serem entrevistadas 

11 mulheres considerando os critérios de inclusão/exclusão. Quando a primeira quadra fosse 

completada e não tivessem sido entrevistadas 11 mulheres, o entrevistador seguia para 

segunda quadra à direita de onde iniciou e, se necessário, para a terceira quadra. 
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3º estágio: Em cada domicílio visitado, foi sorteada apenas uma mulher elegível (entre 25 a 

59 anos) para ser entrevistada. Caso não houvesse mulher elegível ou recusa na participação, 

o entrevistador dirigia-se para o domicílio seguinte, com intervalo de um domicílio entre os 

mesmos. 

O mapa do município de Manaus com os 2.383 setores censitários é apresentado na 

figura a seguir:  

 

Domicílios Particulares Permanentes Ocupados  

 
Fonte: IBGE, Sinopse por Setores, Censo 2010.  

Figura 4 - Mapa do município de Manaus com os setores censitários, Manaus, 2010 
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4.5 Trabalho de campo 

 

 

4.5.1 Seleção e treinamento das equipes de campo  

 

 

Como partes fundamentais para o bom andamento da pesquisa, a seleção e o 

treinamento das entrevistadoras foram realizados pela pesquisadora principal. As 

entrevistadoras foram todas do sexo feminino, com ensino médio completo, disponibilidade 

de tempo integral e possuíam experiência anterior com entrevistas. Ao todo, foram 21 

entrevistadoras e três supervisores, divididos em três equipes de campo. Após a seleção, foi 

realizado o treinamento das equipes. O treinamento incluiu aulas teóricas e práticas, com 

apresentação do projeto de pesquisa e seus objetivos, abordagem e condução da entrevista, 

conduta do entrevistador e simulação da entrevista, percorrendo todas as questões do 

questionário.         

 

 

4.5.2 Logística 

 

 

A coleta de dados ocorreu no período de outubro a dezembro de 2011. As 

entrevistadoras foram a campo com mapas contendo a descrição da área de abrangência 

selecionada e os endereços a serem visitados.  

As equipes trabalhavam de segunda a sábado, conforme a disponibilidade das 

mulheres entrevistadas. Todas as entrevistadoras estavam identificadas com crachá e levaram 

carta de apresentação contendendo dados sobre a pesquisa.  

Foi realizada supervisão das entrevistas, sendo agendados encontros, uma vez por 

semana, entre as entrevistadoras e as supervisoras de campo para verificação dos 

questionários e orientação sobre os problemas ocorridos durante as entrevistas. A cada 

semana foram realizadas reuniões entre a coordenadora do estudo e as supervisoras de campo 

a fim de avaliar o andamento do estudo e resolver as questões existentes.    
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4.5.3 A elegibilidade dos domicílios e das entrevistadas 

 

 

Os domicílios selecionados foram visitados pelas entrevistadoras, que identificaram 

todas as mulheres de 25 a 59 anos que moravam na residência, e selecionaram uma destas por 

meio de sorteio. Os nomes das mulheres elegíveis foram escritos em papel, dobrados e 

colocados em um saco para sorteio por um morador. Somente uma mulher elegível 

identificada no domicílio sorteado foi entrevistada. Nos casos em que a mulher selecionada 

não estava no domicílio, foram feitas três tentativas, em dias e horários diferentes, a fim de 

aumentar a possibilidade da mulher ser encontrada. O domicílio cuja a mulher não foi 

encontrada, após três tentativas, foi excluído da pesquisa, e o entrevistador se dirigia para a 

casa seguinte, com intervalo de um domicílio, conforme definido acima, no desenho da 

amostra.  

 

 

4.5.4 Critérios de perda  

 

 

Foram consideradas perdas os domicílios em que a mulher sorteada não estava 

presente em até três visitas, ou se recusou a participar do estudo ou a assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido.  

Ao todo foram visitados 1190 domicílios. Em 41 domicílios residiam mulheres que 

não preenchiam os critérios de inclusão e em 57 domicílios as mulheres não foram incluídas 

devido à recusa em participar da pesquisa ou não foi encontrada após três visitas. Foram 

realizadas 1100 entrevistas com mulheres elegíveis e que aceitaram participar do estudo.  O 

fluxograma 1 apresenta a descrição das mulheres incluídas no estudo. 
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Fluxograma 1 – Descrição das mulheres incluídas no estudo, Manaus, 2011    

 
 

 
4.5.5 Controle de qualidade  

 

 

A fim de estabelecer um  padrão de qualidade para as entrevistas foi elaborado um 

manual detalhado com instruções para os entrevistadores (APÊNDICE A). Foram realizadas 

re-entrevistas, por telefone pelas supervisoras, em 10% das entrevistadas, por meio da 

aplicação de uma versão curta do questionário, sendo a seleção feita por meio de sorteio. As 

supervisoras de campo revisaram todos os formulários, que foram entregues pelas 

entrevistadoras, bem como a planilha dos domicílios para verificar se a participante foi 

entrevistada. 
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4.5.6 Instrumento de pesquisa 

 

 

Os dados foram coletados por meio de um formulário estruturado em blocos temáticos 

composto por questões referentes a aspectos sócio-demográficos, reprodutivo e da realização do 

exame Papanicolaou (APÊNDICE B). As questões empregadas no instrumento de pesquisa foram 

elaboradas a partir de formulários utilizados em outros estudos (PINHO, 2002; GAMARRA, 

2004; CORREA, 2009). Para verificar a validade de construção do instrumento de coleta 

proposto, o formulário passou por um pré-teste no qual profissionais especializados na área 

emitiram pareceres sobre o conteúdo e a forma geral do instrumento. O formulário foi pré-testado 

em estudo piloto, sendo então corrigido para posteriormente ser aplicado na população em estudo.     

 

 

4.5.7 Estudo Piloto 

 

 

Foi realizado estudo piloto com a finalidade de avaliar o campo da pesquisa, o 

desempenho das entrevistadoras e a logística do trabalho de campo. O instrumento de pesquisa foi 

testado pelas supervisoras de campo, treinadas por uma das pesquisadoras do estudo. Nesta etapa 

do estudo, foram realizadas 40 entrevistas domiciliares, na população e contexto similares àqueles 

da pesquisa, sendo as mesmas excluídas do processo de seleção da coleta dos dados.  

O pré-teste do formulário permitiu avaliar a clareza na formulação das perguntas, 

adequação da linguagem e o tempo médio de duração da entrevista. 

 

 

4.6 Variáveis consideradas no estudo  

 

 

4.6.1 Variáveis dependentes 

 

 

Foi considerada como variável dependente a periodicidade de realização do exame de 

Papanicolaou, derivado para análise em 3 categorias:  
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- Inadequada: não ter realizado nenhum exame na vida, apenas um exame na vida ou a 

ter realizado o exame a mais de 4 anos;  

- Adequada: ter realizado o exame uma ou duas vezes nos últimos três anos;   

- Adequada anual: ter realizado o exame uma vez ou mais por ano.  

 

 

4.6.2 Variáveis independentes 

 

 

As variáveis independentes foram agrupadas em quatro blocos para análise:    

1) Variáveis socioeconômica e demográfica: 

 Idade: em anos completos, conforme referida pela entrevistada. Posteriormente foram 

criadas as seguintes categorias: 25 a 29 anos; 30 a 34 anos; 35 a 39 anos; 40 a 44 anos; 

45 a 49 anos; 50 a 54 anos e 55 a 59 anos.     

 Linha telefônica fixa: categorizado em sim e não.  

 Cor/raça/etnia: categorizado como branca, parda, preta, oriental e indígena.  

 Situação conjugal: categorizada em solteira com parceiro fixo, solteira sem parceiro 

fixo, casada ou vive com parceiro e viúva. 

 Ocupação: se a entrevistada trabalha, e qual função exerce.    

 Condições socioeconômicas: avaliada segundo o Critério de Classificação Econômica 

Brasil da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2005), que 

considera a posse de itens na residência (TV em cores; rádio; banheiro; automóvel; 

empregada mensalista; máquina de lavar; videocassete e/ou DVD; geladeira; freezer) e 

o grau de instrução do chefe da família. Foi categorizada em classe A; classe B; classe 

C; classe D e classe E.  

 Escolaridade: analfabeta/até 3asérie fundamental; até a 4a série fundamental 

incompleto, fundamental completo, médio completo, superior incompleto e superior 

completo. 

 Renda familiar: soma dos salários de todos os familiares residentes no domicílio. 

Foram criadas seis categorias, sem renda; até dois salários mínimos; de dois a três 

salários mínimos; de três a cinco salários mínimos; de cinco a dez salários mínimos e 

acima de dez salários mínimos.  
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2) Variáveis relacionadas as práticas e status de saúde   

 Histórico de DST: categorizado em não e sim. 

 Histórico de HPV ou verruga genital: categorizado em não e sim. 

 Presença de alguma doença sexualmente transmissível durante a vida: infecção 

por HPV, herpes genital, sífilis, gonorréia ou feridas nos órgãos genitais. 

 Tabagismo: categorizado em nunca fumou, ex-fumante e fumante atual.   

 

3) Características sexuais e reprodutivas:  

 Idade de início da atividade sexual: categorizada em início da atividade sexual antes 

dos 16 anos; entre 16 a 19 anos; 20 a 29 anos ou acima de 30 anos.  

 Números de parceiros durante a vida: conforme informado pela entrevistada. 

 Relacionamento sexual regular: se mantêm relacionamentos sexuais todos os meses, 

categorizado em não e sim.  

 Número de parceiros nos últimos 12 meses: conforme informado pela entrevistada. 

 Uso de método contraceptivo: categorizado em comprimido, injeção, preservativo, 

tabelinha, Dispositivo intra-uterino-DIU, coito interrompido, nenhum ou outros.     

 História reprodutiva: número de gestações.  

  

4) Características relacionadas ao exame Papanicolaou:  

 Informação sobre o exame: categorizado em sim e não. 

 Fontes de informação sobre o exame Papanicolaou: foram criadas seis categorias: 

instituição de saúde; rádio/TV; trabalho; familiares/amigos; igreja; escola; médico e 

outro.  

 Informação sobre o exame fornecida por profissional de saúde (médico ou 

enfermeiro): categorizada em sim, não e não lembro.  

 Motivos para não ter realizado o Papanicolaou: foram criadas 12 categorias: 

serviço de saúde muito distante; o médico não solicitou o exame; ausência de doença e 

sintoma; não tem com quem deixar os filhos; falta de dinheiro; problemas de 

transporte; longo período de espera para ser atendida; não havia vaga; não teve tempo 

pois trabalha o dia todo; medo/vergonha; não gosta de realizar o exame e descuido. 

 Natureza administrativa da unidade de realização do último Papanicolaou: 

categorizada em pública ou privada.  

 Idade da realização do primeiro Papanicolaou: conforme referido pela entrevistada. 
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 Motivo para realização do primeiro exame: foram criadas quatro categorias: 

demanda espontânea; presença de queixas ginecológicas; parte de procedimento 

assistencial (pré-natal/planejamento familiar), recomendação médica e outras razões. 

 Motivo da realização do último Papanicolaou: foram criadas quatro categorias: 

demanda espontânea; presença de queixas ginecológicas; parte de procedimento 

assistencial (pré-natal/planejamento familiar), recomendação médica e outras razões.   

 Razão para realizar o Papanicolaou: foram criadas quatro categorias: na presença 

de problemas ginecológicos; periodicamente, ainda que esteja sadia e quando o 

profissional de saúde solicita e outras razões.     

 Quantidade de exames realizados ao longo da vida: conforme referido pela 

entrevistada.  

 Frequência de realização do Papanicolaou: Só 1 vez na vida, mais de uma vez ao 

ano, cada 1 ano, cada 2 anos, cada três anos, cada quatro anos ou mais, sem tempo 

específico. 

 Quantidade de exames que realizou nos últimos 12 meses: conforme informado 

pela entrevistada. 

 Dificuldade para realizar o Papanicolaou: categorizado em sim e não. 

Dificuldade encontrada para realizar o Papanicolaou: foram criadas nove categorias: 

distância do serviço de saúde; o profissional de saúde não solicita 

 não.  

 Recebimento do resultado do último Papanicolaou: categorizado em sim e não. 

 Conhecimento do resultado do último Papanicolaou: categorizado em sim e não.   

 Resultado do último Papanicolaou realizado: categorizado em normal; alterado ou 

não lembra. 

 Indicação de tratamento: categorizado em sim e não. 

 Realização do tratamento caso indicado: categorizado em sim e não. 

 Motivo para não ter realizado o tratamento: conforme informado pela entrevistada. 

 

 

4.7 Análise dos dados 

 

 

O processo de análise de dados da presente pesquisa iniciou-se com uma análise 

descritiva resultando em tabelas de frequência para variáveis qualitativas (ordinais ou 
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nominais) e para as quantitativas as medidas de tendência central e dispersão para avaliar as 

distribuições de probabilidades mais apropriadas para as análises preditivas.  

As análises descritivas contaram ainda com a inclusão do intervalo de confiança para a 

proporção (IC95%), calculado pelo método de reamostragem de bootstrap, que obtém sua 

amostra via amostragem com reposição da amostra original em 1.000 vezes. 

A avaliação da qualidade amostral foi realizada por meio de Chi-Square Goodness of 

Fit Test, ou teste de encaixe para distribuição qui-quadrado. Este teste é utilizado quando o 

analista tenta ajustar um modelo estatístico para os dados observados (post hoc), buscando 

responder quão bem o modelo, na verdade, reflete os dados. Este teste é comumente usado 

para testar associação de variáveis em tabelas de duas vias, onde o modelo assumido de 

independência é avaliado em função dos dados observados. 

Para avaliar a associação entre os fatores de interesse (variáveis independentes) para o 

desfecho (variável dependente) utilizou-se o método de regressão logística multinominal, em 

que a função exponencial do coeficiente de regressão β resulta na razão de chances ou odds 

ratio (OR). Esse é o método tradicional para estimar OR utilizado quando o desfecho em 

questão apresenta três categorias (Blizzard; Hosmer, 2007). 

Todos os testes realizados levaram em consideração um α bidirecional de 0.05 e 

intervalo de confiança (IC) de 95% e foram realizados com apoio computacional dos 

softwares IBM SPSS 20 (Statistical Package for the Social Sciences), Excel 2010 ® 

(Microsoft Office) e G*Power 3.1.1 (Franz Faul, Universitat Kiel, Germany). 

 

 

4.8 Aspectos éticos 

 

 

O estudo foi norteado pelas diretrizes e normas da Resolução nº 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde, sobre pesquisa envolvendo seres humanos. O projeto de pesquisa foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo sob o número de protocolo OF.0223/2010 – CEP (ANEXO A) .  

As participantes foram informadas oralmente sobre os aspectos que envolvem a 

pesquisa bem como a confidencialidade de seu nome e das informações coletadas. Ao término 

da leitura do termo de consentimento (APÊNDICE C), as mulheres foram questionadas sobre 

possíveis dúvidas e se concordaram ou não em participar do estudo. Foi solicitada a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) das participantes da pesquisa.   
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Características socioeconômicas e demográficas da amostra 

  

 A amostra foi composta de 1100 mulheres de 25 a 59 anos de idade, sendo a 

maior proporção de jovens com idade entre 25 a 34 anos (56,8%). A distribuição etária da 

amostra é apresentada na tabela 2. A média da idade das entrevistadas foi 38,8 anos.  

  

Tabela 2 – Distribuição da amostra segundo a faixa etária de mulheres entrevistadas, em 
Manaus/AM, 2012 

Faixa etária n Frequência relativa 

(%) 

Erro padrão Intervalo de confiança 

(IC95%) 

    Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

25 a 29 259 23.6 1.20 21.10 26.10 

30 a 34 188 17.1 1.20 14.80 19.50 

35 a 39 177 16.1 1.10 13.90 18.60 

40 a 44 127 11.6 1.00 9.70 13.50 

45 a 49 123 11.2 1.00 9.40 13.20 

50 a 54 102 9.3 0.90 7.60 11.00 

55 a 59 122 11.1 0.90 9.40 13.00 

Total 1098 100.00       

  

 

Considerando-se a pirâmide etária da população de Manaus, segundo o Censo 2010 

(Figura 5), e a distribuição da amostra do estudo (Tabela 3), observa-se que os dados reais da 

população feminina de Manaus com idade entre 25 a 59 anos apresentam distribuição 

comparável à da amostra do estudo, exceto pela última categoria de 55 a 59 anos (Figura 6).    
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Fonte: 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?codigo=130260 

Figura 5 – Pirâmide etária da população de Manaus/AM segundo Censo 2010 

 

 

Tabela 3 – Distribuição segundo a faixa etária na população de mulheres de 25 a 59 anos, em 
Manaus/AM, 2010 

Faixa etária  Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

25 a 29 95173 22.28 

30 a 34 86810 20.32 

35 a 39 71694 16.78 

40 a 44 58283 13.64 

45 a 49 47683 11.16 

50 a 54 38942 9.12 

55 a 59 28589 6.69 

Total 427174 100.00 
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Figura 6 – Sobreposição da população sobre a amostra com respectivo intervalo de confiança 
(IC95%) para a variável faixa etária, Manaus/AM, 2012 

 

Quanto a  cor, a maioria das entrevistadas (73,6%) referiu ser da cor parda. Em relação 

ao estado civil, observou-se predomínio de mulheres casadas ou com união estável (52,4%). 

Além disso, a maioria das mulheres entrevistadas trabalhava como em serviços domésticos 

remunerados ou era autônoma (48,4%), apresentava ensino médio completo (50,5%), 

pertencia ao grupo sócio-econômico C (74,4%), possuía renda familiar de até dois salários 

mínimos (66,1%) e não tinha linha telefônica residencial (64,2%). Os dados sócio-

demográficos são apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Distribuição da amostra segundo variáveis socioeconômicas e demográficas na 
população de mulheres de 25 a 59 anos, em Manaus/AM, 2012 (continua) 

 

Variáveis n % 
INTERVALO DE 

CONFIANÇA (95%) 
 

   INFERIOR SUPERIOR 
IDADE     
25 a 29 259 23.6 21.0 26.3 
30 a 34 188 17.1 15.0 19.7 
35 a 39 177 16.1 13.9 18.3 
40 a 44 127 11.6 9.7 13.4 
45 a 49 123 11.2 9.4 13.0 
50 a 54 102 9.3 7.7 11.0 
55 a 59 122 11.1 9.3 13.0 
Total 1098 100.0 100.0 100.0 
RAÇA     
Branca 201 18.3 16.0 20.4 
Parda 807 73.6 70.9 76.4 
Preta 67 6.1 4.7 7.7 
Oriental 12 1.1 0.5 1.7 
Indígena 10 0.9 0.5 1.5 
Total 1097 100.0 100.0 100.0 
OCUPAÇÃO     
Empresária 16 1.5 0.7 2.3 
Func de Emp Privada 135 12.3 10.5 14.4 
Func de Emp Pública 56 5.1 3.9 6.5 
Autônoma 302 27.5 24.9 30.2 
Profissional Liberal 13 1.2 0.6 1.9 
Estagiária 5 0.5 0.1 0.9 
Artista 4 0.4 0.1 0.8 
Funcionária Doméstica 229 20.9 18.6 23.3 
Militar 1 0.1 0.0 0.3 
Aposentada/ Pensionista 39 3.6 2.5 4.7 
Outro 298 27.1 24.6 29.8 
Total 1098 100.0 100.0 100.0 
GRAU DE 
INSTRUÇÃO     

Analfabeto/Até 3a. Série 
Fund./1º Grau 49 4.5 3.3 5.6 

Até 4a. Série Fund./1º 
Grau 138 12.6 10.6 14.6 

Fundamental completo/1º 
Grau completo 229 20.8 18.5 23.2 

Médio completo/2º Grau 
completo 555 50.5 47.4 53.5 

Superior incompleto 67 6.1 4.7 7.6 
Superior completo 61 5.6 4.3 6.9 
Total 1099 100.0 100.0 100.0 
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Tabela 4 – Distribuição da amostra segundo variáveis socioeconômicas e demográficas na 
população de mulheres de 25 a 59 anos, em Manaus/AM, 2012 (conclusão) 

 
SITUAÇÃO 
CONJUGAL     

Solteira com 
companheiro fixo 208 18.9 16.5 21.3 

Solteira sem 
companheiro fixo 249 22.6 20.2 25.1 

Casada ou vive com 
parceiro 576 52.4 49.3 55.4 

Viúva 54 4.9 3.6 6.2 
Não informou 13 1.2 0.6 1.9 
Total 1100 100.0 100.0 100.0 
CLASSIFICAÇÃO 
ECONÔMICA     

Classe E 3 0.3 0.0 0.6 
Classe D 71 6.5 5.1 8.0 
Classe C 818 74.4 71.6 76.9 
Classe B 202 18.4 16.0 20.7 
Classe A 6 0.5 0.2 1.0 
Total 1100 100.0 100.0 100.0 
RENDA FAMILIAR     
Sem renda 10 0.9 0.4 1.5 
Até 2 salários mínimos 727 66.1 63.3 68.9 
De 2 a 3 salários 
mínimos 139 12.6 10.6 14.6 

De 3 a 5 salários 
mínimos 116 10.5 8.5 12.5 

De 5 a 10 salários 
mínimos 86 7.8 6.3 9.5 

> 10 salários 22 2.0 1.2 2.9 
Total 1100 100.0 100.0 100.0 
TELEFONE FIXO     
Sim 390 35.8 32.9 38.7 
Não 700 64.2 61.3 67.1 
Total 1090 100.0 100.0 100.0 

 

 

5.2 Práticas em saúde  
 

 

A distribuição das características segundo práticas relacionadas à saúde é apresentada 
na Tabela 5.  

Em relação ao estado geral da saúde, 89,6% das mulheres informaram não ter 
histórico de doenças sexualmente transmissíveis (DST). A ocorrência de verrugas 
genitais/HPV foi referida por 5,3% da entrevistadas. Quanto ao tabagismo, 89,2% das 
mulheres afirmaram nunca ter fumado ou eram ex-fumantes.  
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Tabela 5 – Distribuição da amostra segundo variáveis referentes a práticas de saúde na 
população de mulheres de 25 a 59 anos, em Manaus/AM, 2012  

Variáveis n % INTERVALO DE 
CONFIANÇA 95%† 

   INFERIOR SUPERIOR 
HISTÓRICO DE DST     
Não 978 89.6 87.8 91.5 
Sim 113 10.4 8.5 12.2 
Total 1091 100.0 100.0 100.0 
HISTÓRICO DE 
HPV/VERRUGA GENITAL     

Não 1033 94.7 93.3 96.1 
Sim 58 5.3 3.9 6.7 
Total 1091 100.0 100.0 100.0 
HISTÓRICO DE QUAIS DST     
Verrugas Genitais 31 2.8 1.8 3.8 
Infecção por HPV 27 2.5 1.6 3.4 
Herpes genital 9 0.8 0.4 1.4 
Sífilis 12 1.1 0.5 1.8 
Gonorreia 2 0.2 0.0 0.5 
Feridas nos órgãos genitais 32 2.9 2.0 3.9 
Nenhuma destas 978 89.6 87.8 91.5 
Total 1091 100.0 100.0 100.0 
Tabagismo     
Nunca fumou 817 74.3 71.5 76.8 
Ex-fumante (parou há mais de 1 
ano) 164 14.9 12.8 17.1 

Fumante atual 112 10.2 8.3 12.2 
Não informou 7 0.6 0.3 1.2 
Total 1100 100.0 100.0 100.0 

 

 

5.3 Aspectos sexuais e reprodutivos  
 

 

A distribuição das características relacionadas a saúde reprodutiva e a vida sexual das 

mulheres entrevistadas é apresentada na Tabela 6.  

Com relação à idade de início do relacionamento sexual, 46,5% das mulheres 

referiram ter iniciado a vida sexual entre 16 a 19 anos e 34,7% iniciaram antes dos 16 anos de 

idade. Sobre o número de parceiros sexuais nos últimos 12 meses, apenas 1,9% das 

entrevistadas relataram 3 ou mais parceiros no período.  

Ainda, observou-se que 10,7% das mulheres nunca engravidaram e 58,8% tiveram 

entre uma e três gestações. Quando perguntadas se utilizavam algum método 
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anticoncepcional, menos da metade das entrevistadas (38,3%) informou não utilizar nenhum 

método contraceptivo e 25,7% referiram método definitivo.  

 

Tabela 6 – Distribuição da amostra segundo características sexuais e reprodutivas na 
população de mulheres de 25 a 59 anos, em Manaus/AM, 2012  

Variáveis n % INTERVALO DE 
CONFIANÇA 95%† 

   INFERIOR SUPERIOR 
IDADE NA PRIMEIRA 
RELAÇÃO SEXUAL     

Antes dos 16 382 34.7 32.1 37.5 
Entre 16 a 19 anos 512 46.5 43.6 49.4 
Entre 20 a 29 anos 194 17.6 15.4 19.7 
Acima de 30 anos 7 0.6 0.2 1.1 
Não informou 5 0.5 0.1 0.9 
Total 1100 100.0 100.0 100.0 
NUMERO DE PARCEIROS NOS 
ÚLTIMOS 12 MESES    

0 174 16.0 13.9 18.2 
1 866 79.8 77.4 82.1 
2 24 2.2 1.4 3.1 
3 ou mais parceiros 21 1.9 1.1 2.7 
Total 1085 100.0 100.0 100.0 
FREQUÊNCIA MENSAL DE 
RELAÇÃO SEXUAL     

Sim 760 70.2 67.6 72.9 
Não 323 29.8 27.1 32.4 
Total 1083 100.0 100.0 100.0 
NÚMERO DE GESTAÇÕES     
0 116 10.7 8.8 12.5 
1 184 17.0 14.6 19.1 
2 241 22.2 19.7 24.6 
3 212 19.6 17.3 21.9 
4 134 12.4 10.4 14.4 
5 85 7.8 6.3 9.4 
6 OU MAIS GESTAÇÕES 112 10.3 8.6 12.1 
Total 1084 100.0 100.0 100.0 
USO DE MÉTODO 
CONTRACEPTIVO     

Sim 377 34.3 31.5 37.1 
Não, meu cônjuge é operado  10 0.9 0.4 1.5 
Não, eu sou operada  283 25.7 23.2 28.3 
Não uso  421 38.3 35.5 41.1 
Não informou 9 0.8 0.4 1.5 
Total 1100 100.0 100.0 100.0 
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5.4 Aspectos relacionados ao Papanicolaou  

 

 

A distribuição das características relacionadas do exame de Papanicolaou estão 

apresentadas na Tabela 7. 

Quanto ao conhecimento sobre o exame de Papanicolaou, observou-se que a maior 

parte das mulheres entrevistadas (85,5%) tinha conhecimento sobre a finalidade do mesmo. 

Das participantes que não tinham conhecimento sobre o Papanicolaou, 25% referiram estar 

recebendo a informação sobre o exame no momento da entrevista. 

Entre as mulheres que relataram já ter ouvido falar sobre o exame de Papanicolaou, 

mais da metade (58,3%) referiu ter recebido informação do médico ou de outro profissional 

do serviço de saúde. 

Perguntou-se também às entrevistadas com que frequência realizavam consulta 

ginecológica e 45,3% das mulheres informaram que tinham o hábito que se consultar com o 

ginecologista anualmente.  

Em relação ao motivo para realizar o exame de Papanicolaou, foi observado que quase 

metade das entrevistadas (48,8%) relatou a procura espontânea pelo exame, mencionado 

como rotina pelas participantes.  

Quando questionadas sobre o principal motivo para terem realizado o primeiro exame 

de Papanicolaou, 35,6% das mulheres citaram a procura espontânea pelo exame, sendo este 

também o principal motivo para realização do último exame, referido por 43,3% das 

entrevistadas. Quanto à idade na realização do primeiro exame de Papanicolaou, observou-se 

que mais de metade das entrevistadas relatou ter realizado o primeiro exame antes dos 18 

anos de idade.  

A maioria das mulheres que realizaram o Papanicolaou (75%) não referiram 

dificuldade para realizá-lo. Dentre as mulheres que referiram dificuldades para realizar o 

exame (25%), o principal empecilho foi o longo período de espera para ser atendida.  

Referindo-se às mulheres que se submeteram ao exame de Papanicolaou, 69,3% das 

entrevistadas informaram que haviam utilizado o serviço público de saúde como local para a 

última coleta.  

O estudo também investigou quais os motivos para as mulheres não terem realizado o 

exame de Papanicolaou. Para as mulheres que relataram nunca ter realizado o Papanicolaou 

(7,5%), os principais motivos mencionados foram os fatos de elas não se sentirem doentes ou 
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não apresentarem sintomas (24,1%) seguido pelo fato de o médico ou outro profissional da 

saúde, não ter solicitado o exame (22,9%). 

 

Tabela 7 – Distribuição da amostra segundo características relacionadas ao exame de 
Papanicolaou na população de mulheres de 25 a 59 anos, em Manaus/AM, 2012 
(continua) 

 

Variáveis FREQUÊNCIA % INTERVALO DE CONFIANÇA 
95%† 

   INFERIOR SUPERIOR 
O QUE É O EXAME 
PAPANICOLAOU     

Erro 160 14.5 12.5 16.6 
Acerto 940 85.5 83.4 87.5 
Total 1100 100.0 100.0 100.0 
OUVIU FALAR DO EXAME     
É a primeira vez  41 25.0 18.3 31.7 
ouvi falar anteriormente 123 75.0 68.3 81.7 
Total 164 100.0 100.0 100.0 
COMO OUVIU FALAR     
Instituição de saúde 298 27.9 25.1 30.8 
Rádio/TV 137 12.8 10.9 14.7 
Trabalho 27 2.5 1.6 3.5 
Familiares/Amigos 232 21.7 19.2 24.4 
Igreja 9 0.8 0.3 1.4 
Escola 34 3.2 2.2 4.3 
Médico 325 30.4 27.5 33.3 
Outro 6 0.6 0.2 1.0 
Total 1068 100.0 100.0 100.0 
PROFISSIONAL DE SAÚDE 
INFORMOU     

Sim 518 50.9 47.8 54.2 
Não 465 45.7 42.6 48.9 
Não lembro 34 3.3 2.3 4.4 
Total 1017 100.0 100.0 100.0 
FREQUÊNCIA DE 
CONSULTA 
GINECOLÓGICA 

    

Menos que uma vez ao ano 225 21.8 19.2 24.3 
Uma vez ao ano 468 45.3 42.3 48.6 
Mais que uma vez ao ano 339 32.8 29.9 35.9 
Total 1032 100.0 100.0 100.0 
QUANDO REALIZA 
EXAME     

Cada vez que tem problema 
ginecológico 125 12.4 10.6 14.6 

Periodicamente, ainda que 
esteja sadia 491 48.8 45.8 52.0 
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Tabela 7 – Distribuição da amostra segundo características relacionadas ao exame de 
Papanicolaou na população de mulheres de 25 a 59 anos, em Manaus/AM, 2012 
(continua) 

 
Quando o médico solicita o 
exame 356 35.4 32.3 38.3 

Outro (especificar) 34 3.4 2.3 4.5 
Total 1006 100.0 100.0 100.0 
FEZ EXAME NA REDE 
PÚBLICA OU PRIVADA     

Público 692 69.3 66.2 72.1 
Privado 306 30.7 27.9 33.8 
Total 998 100.0 100.0 100.0 
IDADE NO PRIMEIRO 
EXAME     

Ate 18 anos 307 30.3 27.5 33.0 
Entre 18 e 20 anos 222 21.9 19.3 24.5 
Entre 20 e 25 anos 241 23.8 21.2 26.4 
Acima de 25 anos 244 24.1 21.5 26.7 
Total 1014 100.0 100.0 100.0 
MOTIVO PARA NÃO TER 
REALIZADO     

LONGA ESPERA     
Não 73 88.0 80.7 94.0 
Sim 10 12.0 6.0 19.3 
Total 83 100.0 100.0 100.0 
NÃO ESTÁ DOENTE     
Não 63 75.9 66.3 85.5 
Sim 20 24.1 14.5 33.7 
Total 83 100.0 100.0 100.0 
NÃO GOSTA DE FAZER     
Não 76 91.6 85.5 96.4 
Sim 7 8.4 3.6 14.5 
Total 83 100.0 100.0 100.0 
IMPOSSIBILITADA POR GUARDA DOS 
FILHOS    

Não 75 90.4 84.3 96.4 
Sim 8 9.6 3.6 15.7 
Total 83 100.0 100.0 100.0 
IMPOSSIBILITADA PELO 
TRABALHO     

Não 74 89.2 81.9 95.2 
Sim 9 10.8 4.8 18.1 
Total 83 100.0 100.0 100.0 
AUSÊNCIA DE VAGA     
Não 77 92.8 86.7 97.6 
Sim 6 7.2 2.4 13.3 
Total 83 100.0 100.0 100.0 
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Tabela 7 – Distribuição da amostra segundo características relacionadas ao exame de 
Papanicolaou na população de mulheres de 25 a 59 anos, em Manaus/AM, 2012 
(continua) 

 
AUSÊNCIA DE 
REQUISIÇÃO MÉDICA     

Não 64 77.1 67.5 85.5 
Sim 19 22.9 14.5 32.5 
Total 83 100.0 100.0 100.0 
DISTÂNCIA DO SERVIÇO 
DE SAÚDE     

Não 79 95.2 90.4 98.8 
Sim 4 4.8 1.2 9.6 
Total 83 100.0 100.0 100.0 
OUTRO     
Não 75 90.4 84.3 96.4 
Sim 8 9.6 3.6 15.7 
Total 83 100.0 100.0 100.0 
DESCUIDO     
Não 75 90.4 83.1 96.4 
Sim 8 9.6 3.6 16.9 
Total 83 100.0 100.0 100.0 
FALTA DE FUNDOS     
Não 82 98.8 96.4 100.0 
Sim 1 1.2 0.0 3.6 
Total 83 100.0 0.0 100.0 
MEDO/VERGONHA     
Não 71 85.5 78.3 92.8 
Sim 12 14.5 7.2 21.7 
Total 83 100.0 100.0 100.0 
MOTIVO PARA O 
PRIMEIRO EXAME     

INICIATIVA PRÓPRIA     
Não 655 64.4 61.5 67.5 
Sim 362 35.6 32.5 38.5 
Total 1017 100.0 100.0 100.0 
QUEIXA GINECOLÓGICA     
Não 884 86.9 84.9 88.8 
Sim 133 13.1 11.2 15.1 
Total 1017 100.0 100.0 100.0 
PRÉ-NATAL     
Não 808 79.4 76.7 81.9 
Sim 209 20.6 18.1 23.3 
Total 1017 100.0 100.0 100.0 
SOLICITAÇÃO MÉDICA 
DE ROTINA     

Não 710 69.8 67.0 72.6 
Sim 307 30.2 27.4 33.0 
Total 1017 100.0 100.0 100.0 
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Tabela 7 – Distribuição da amostra segundo características relacionadas ao exame de 
Papanicolaou na população de mulheres de 25 a 59 anos, em Manaus/AM, 2012 
(continua) 

 
OUTRO     
Não 995 97.8 96.9 98.7 
Sim 22 2.2 1.3 3.1 
Total 1017 100.0 100.0 100.0 
MOTIVO PARA O ULTIMO 
EXAME     

INICIATIVA PRÓPRIA     
Não 577 56.7 53.6 59.6 
Sim 440 43.3 40.4 46.4 
Total 1017 100.0 100.0 100.0 
QUEIXA GINECOLÓGICA     
Não 865 85.1 83.1 87.3 
Sim 152 14.9 12.7 16.9 
Total 1017 100.0 100.0 100.0 
PRÉ-NATAL     
Não 915 90.0 88.1 91.8 
Sim 102 10.0 8.2 11.9 
Total 1017 100.0 100.0 100.0 
SOLICITAÇÃO MÉDICA 
DE ROTINA     

Não 684 67.3 64.4 70.1 
Sim 333 32.7 29.9 35.6 
Total 1017 100.0 100.0 100.0 
OUTRO     
Não 1003 98.6 97.9 99.3 
Sim 14 1.4 0.7 2.1 
Total 1017 100.0 100.0 100.0 
DIFICULDADE NA REALIZAÇÃO DO 
ULTIMO EXAME    

TEVE DIFICULDADE 
PARA REALIZAR EXAME     

Não 763 75.0 72.4 77.6 
Sim 254 25.0 22.4 27.6 
Total 1017 100.0 100.0 100.0 
LOCAL DA CONSULTA 
DISTANTE     

Não 972 95.6 94.3 96.9 
Sim 45 4.4 3.1 5.7 
Total 1017 100.0 100.0 100.0 
AUSENCIA DE PEDIDO 
MÉDICO     

Não 1006 98.9 98.2 99.5 
Sim 11 1.1 0.5 1.8 
Total 1017 100.0 100.0 100.0 
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Tabela 7 – Distribuição da amostra segundo características relacionadas ao exame de 
Papanicolaou na população de mulheres de 25 a 59 anos, em Manaus/AM, 2012 
(conclusão) 

 
LONGA ESPERA     
Não 909 89.4 87.3 91.3 
Sim 108 10.6 8.7 12.7 
Total 1017 100.0 100.0 100.0 
AUSENCIA DE VAGA     
Não 953 93.7 92.1 95.2 
Sim 64 6.3 4.8 7.9 
Total 1017 100.0 100.0 100.0 
VERGONHA     
Não 1002 98.5 97.7 99.2 
Sim 15 1.5 0.8 2.3 
Total 1017 100.0 100.0 100.0 
MEDO DO RESULTADO     
Não 1014 99.7 99.3 100.0 
Sim 3 0.3 0.0 0.7 
Total 1017 100.0 0.0 100.0 
OUTRA     
Não 981 96.5 95.4 97.6 
Sim 36 3.5 2.4 4.6 
Total 1017 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

5.5 Prevalência de realização do exame de Papanicolaou  

 

 

A realização de pelo menos um exame de Papanicolaou alguma vez na vida foi 

referida por 92,5% das mulheres entrevistadas, já a cobertura do exame no período de três 

anos anteriores a entrevista foi 76,5% (IC95%=74,04-79,05) (Tabela 8). A cobertura 

apresentou diferença entre os bairros estudados, variando desde índices de 100% a 40% 

(Tabela 9).  
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Tabela 8 – Distribuição da frequência de realização do exame de Papanicolaou na população 

de mulheres de 25 a 59 anos, em Manaus/AM, 2012 
 

IC 95%† Variáveis n % 
Inferior Superior 

FREQUÊNCIA DO EXAME DE 
PAPANICOLAOU     

Nenhuma 82 7.5 5.80 8.90 
1 vez na vida 76 6.9 5.40 8.50 
Mais de uma vez ao ano 85 7.7 6.20 9.40 
A cada 1 ano 648 58.9 56.00 61.90 
A cada 2 anos 82 7.5 6.00 9.10 
A cada 3 anos 27 2.5 1.60 3.40 
4 anos ou mais 22 2.0 1.20 2.90 
Sem especificação 78 7.1 5.50 8.80 
Total 1100 100.0   
UM EXAME NOS ULTIMOS 3 
ANOS†     

Não 258 23.5 20.95 25.96 
Sim 842 76.5 74.04 79.05 
TotaL 1100 100.0   
DERIVADO PARA ANÁLISE 
MULTINOMIAL†     

Inadequado* 258 23.50 20.9 26.2 
Adequado** 109 9.90 8.2 11.6 
Adequado anual*** 733 66.60 63.8 69.3 
Total 1100 100.00   

†variáveis derivadas do questionário 

††Método de reamostragem Bootstrap (NSAMPLES=1000) 

* Considera-se não ter realizado nenhum exame na vida, apenas uma vez na vida, a mais de 

4 anos ou sem especificação; 

** Considera-se ter realizado exame uma ou duas vezes nos últimos 3 anos; 

*** Considera ter realizado exame uma vez ou mais por ano. 
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Tabela 9 –  Distribuição da amostra segundo a cobertura do exame de Papanicolaou por bairros na 
população de mulheres de 25 a 59 anos, em Manaus/AM, 2012. 

 

Bairro Cobertura (%) N
IC  

inferior IC superior
Crespo 100 1 100 100
Japiim 100 1 100 100
Nova Esperança 100 10 100 100
Novo Reino I 100 2 100 100
Santo Agostinho 100 12 100 100
Dom Pedro 92,31 26 82,06 100
Planalto 91,3 23 79,79 100
Chapada 90,91 11 73,92 100
Da Paz 90,91 11 73,92 100
Cachoeirinha 89,19 37 79,18 99,19 
Raiz 88,89 9 68,36 100
Sao Lazaro 86,67 15 69,46 100
Petropolis 84,38 32 71,79 96,96 
N.S. Aparecida 83,33 6 53,51 100
Redençao 81,82 11 59,03 100
Betania 80 40 67,6 92,4 
Colonia Terra Nova 80 10 55,21 100
Monte das Oliveiras 80 10 55,21 100
Tancredo Neves 80 20 62,47 97,53 
Aleixo 78,95 19 60,62 97,28 
Cidade Nova 78,16 206 72,51 83,8 
Sao Francisco 77,78 9 50,62 100
Coroado 77,5 40 64,56 90,44 
Flores 77,27 22 59,76 94,78 
Armando Mendes 77,19 57 66,3 88,09 
Adrianopolis 76,32 38 62,8 89,83 
Centro 75 32 60 90
Compensa 75 12 50,5 99,5 
Mauazinho 72,73 11 46,41 99,05 
Praca 14 72,73 11 46,41 99,05 
Cidade de Deus 71,9 121 63,89 79,91 
Gilberto Mestrinho 71,43 21 52,11 90,75 
Ponta Negra 71,43 7 37,96 100
Nova Cidade 70 10 41,6 98,4 
Alvorada 67,69 65 56,32 79,06 
Jorge Teixeira 67,65 34 51,92 83,37 
Distrito Industrial I 66,67 3 13,32 100
Taruma 57,14 14 31,22 83,07 
Col Antonio Aleixo 54,55 11 25,12 83,97 
Santa Etelvina 54,55 11 25,12 83,97 
Parque 10 52,63 19 30,18 75,08 
Santo Antonio 50 12 21,71 78,29 
Zumbi 47,83 23 27,41 68,24 
Aparecida 40 5 0 82,94 
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Das mulheres entrevistadas, 258 (23,5% e IC95%=20,9-26,2) relataram não ter 

realizado nenhum exame de Papanicolaou na vida ou apenas um exame ou ter realizado o 

último exame há mais de quatro anos; 109 (9,9% e IC95%=8,2-11,6) realizaram um ou dois 

exames nos últimos três anos e 733 mulheres (66,6% e IC95%=63,8-69,3) realizaram o 

exame anuamente (Tabela 8).  

No que concerne a frequência de realização do exame de Papanicolaou, 7,7% das 

entrevistadas relataram realizar o exame mais de uma vez ao ano, 58,9% o fizeram com uma 

periodicidade anual, 10% realizaram controles com intervalos de dois a três anos e 9,1% das 

mulheres relataram frequência dos exames realizados com intervalo maior que quatro anos 

e/ou sem período específico de realização (Tabela 8).  

 

 

5.6 Análise da associação entre a frequência de realização do exame de Papanicolaou e 

as variáveis estudadas    

 

 

5.6.1 Características socioeconômicas e demográficas 

 

 

A Tabela 10 apresenta a distribuição da frequência de realização do exame de 

Papanicolaou, segundo as características socioeconômicas e demográficas.  

Ao analisar a variável idade, observou-se uma tendência de mulheres mais jovens, 

especificamente na categoria de 25 a 29 anos, realizarem o exame de Papanicolaou fora do 

período adequado, porém esta diferença não foi estatisticamente significante.  

Quando pesquisada a relação entre a variável ocupação e frequência de realização do 

exame de Papanicolaou, foi encontrada associação com significância estatística, verificando-

se que o grupo de mulheres que referiu trabalhar em empresa pública teve menor chance de 

realizar o exame no período inadequado comparado àquelas que mencionaram outras 

ocupações (IC95%=1,306-8,952). 

Ao proceder a análise univariada, observou-se que a baixa escolaridade esteve 

associada de modo estatisticamente significante com a realização do exame de Papanicolaou 

no período inadequado em todas as categorias quando comparadas à categoria de referência, 

ou seja, mulheres com nível superior completo. As entrevistadas que possuíam ensino 

fundamental incompleto apresentaram chances mais elevadas de realizar o exame no período 
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inadequado comparadas as mulheres com ensino superior completo (OR=0.093;IC95% 0,028-

0,315).  

Em relação ao estrato socioeconômico, evidenciou-se uma tendência à realização do 

exame de Papanicolaou fora da periodicidade adequada quanto pior fosse a classe econômica, 

entretanto não houve associação significante para nenhuma categoria.    

Quanto à renda familiar, foi observada uma tendência de quanto menor o ganho maior 

a proporção de realização do exame de Papanicolaou no período inadequado. A ausência de 

renda familiar se mostrou associada de maneira estatisticamente significante com a frequência 

de realização do exame de Papanicolaou no período inadequado quando comparada a renda 

de mais de dez salários mínimos (IC95%=0,013-0,674).  

No que se refere à posse de linha telefônica residencial, encontrou-se associação 

estatisticamente significante entre esta variável e a frequência de realização do exame de 

Papanicolaou. A presença de telefone fixo na residência foi um fator de proteção para 

realização do exame no período inferior a três anos (IC95%=1,392-2,639).  
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Tabela 10 – Distribuição da frequência de realização do exame de Papanicolaou segundo as 
características socioeconômicas e demográficas na população de mulheres de 
25 a 59 anos, em Manaus/AM, 2012 (continua) 

 
 INADEQUADO                                 ADEQUADO                                                 ADEQUADO ANUAL  Freqüência do 

exame 
Papanicolaou N % N % OR N % OR 

IDADE          
25 a 29 81 31.3 21 8.1 0.519 (0.237 - 1.136) 157 60.6 0.755 (0.458 - 1.245) 
30 a 34 39 20.7 16 8.5 0.821 (0.351 - 1.920) 133 70.7 1.329 (0.765 - 2.309) 
35 a 39 34 19.2 17 9.6 1.000 (0.427 - 2.340) 126 71.2 1.444 (0.819 - 2.545) 
40 a 44 28 22.0 16 12.6 1.143 (0.478 - 2.735) 83 65.4 1.155 (0.633 - 2.107) 
45 ta 49 27 22.0 14 11.4 1.037 (0.424 - 2.538) 82 66.7 1.183 (0.646 - 2.169) 
50 a 54 18 17.6 10 9.8 1.111 (0.413 - 2.993) 74 72.5 1.602 (0.823 - 3.117) 
55 a 59 30 24.6 15 12.3 - 77 63.1 - 
Total 257 23.4 109 9.9  732 66.7  
RAÇA         
Branca 51 25.4 15 7.5 0.882 (0.085 - 9.116) 135 67.2 1.324 (0.319 - 5.491) 
Parda 187 23.2 82 10.2     1.316 (0.135 - 12.836) 538 66.7 1.439 (0.356 - 5.809) 
Preta 17 25.4 8 11.9 1.412 (0.126 - 15.784) 42 62.7 1.235 (0.277 - 5.514) 
Oriental 0 0.0 3 25.0 * 9 75.0 * 
Indígena 3 30.0 1 10.0 - 6 60.0 - 
Total 258 23.5 109 9.9  730 66.5  
OCUPAÇÃO         
Empresário 2 12.5 2 12.5 1.972 (0.267 - 14.581) 12 75.0 2.230 (0.487 - 10.213) 
Func de Emp 
Privada 32 23.7 12 8.9 0.740 (0.341 - 1.606) 91 67.4 1.057 (0.650 - 1.719) 

Func de Emp 
Pública 5 8.9 5 8.9 1.972 (0.536 - 7.257) 46 82.1 3.420 (1.306 - 8.952) 

Autônomo 72 23.8 24 7.9 0.657 (0.357 - 1.212) 206 68.2 1.064 (0.726 - 1.559) 
Profissional 
Liberal 5 38.5 2 15.4 0.789 (0.146 - 4.267) 6 46.2 0.446 (0.132 - 1.507) 

Estagiário 1 20.0 0 0.0 * 4 80.0 1.487 (0.163 - 13.530) 
Artista 0 0.0 0 0.0 * 4 100.0 * 
Total 257 23.4 109 9.9  732 66.7  
GRAU DE 
INSTRUÇÃO         

Analfabeto/Até 
3a. Série Fund./ 
1º Grau 

19 38.8 9 18.4 0.355 (0.065 - 1.933) 21 42.9 0.061 (0.016 - 0.229) 

Até 4a. Série 
Fund./ 1º Grau 47 34.1 12 8.7 0.191 (0.038 - 0.973) 79 57.2 0.093 (0.028 - 0.315) 

Fundamental 
completo/1º 
Grau completo 

66 28.8 22 9.6 0.250 (0.052 - 1.205) 141 61.6 0.119 (0.036 - 0.394) 

Médio 
completo/2º 
Grau completo 

107 19.3 60 10.8 0.421 (0.091 - 1.942) 388 69.9 0.201 (0.062 - 0.657) 

Superior 
incompleto 15 22.4 2 3.0 0.100 (0.012 - 0.818) 50 74.6 0.185 (0.051 - 0.678) 

Superior 
completo 3 4.9 4 6.6 - 54 88.5 - 

Total 257 23.4 109 9.9  733 66.7  
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Tabela 10 – Distribuição da frequência de realização do exame de Papanicolaou segundo as 
características socioeconômicas e demográficas na população de mulheres de 25 a 59 anos, 
em Manaus/AM, 2012 (conclusão) 
 

SITUAÇÃO 
CONJUGAL         

Solteira com 
companheiro 
fixo 

51 24.5 19 9.1 2.235 (0.252 - 19.805) 138 66.3 2.706 (0.835 - 8.773) 

Solteira sem 
companheiro 
fixo 

67 26.9 22 8.8 1.970 (0.225 - 17.274) 160 64.3 2.388 (0.743 - 7.671) 

Casada ou 
vive com 
parceiro 

117 20.3 61 10.6 3.128 (0.368 - 26.575) 398 69.1 3.402 (1.077 - 10.745) 

Viúva 17 31.5 6 11.1 2.118 (0.210 - 21.389) 31 57.4 1.824 (0.509 - 6.538) 
Não informou 6 46.2 1 7.7 - 6 46.2 - 
Total 258 23.5 109 9.9  733 66.6  
CLASSE 
SOCIAL         

Classe A 1 16.7 0 0.0 * 5 83.3 - 
Classe B 33 16.3 21 10.4 * 148 73.3 0.897 (0.101 - 7.934) 
Classe C 196 24.0 77 9.4 * 545 66.6 0.556 (0.065 - 4.790) 
Classe D 26 36.6 11 15.5 * 34 47.9 0.262 (0.029 - 2.377) 
Classe E 2 66.7 0 0.0 * 1 33.3 0.100 (0.004 - 2.504) 
Total 258 23.5 109 9.9  733 66.6  
RENDA 
FAMILIAR         

Sem renda 5 50.0 1 10.0 0.133 (0.008 - 2.181) 4 40.0 0.094 (0.013 - 0.674) 
Até 2 salários 
mínimos 181 24.9 66 9.1 0.243 (0.040 - 1.487) 480 66.0 0.312 (0.071 - 1.364) 

De 2 a 3 
salários 
mínimos 

29 20.9 20 14.4 0.460 (0.070 - 3.006) 90 64.7 0.365 (0.080 - 1.676) 

De 3 a 5 
salários 
mínimos 

24 20.7 13 11.2 0.361 (0.053 - 2.444) 79 68.1 0.387 (0.083 - 1.797) 

De 5 a 10 
salários 
mínimos 

17 19.8 6 7.0 0.235 (0.031 - 1.768) 63 73.3 0.436 (0.092 - 2.075) 

> 10 salários 2 9.1 3 13.6 - 17 77.3 - 
Total 258 23.5 109 9.9  733 66.6  
TELEFONE 
FIXO         

Sim 64 16.4 40 10.3 1.772 (1.093 - 2.874) 286 73.3 1.917 (1.392 - 2.639) 
Não 190 27.1 67 9.6 - 443 63.3 - 
Total 254 23.3 107 9.8  729 66.9  

- categoria de referência; 
* não é possível estimar o parâmetro, pois existe zero na referência. 

 

 

 

5.6.2 Práticas em saúde  

 

 

A distribuição das mulheres segundo as práticas relacionadas à saúde em relação à 

periodicidade do exame de Papanicolaou é apresentada na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Distribuição da frequência de realização do exame de Papanicolaou segundo as práticas relacionadas à saúde na amostra de 

mulheres de 25 a 59 anos, em Manaus/AM, 2012 
 
 

FREQUÊNCIA DO 
EXAME 
 DE PAPANICOLAOU 

INADEQUADO ADEQUADO  ADEQUADO  
ANUAL  

 N % N % OR N % OR 
HISTÓRICO DE DST         
Não 218 22.3 99 10.1 1.716 (0.793 - 3.713) 661 67.6 1.473 (0.951 - 2.281) 
Sim 34 30.1 9 8.0 - 70 61.9 - 
Total 252 23.1 108 9.9  731 67.0  
HISTÓRICO DE HPV OU 
VERRUGA GENITAL 
Não 236 22.8 102 9.9 1.153 (0.438 - 3.030) 695 67.3 1.309 (0.713 - 2.402) 
Sim 16 27.6 6 10.3 - 36 62.1 - 
Total 252 23.1 108 9.9  731 67.0  
HISTÓRICO DE QUAIS 
DST         

Verrugas Genitais 7 22.6 4 12.9 1.258 (0.360 - 4.397) 20 64.5 0.942 (0.393 - 2.259) 
Infecção por HPV 9 33.3 2 7.4 0.489 (0.104 - 2.307) 16 59.3 0.586 (0.255 - 1.346) 
Herpes genital 3 33.3 0 0.0 * 6 66.7 0.660 (0.164 - 2.660) 
Sífilis 3 25.0 1 8.3 0.734 (0.075 - 7.145) 8 66.7 0.879 (0.231 - 3.344) 
Gonorréia 0 0.0 0 0.0 0.944 (0.944 - 0.944) 2 100.0 * 
Feridas nos órgãos genitais 12 37.5 2 6.3 0.367 (0.081 - 1.671) 18 56.3 0.495 (0.235 - 1.043) 
Nenhuma destas 218 22.3 99 10.1 - 661 67.6 - 
Total 252 23.1 108 9.9  731 67.0  
TABAGISMO         
Nunca fumou 171 20.9 79 9.7 1.617 (0.763 - 3.429) 567 69.4 1.732 (1.112 - 2.698) 
Ex-fumante (parou há mais 
de 1 ano) 48 29.3 20 12.2 1.458 (0.608 - 3.499) 96 58.5 1.045 (0.611 - 1.785) 

Fumante atual 35 31.3 10 8.9 - 67 59.8 - 
Total 254 23.2 109 10.0  730 66.8  
- categoria de referência; 
* não é possível estimar o parâmetro, pois existe zero na referência. 
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Na análise univariada, constatou-se que as mulheres que nunca fumaram, em 

comparação com as fumantes, mostraram menor risco de realizar o exame de Papanicolaou no 

período inadequado, sendo esta associação estatisticamente significante (IC95%=1,112-

2,698).  

As outras variáveis analisadas relacionadas às práticas em saúde (histórico de DST; 

histórico de infecção por HPV/verruga genital e tipos de DST) não apresentaram associação 

estatisticamente significante com o período de realização do exame de Papanicolaou. 

 

 

5.6.3 Características sexuais e reprodutivas  

 

 

A relação entre a frequência de realização do exame de Papanicolaou e as 

características sexuais e reprodutivas das mulheres que compuseram a amostra é apresentada 

na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Distribuição da frequência de realização do exame de Papanicolaou segundo as 
características sexuais e reprodutivas na amostra de mulheres de 25 a 59 anos, 
em Manaus/AM, 2012 (continua) 

 
INADEQUAD
O ADEQUADO ADEQUADO ANUAL FREQUÊNCIA DO 

EXAME DE 
PAPANICOLAOU N % N % OR N % OR 
IDADE NA PRIMEIRA 
RELAÇÃO SEXUAL         

Antes dos 16 98 25.7 30 7.9 0.306 (0.019 - 5.043) 254 66.5 0.518 (0.060 - 4.493) 

Entre 16 a 19 anos 108 21.1 56 10.9 0.519 (0.032 - 8.447) 348 68.0 0.644 (0.074 - 5.576) 

Entre 20 a 29 anos 49 25.3 22 11.3 0.449 (0.027 - 7.510) 123 63.4 0.502 (0.057 - 4.408) 

Acima de 30 anos 1 14.3 1 14.3 - 5 71.4 - 

Total 256 23.4 109 10.0  730 66.7  
NUMERO DE PARCEIROS 
NOS ÚLTIMOS 12 MESES        

0 48 27.6 17 9.8 1.594 (0.313 - 8.126) 109 62.6 2.044 (0.781 - 5.351) 

1 186 21.5 86 9.9 2.081 (0.440 - 9.836) 594 68.6 2.874 (1.151 - 7.180) 

2 9 37.5 2 8.3 1.000 (0.115 - 8.730) 13 54.2 1.300 (0.377 - 4.485) 

3 ou mais parceiros 9 42.9 2 9.5 - 10 47.6 - 

Total 252 23.2 107 9.9  726 66.9  
FREQUÊNCIA 
MENSAL DE 
RELAÇÃO SEXUAL 

        

Sim 167 22.0 75 9.9 1.193 (0.731 - 1.946) 518 68.2 1.280 (0.942 - 1.740) 

Não 85 26.3 32 9.9 - 206 63.8 - 

Total 252 23.3 107 9.9  724 66.9  
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Tabela 12 – Distribuição da frequência de realização do exame de Papanicolaou segundo as 
características sexuais e reprodutivas na amostra de mulheres de 25 a 59 anos, 
em Manaus/AM, 2012 (conclusão) 

 
NÚMERO DE 
GESTAÇÕES         

0 39 33.6 7 6.0 0.678 (0.228 - 2.016) 70 60.3 0.884 (0.501 - 1.560) 

1 29 15.8 14 7.6 1.824 (0.689 - 4.825) 141 76.6 2.396 (1.351 - 4.249) 

2 37 15.4 30 12.4 3.063 (1.272 - 7.373) 174 72.2 2.317 (1.347 - 3.987) 

3 53 25.0 24 11.3 1.711 (0.710 - 4.120) 135 63.7 1.255 (0.747 - 2.110) 

4 33 24.6 16 11.9 1.832 (0.711 - 4.721) 85 63.4 1.269 (0.714 - 2.255) 

5 29 34.1 7 8.2 0.912 (0.302 - 2.753) 49 57.6 0.833 (0.450 - 1.542) 
6 OU MAIS 
GESTAÇÕES 34 30.4 9 8.0 - 69 61.6 - 

Total 254 23.4 107 9.9  723 66.7  
USO DE MÉTODO 
CONTRACEPTIVO         

Sim 74 19.6 33 8.8 1.221 (0.711 - 2.098) 270 71.6 1.589 (1.134 - 2.228) 
Não, meu cônjuge é 
operado  1 10.0 1 10.0 2.738 (0.167 - 44.768) 8 80.0 3.485 (0.431 - 28.185) 

Não, eu sou operada 65 23.0 32 11.3 1.348 (0.777 - 2.340) 186 65.7 1.247 (0.872 - 1.782) 

Não uso 115 27.3 42 10.0 - 264 62.7 - 

 Total 255 23.4 108 9.9  728 66.7  

- categoria de referência; 
* não é possível estimar o parâmetro, pois existe zero na referência. 

 

 

Ficou evidente, na análise univariada, uma tendência a menor risco de realização do 

exame de Papanicolaou no período inadequado quanto menor tivesse sido o número de 

parceiros nos últimos 12 meses, verificando-se significância estatística para as mulheres que 

referiram apenas um parceiro nos últimos 12 meses quando comparadas àquelas com três ou 

mais parceiros (IC95%=1,151-7,180).  

Quanto a história reprodutiva das participantes, foi observada tendência de mulheres 

com mais de quatro gestações de realizar o exame de Papanicolaou fora do período adequado, 

constatando-se significância estatística para as categorias uma e duas gestações, associadas a 

menor risco de frequência inadequada do exame, comparativamente com aquelas que tiveram 

seis ou mais gestações (IC95%=1,347-3,987).    

Ao proceder à análise univariada, evidenciou-se que o uso de qualquer método 

contraceptivo, inclusive cirúrgico, esteve associado ao menor risco de realizar o exame de 

Papanicolaou com periodicidade inadequada, embora significância estatística tenha sido 

observada somente na categoria de métodos não cirúrgicos (IC95%=1,134-2,228). 

Quanto às variáveis idade de início do relacionamento sexual e ter atividade sexual 

mensal, não foram encontradas associações estatisticamente significantes com a frequência de 

realização do exame de Papanicolaou. 
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5.6.4 Características relacionadas ao exame de Papanicolaou  
 

 

A associação entre a frequência de realização do exame de Papanicolaou e as 

características relacionadas ao exame é apresentada na Tabela 13.     
 

Tabela 13 – Distribuição da frequência de realização do exame de Papanicolaou segundo as 
características relacionadas as exame na amostra de mulheres de 25 a 59 anos, 
em Manaus/AM, 2012 (continua) 

 
INADEQUADO ADEQUADO ADEQUADO ANUAL FREQUÊNCIA DO EXAME 

DE PAPANICOLAOU 
N % N % OR N % OR 

O QUE É O EXAME 
PAPANICOLAOU         

Errou 69 43.1 15 9.4 0.437 (0.237 - 0.805) 76 47.5 0.317 (0.220 - 0.456) 

Acertou 189 20.1 94 10.0 - 657 69.9 - 

Total 258 23.5 109 9.9  733 66.6  

OUVIU FALAR DO EXAME         

É a primeira vez  27 65.9 1 2.4 0.100 (0.012 - 0.794) 13 31.7 0.323 (0.150 - 0.696) 

Sim, já ouvi falar 43 35.0 16 13.0 - 64 52.0 - 

Total 70 42.7 17 10.4  77 47.0  

COMO OUVIU FALAR         

Instituição de saúde 85 28.5 26 8.7 0.665 (0.357 - 1.237) 187 62.8 0.595 (0.407 - 0.868) 

Rádio/TV 34 24.8 16 11.7 1.022 (0.488 - 2.141) 87 63.5 0.692 (0.426 - 1.123) 

Trabalho 3 11.1 1 3.7 0.724 (0.072 - 7.263) 23 85.2 2.073 (0.603 - 7.127) 

Familiares/Amigos 40 17.2 28 12.1 1.521 (0.791 - 2.922) 164 70.7 1.109 (0.711 - 1.728) 

Igreja 1 11.1 1 11.1 2.172 (0.131 - 35.957) 7 77.8 1.893 (0.229 - 15.669) 

Escola 5 14.7 7 20.6 3.041 (0.890 - 10.395) 22 64.7 1.190 (0.433 - 3.267) 

Outro 4 66.7 0 0.0 * 2 33.3 0.135 (0.024 - 0.755) 

Médico 63 19.4 29 8.9 - 233 71.7 - 

Total 235 22.0 108 10.1  725 67.9  
PROFISSIONAL DE SAÚDE 
INFORMOU         

Sim 78 15.1 41 7.9 0.736 (0.220 - 2.464) 399 77.0 1.628 (0.672 - 3.942) 

Não 91 19.6 63 13.5 0.969 (0.294 - 3.192) 311 66.9 1.087 (0.450 - 2.627) 

Não lembro 7 20.6 5 14.7 - 22 64.7 - 

Total 176 17.3 109 10.7  732 72.0  
FREQUÊNCIA DE  
CONSULTA GINECOLÓGICA 
Menos que uma vez ao ano 120 53.3 49 21.8 0.770 (0.431 - 1.375) 56 24.9 0.087 (0.056 - 0.134) 

Uma vez ao ano 69 14.7 31 6.6 0.847 (0.448 - 1.601) 368 78.6 0.990 (0.664 - 1.475) 

Mais que uma vez ao ano 49 14.5 26 7.7 - 264 77.9 - 

Total 238 23.1 106 10.3  688 66.7  
QUANDO REALIZA 
EXAME         

Cada vez que tem problema 
ginecológico 37 29.6 24 19.2 7.135 (1.536 - 33.149) 64 51.2 3.805 (1.626 - 8.904) 

Periodicamente, ainda que 
esteja sadia 31 6.3 38 7.7 13.484 (2.939 - 61.853) 422 85.9 29.948 (13.036 - 68.800) 

Quando o médico solicita o 
exame 82 23.0 44 12.4 5.902 (1.326 - 26.272) 230 64.6 6.171 (2.804 - 13.581) 

Outro 22 64.7 2 5.9 - 10 29.4 - 

Total 172 17.1 108 10.7  726 72.2  
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Tabela 13 – Distribuição da frequência de realização do exame de Papanicolaou segundo as 
características relacionadas as exame na amostra de mulheres de 25 a 59 anos, 
em Manaus/AM, 2012 (continua)  

FEZ EXAME NA REDE 
PÚBLICA OU PRIVADA         

Público 141 20.4 75 10.8 0.605 (0.342 - 1.073) 476 68.8 0.457 (0.303 - 0.687) 

Privado 33 10.8 29 9.5 - 244 79.7 - 

Total 174 17.4 104 10.4  720 72.1  
IDADE NO PRIMEIRO 
EXAME         

Ate 18 anos 32 10.4 30 9.8 2.909 (1.518 - 5.576) 245 79.8 5.512 (3.489 - 8.709) 

Entre 18 e 20 anos 20 9.0 28 12.6 4.345 (2.136 - 8.839) 174 78.4 6.264 (3.664 - 10.709) 

Ente 20 e 25 anos 34 14.1 21 8.7 1.917 (0.965 - 3.808) 186 77.2 3.939 (2.499 - 6.208) 

Acima de 25 anos 90 36.9 29 11.9 - 125 51.2 - 

Total 176 17.4 108 10.7  730 72.0  
MOTIVO PARA O 
PRIMEIRO EXAME         

INICIATIVA PRÓPRIA         

Não 117 17.9 72 11.0 0.981 (0.592 - 1.626) 466 71.1 0.883 (0.624 - 1.250) 

Sim 59 16.3 37 10.2 - 266 73.5 - 

Total 176 17.3 109 10.7  732 72.0  
QUEIXA 
GINECOLÓGICA         

Não 139 15.7 98 11.1 2.371 (1.153 - 4.877) 647 73.2 2.026 (1.322 - 3.106) 

Sim 37 27.8 11 8.3 - 85 63.9 - 

Total 176 17.3 109 10.7  732 72.0  

PRÉ-NATAL         

Não 143 17.7 78 9.7 0.581 (0.331 - 1.019) 587 72.6 0.934 (0.614 - 1.422) 

Sim 33 15.8 31 14.8 - 145 69.4 - 

Total 176 17.3 109 10.7  732 72.0  
SOLICITAÇÃO MÉDICA 
DE ROTINA         

Não 137 19.3 83 11.7 0.909 (0.516 - 1.601) 490 69.0 0.576 (0.391 - 0.849) 

Sim 39 12.7 26 8.5 - 242 78.8 - 

Total 176 17.3 109 10.7  732 72.0  

OUTRO         

Não 171 17.2 105 10.6 0.768 (0.202 - 2.923) 719 72.3 1.617 (0.569 - 4.597) 

Sim 5 22.7 4 18.2 - 13 59.1 - 

Total 176 17.3 109 10.7  732 72.0  
MOTIVO PARA O 
ULTIMO EXAME         

INICIATIVA PRÓPRIA         

Não 109 18.9 73 12.7 1.246 (0.755 - 2.059) 395 68.5 0.720 (0.514 - 1.009) 

Sim 67 15.2 36 8.2 - 337 76.6 - 

Total 176 17.3 109 10.7  732 72.0  
QUEIXA 
GINECOLÓGICA         

Não 140 16.2 85 9.8 0.911 (0.509 - 1.631) 640 74.0 1.789 (1.168 - 2.740) 

Sim 36 23.7 24 15.8 - 92 60.5 - 

Total 176 17.3 109 10.7  732 72.0  

PRÉ-NATAL         

Não 152 16.6 97 10.6 1.276 (0.610 - 2.670) 666 72.8 1.593 (0.967 - 2.625) 

Sim 24 23.5 12 11.8 - 66 64.7 - 

Total 176 17.3 109 10.7  732 72.0  
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Tabela 13 – Distribuição da frequência de realização do exame de Papanicolaou segundo as 
características relacionadas as exame na amostra de mulheres de 25 a 59 anos, 
em Manaus/AM, 2012 (conclusão) 

SOLICITAÇÃO MÉDICA 
DE ROTINA         

Não 127 18.6 73 10.7 0.782 (0.466 - 1.313) 484 70.8 0.753 (0.524 - 1.083) 

Sim 49 14.7 36 10.8 - 248 74.5 - 

Total 176 17.3 109 10.7  732 72.0  

OUTRO         

Não 173 17.2 106 10.6 0.613 (0.121 - 3.091) 724 72.2 1.569 (0.412 - 5.977) 

Sim 3 21.4 3 21.4 - 8 57.1 - 

Total 176 17.3 109 10.7  732 72.0  
DIFICULDADE NA 
REALIZAÇÃO DO ULTIMO 
EXAME 

       

TEVE 
DIFICULDADE 
PARA REALIZAR 
EXAME 

        

Não 115 15.1 77 10.1 1.276 (0.762 - 2.138) 571 74.8 1.881 (1.317 - 2.687) 

Sim 61 24.0 32 12.6 - 161 63.4 - 

Total 176 17.3 109 10.7  732 72.0  
LOCAL DA 
CONSULTA 
DISTANTE 

        

Não 168 17.3 101 10.4 0.601 (0.219 - 1.652) 703 72.3 1.154 (0.518 - 2.571) 

Sim 8 17.8 8 17.8 - 29 64.4 - 

Total 176 17.3 109 10.7  732 72.0  
AUSENCIA DE 
PEDIDO MÉDICO         

Não 175 17.4 106 10.5 16.758 (5.166 - 54.365) 725 72.1 42.982 (20.423 - 90.460) 

Sim 83 88.3 3 3.2 - 8 8.5 - 

Total 258 23.5 109 9.9  733 66.6  

LONGA ESPERA         

Não 145 16.0 96 10.6 5.755 (3.067 - 10.798) 668 73.5 8.009 (5.621 - 11.411) 

Sim 113 59.2 13 6.8 - 65 34.0 - 

Total 258 23.5 109 9.9  733 66.6  
AUSENCIA DE 
VAGA         

Não 156 16.4 98 10.3 5.825 (2.977 - 11.399) 699 73.3 13.442 (8.787 - 20.565) 

Sim 102 69.4 11 7.5 - 34 23.1 - 

Total 258 23.5 109 9.9  733 66.6  

VERGONHA         

Não 170 17.0 107 10.7 27.694 (6.679 - 114.835) 725 72.4 46.912 (22.320 - 98.598) 

Sim 88 89.8 2 2.0 - 8 8.2 - 

Total 258 23.5 109 9.9  733 66.6  
MEDO DO 
RESULTADO         

Não 176 17.4 108 10.7 50.318 (6.903 - 366.774) 730 72.0 113.371 (35.406 - 363.022) 

Sim 82 95.3 1 1.2 - 3 3.5 - 

Total 258 23.5 109 9.9  733 66.6  

OUTRA         

Não 167 17.0 103 10.5 9.354 (3.951 - 22.146) 711 72.5 17.611 (10.733 - 28.896) 

Sim 91 76.5 6 5.0 - 22 18.5 - 

Total 258 23.5 109 9.9  733 66.6  

- categoria de referência; * não é possível estimar o parâmetro, pois existe zero na referência. 
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Observou-se que a estimativa de odds ratio para o conhecimento sobre a finalidade do 

exame de Papanicolaou esteve associada de maneira estatisticamente significante à 

periodicidade do exame, sendo o conhecimento do mesmo fator protetor para realização do 

Papanicolaou no período adequado (IC95%=0,220-0,456). As mulheres que não sabiam da 

finalidade do exame e estavam recebendo a informação sobre o mesmo no momento da 

entrevista tiveram maior risco de realizar o Papanicolaou no período inadequado 

(IC95%=0,150-0,696).    

Quanto à fonte de informação sobre o exame de Papanicolaou, o grupo que recebeu 

informação na instituição de saúde teve chance mais elevada de realizar o exame no período 

inadequado, quando comprado ao grupo que referiu ter recebido informação diretamente do 

médico (IC95%=0,407-0,868). 

Quando investigada a relação entre a frequência de consulta ginecológica e a 

realização do exame de Papanicolaou no período adequado, verificou-se que houve 

associação estatisticamente significante. Foi observado que a mulher atendida pelo 

ginecologista menos de uma vez ao ano apresentou risco mais elevado de atraso na realização 

do exame do que aquela que realizava consulta ginecológica mais de uma vez ao ano 

(IC95%=0,056-0,134). 

Ao explorar a variável motivo para realizar o exame de Papanicolaou, foi observada 

associação estatisticamente significante com a periodicidade de realização do exame, sendo 

esta associação mais forte para a categoria periodicamente/ainda que esteja sadia, que se 

mostrou fator protetor para realização do Papanicolaou no período adequado.  

No que se refere ao local da realização do último exame de Papanicolaou, houve 

associação estatisticamente significante entre esta variável e a periodicidade de realização do 

mesmo. Chances mais elevadas de realização do exame no período inadequado foram 

identificadas entre as entrevistadas que referiram ter realizado o Papanicolaou no serviço 

público de saúde (IC95%=0,303-0,687). 

Quanto à idade na realização do primeiro exame de Papanicolaou, constatou-se que as 

mulheres que o realizaram até os 25 anos de idade tiveram menor risco de realização do 

exame no período inadequado, sendo as estimativas de odds ratio significativas para todas as 

categorias. 

Outra variável que se mostrou associada de maneira estatisticamente significante à 

realização do exame de Papanicolaou foi o motivo para ter realizado o primeiro exame. 

Verificou-se que as participantes que realizaram o primeiro exame em razão de outros 
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motivos que não a solicitação médica tiveram chance mais elevada de apresentarem o exame 

com periodicidade inadequada.   

Em relação à variável dificuldade para realizar o exame de Papanicolaou, verificou-se 

que, quando esta foi referida, houve maior risco de realização do exame no período 

inadequado. Considerando-se os motivos que dificultaram a realização do exame, foi 

observada associação positiva entre a periodicidade inadequada do exame e todos os motivos 

referidos como empecilhos, exceto o local de consulta distante.   
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6 DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Limitações e potencialidades do estudo 

 

 

A utilização de inquérito populacional, neste estudo, permitiu obter melhor estimativa 

da cobertura do exame de Papanicolaou, bem como o conhecimento a respeito do 

comportamento e condições de saúde da população feminina de Manaus, além de abranger 

questões relacionadas aos serviços de saúde.       

A realização de inquéritos populacionais é necessária para que se possa ter o 

conhecimento da realidade epidemiológica da população, uma vez que eles abrangem os 

problemas de saúde, permitindo correlacionar os resultados com as condições de vida das 

populações, conhecer os fatores de risco e a percepção das pessoas a respeito do seu estado de 

saúde (WALDMAN, et al., 2008).    

A composição etária da amostra, com exceção da categoria 55 a 59 anos, pode ser 

considerada como representativa, pois possui parâmetros de distribuição de idade semelhantes 

aos observados na população feminina do município de Manaus. 

Embora o uso do inquérito populacional seja uma abordagem adequada para se 

conhecer a realidade epidemiológica da população, não se podem descartar suas barreiras. Um 

dos complicadores dos inquéritos populacionais são as recusas, entretanto, o estudo contou 

com baixas taxas de não respostas, não comprometendo o resultado da pesquisa.   

Outro possível fator limitante para o presente estudo foi a seleção da faixa etária da 

população pesquisada restrita às mulheres com idade de 25 a 59 anos. A escolha desta faixa 

etária seguiu as diretrizes brasileiras para rastreamento do câncer do colo do útero vigente até 

o primeiro semestre de 2011 quando foi adotada nova diretriz nacional, ampliando o limite 

superior de 59 para 64 anos (INCA, 2011). A ampliação da faixa etária no desenho do estudo 

implicaria em um planejamento amostral diferente o que poderia levar ao aumento no 

tamanho da amostra. Cabe, no entanto, considerar que a seleção de mulheres com idade entre 

25 a 59 anos permitiu a comparabilidade com outras pesquisas realizadas no país, uma vez 

que no Brasil, até o período de 2011, o Ministério da Saúde adotava como estratégia de 

rastreamento do câncer do colo do útero a oferta do exame de Papanicolaou para população 

feminina nesta faixa etária (INCA, 2003).    
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Particularmente, é necessário considerar algumas limitações intrínsecas aos estudos 

transversais, que podem interferir nos resultados da pesquisa, como o viés de informação e de 

memória, uma vez que se tratam de informações fundamentadas em autorrelato. Os dados 

baseados em instrumentos de autorrelato podem sofrer tendência de distorção para a direção 

favorável, negando comportamentos socialmente indesejáveis (FURNHAM, 1986). A 

realização do exame de Papanicolaou pode ter sido superestimada, por ser um comportamento 

adequado e esperado para as mulheres, e o tempo de realização do último exame subestimado. 

Da mesma forma, a informação sobre a realização do exame de Papanicolaou fornecida pela 

participante, não obtida a partir de registros médicos, pode ter sofrido um viés recordatório, 

uma vez que a entrevistada pode ter se enganado quanto ao tempo decorrido em relação ao 

último exame.  

Apesar das barreiras existentes na metodologia com base nas respostas da própria 

participante, a análise do relato das mulheres apresenta vantagens sobre os registros médicos 

pois permite conhecer as mulheres que não realizam o exame de Papanicolaou ou realizam-no 

no período inadequado, as razões associadas a adesão ao exame, a frequência com que o 

mesmo vem sendo realizado e a identificação das mulheres que já tiveram relação sexual, 

excluindo as não sexualmente ativas, obedecendo, assim, aos critérios de elegibilidade do 

exame de Papanicolaou.  

A autorrelato pode apresentar uma boa acurácia sobre o exame de Papanicolaou 

embora diferenças possam ser encontradas com relação ao período e a população estudada. 

Em geral, o autorrelato da realização do Papanicolaou apresenta boa sensibilidade e baixa 

especificidade, o que pode levar a uma estimativa de adesão ao exame acima da real. Todavia, 

o relato pela própria participante apresenta alto grau de validade para a análise (KAHN et al., 

2000). Além disso, os dados auto-referidos são confiáveis e menos onerosos para a obtenção 

da informação sobre exames preventivos (INCA, 2004). Vários estudos nacionais e 

internacionais utilizam o método baseado no autorrelato das mulheres entrevistadas para 

estimar a cobertura do exame de Papanicolaou e planejar ações em saúde (COUGHLIN; 

UHLER, 2002; NOVAES; BRAGA; SHOUT, 2006; BORGES et al., 2012). 

Deve-se, ainda, considerar que o delineamento transversal não permite um adequado 

estabelecimento da relação causa-efeito entre as medidas de exposição e efeito, uma vez que 

exposição e evento são avaliadas no mesmo corte temporal, limitando a possibilidade de 

interpretar as associações encontradas. Contudo, Barros (2008) reconhece que os inquéritos 

de base populacional têm sido frequentemente realizados em países ricos e em 
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desenvolvimento, constituindo uma estratégia apropriada para análise e monitoramento do 

estado de saúde das populações.  

Em síntese, os inquéritos domiciliares são necessários para fornecerem informações 

que não são adquiridas em registros e, ainda, permitem conhecer a realidade do acesso aos 

serviços de saúde, sendo fundamentais para o planejamento e avaliação das políticas de 

promoção de saúde e controle de agravos (BARROS, 2008).       

 

 

6.2 Cobertura do exame de Papanicolaou no município de Manaus 

 

 

Os resultados apresentados revelam alta proporção de mulheres que relataram ter 

realizado pelo menos um exame de Papanicolaou alguma vez na vida (92,5%). No entanto, ao 

analisar a taxa de cobertura de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde na 

época da realização da pesquisa, segundo o qual todas as mulheres de 25 a 59 anos devem 

realizar um exame nos três últimos anos, a cobertura encontrada foi 76,5%, não atingindo o 

nível mínimo preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que estabelece cobertura 

superior a 80% para que haja impacto na incidência e mortalidade por câncer do colo uterino 

(WHO, 1998).  

Existem poucos estudos transversais de base populacional que relatam as taxas de 

cobertura do exame de Papanicolaou no Brasil. Em 2003, foram realizados três inquéritos 

populacionais de abrangência nacional. O primeiro estudo, desenvolvido pelo Instituto 

Nacional de Câncer, em 15 capitais brasileiras e no Distrito Federal, mostrou que a cobertura 

do exame nos últimos três anos variou de 73,4% em João Pessoa a 92,9% em Vitória 

(BRASIL, 2004). O segundo inquérito, parte da Pesquisa Mundial de Saúde, conduzido pela 

OMS em 188 municípios, identificou taxa de cobertura de 66% nos três anos anteriores à 

entrevista (SZWARCWALD et al., 2004). O terceiro estudo é a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), desenvolvida pelo IBGE em todas as regiões do país, a qual 

evidenciou cobertura nos três anos anteriores à pesquisa de 68,7% em mulheres acima de 24 

anos, sendo que 20,8% das mulheres nesta faixa etária nunca haviam realizado o exame de 

Papanicolaou (IBGE, 2005). Esta pesquisa também foi realizada no ano de 2008, 

identificando cobertura de 87,0% de realização do exame alguma vez na vida entre mulheres 

de 25 a 59 anos, sendo que 91,2% destas haviam feito o exame no período de até três anos 

anteriores à entrevista (IBGE, 2010). Entre 2003 e 2008, houve um aumento da cobertura do 
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exame de Papanicolaou alguma vez na vida em mulheres com 25 anos ou mais, no país, 

variando de 79,1% para 84,5% respectivamente (IBGE, 2010).  

Inquéritos epidemiológicos realizados em diversas regiões do país mostram que há 

grande diferença na taxa de cobertura do exame de Papanicolaou entre os municípios (Tabela 

14). Na Região Sudeste, Nascimento, Eluf-Neto e Rego (1996), em estudo conduzido no 

município de São Paulo, encontraram cobertura de 68,9% de realização do exame alguma vez 

na vida e 60,8% nos três anos anteriores à entrevista. Pinho (2002) encontrou proporção 

relativamente alta de mulheres entre 15 a 49 anos que realizaram o exame alguma vez na vida 

(86,0%) e nos últimos três anos (77,0%) no município de São Paulo em pesquisa realizada em 

2000. Estudo mais recente realizado em São Paulo constatou cobertura do Papanicolaou de 

90,3% alguma vez na vida e 79,6% nos últimos três anos (DIONÍZIO, 2011).  

No Sul do Brasil, Murata, Gabrielloni e Schirmer (2012), em estudo realizado em 

2006, no município de Maringá, encontraram uma cobertura de 87,6% do exame de 

Papanicolaou realizado nos três anos anteriores à pesquisa. Gasperin, Boing e Kupek (2011), 

em inquérito conduzido em 2009, com mulheres entre 20 a 59 anos residentes em 

Florianópolis, constataram cobertura de 93% do exame realizado pelo menos uma vez na vida 

e 86% nos últimos três anos.  

Na região Nordeste, no município de São José do Mipibu, Fernandes et al. (2009) 

observaram que 85% das mulheres com idade entre 15 a 69 anos realizaram o exame alguma 

vez na vida e 64,4% fizeram-no pelo menos uma vez a cada três anos. Albuquerque et al. 

(2009), em pesquisa realizada no estado de Pernambuco, em 2006, constataram cobertura do 

Papanicolaou entre mulheres de 25 a 59 anos de 66,2% nos três anos anteriores à pesquisa.  

Na região Norte, pesquisas relacionadas ao tema são escassas. Borges et al., (2012), ao 

estudarem a prevalência do exame de Papanicolaou no município de Rio Branco, no período 

de 2007 a 2008, observaram que 85,3% das mulheres entre 25 a 59 anos já haviam realizado 

pelo menos um exame nos últimos três anos que precederam à entrevista. Em Manaus, estudo 

conduzido pelo Instituto Nacional do Câncer, entre 2002 e 2003, estimou prevalência de 

84,5% para a realização de pelo menos um exame nos três anos anteriores à pesquisa 

(BRASIL, 2004).  
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Quadro 1 – Estudos sobre a cobertura do exame de Papanicolaou no Brasil 
 

Autor, local, ano Tipo do estudo, faixa etária,  
ano  

Cobertur
a na vida 

Cobertura 
últimos 3 anos 

N 

Brasil/ INCA, 15 
capitais brasileiras e 
Distrito Federal, 2004 

Inquérito Populacional,  
25 a 59 anos, 2002-2003 

 
_ 

Variou de  
73,4% a 92,9% 

_ 

Szwarcwald, et al., 188 
municípios, 2004 

Inquérito Populacional,  
18 a 69 anos, 2003 

_ 66% 5.000 

IBGE, estudo nacional, 
2005 

Inquérito Populacional, 
acima de 24 anos, 2003 

79,1% 68,7% _ 

IBGE, capitais 
brasileiras, 2008  

Inquérito telefônico, 
25 a 59 anos, 2007 

_ Variou de 

68,2% a 90,1% 

_ 

IBGE, capitais 
brasileiras, 2012  

Inquérito telefônico, 
25 a 59 anos, 2011 

_ 80,5% _ 

Nascimento, Eluf-Neto 
e Rego, São Paulo, 
1996 

Inquérito transversal 
Populacional, 15 a 49 anos, 
1987 

68,9% 60,8% _ 

Pinho, São Paulo, 2002 Inquérito transversal 
Populacional, 15 a 49 anos, 
2000  

86,0% 77,0% 1.172 

Dionízio, São Paulo, 
2011 

Inquérito transversal 
Populacional, 20 a 59 anos, 
2008 

90,3% 79,6% 1.236 

Murata, Gabrielloni e 
Schirmer, Maringá, 
2012 

Inquérito transversal 
Populacional, 25 a 59 anos, 
2006 

_ 87,6% 291 

Gasperin, Boing e 
Kupek, Florianópolis, 
2010 

Inquérito transversal 
Populacional, 20 a 59 anos, 
2009 

93% 86% 952 

Fernandes et al, São 
José do Mipibu, 2009 

Inquérito transversal 
Populacional, 15 a 69 anos, 
2007 

85% 64,4% 267 

Borges et al., Rio 
Branco, 2012 

Inquérito transversal 
Populacional, 18 a 69 anos, 
2007 a 2008 

_ 85,3% 772 

Brasil/ INCA, Manaus, 
2004 

Inquérito transversal 
Populacional, 25 a 59 anos, 
2002 a 2003 

_ 84,5% _ 

Brasil, Manaus, 2008  Inquérito telefônico, 25 a 59 
anos, 2007 

83,4% 78,0% _ 

Brasil, Manaus, 2009 Inquérito telefônico, 25 a 59 
anos, 2008 

84,9% 80,0% _ 

Brasil, Manaus, 2010a Inquérito telefônico, 25 a 59 
anos, 2009 

81,7% 75,5% _ 

Brasil, Manaus, 2011b Inquérito telefônico, 25 a 59 
anos, 2010  

85,5% 81,7% _ 

Brasil, Manaus, 2012 Inquérito telefônico, 25 a 59 
anos, 2011 

80,2% 74,7% _ 
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Evidenciou-se, no presente estudo, taxa de cobertura do exame de Papanicolaou mais 

baixa quando comparada aos dados observados neste último inquérito epidemiológico, 

realizado em Manaus, ressaltando-se que as duas pesquisas possuem aspectos metodológicos 

similares. As discrepantes taxas encontradas podem ser atribuídas em decorrência da 

Campanha Nacional de Prevenção do Câncer do Colo Uterino, que ocorreu no ano de 2002, o 

que pode ter influenciado na divulgação da importância da realização do exame, como mostra 

Dias, Gláucia e Assis (2010), em  análise de dados do Siscolo no Brasil e regiões, no período 

de 2002 a 2006, ao constatarem que em 2002 a razão entre exames citopatológicos e a 

população alvo registrou os valores mais altos. 

Estimativas da cobertura do exame de Papanicolaou também são obtidas anualmente 

através do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico (VIGITEL), implantado pelo Ministério da Saúde, desde 2006, em todas 

as capitais brasileiras e no Distrito Federal. As informações deste Sistema são coletadas por 

meio de entrevistas via telefone fixo residencial em amostras probabilísticas da população 

com 18 anos ou mais de idade residentes em domicílios que possuam telefone fixo. No 

município de Manaus, as estimativas obtidas pelo VIGITEL registraram variações na 

prevalência de realização do exame de Papanicolaou no decorrer dos anos. Nas publicações 

de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, foram encontradas, entre mulheres 25 a 59 anos, taxas de 

cobertura do exame nos três anos anteriores a entrevista de 78,0%, 80,0%, 75,5%, 81,7% e 

74,7%, respectivamente. Convém ressaltar que a abordagem metodológica utilizada pelo 

VIGITEL pode apresentar vieses, uma vez que a amostra é composta apenas por mulheres 

que possuem linha telefônica residencial, o que acaba restringindo a população alvo (SEGRI, 

2008), e, ainda, a posse de telefone fixo se relaciona ao nível socioeconômico, fator 

reconhecido como preditor da realização do Papanicolaou (FLORES; BENCOMO, 2009; 

WILLIANS-BRENNAN et al., 2012).  

A prevalência de realização do exame de Papanicolaou encontrada na presente 

pesquisa assemelha-se a apresentada pelo VIGITEL nos anos de 2009 e 2011, entretanto em 

razão das diferenças metodológicas existentes, torna-se difícil a comparação dos níveis de 

cobertura entre si. Segri et al. (2011), ao compararem as estimativas de prevalência dos 

exames preventivos obtidas em inquéritos domiciliar e telefônico, no município de São Paulo, 

em 2008, observaram, diferenças estatisticamente significantes para as estimativas globais de 

realização do exame de Papanicolaou alguma vez na vida e no último ano e da mamografia 

alguma vez na vida, com prevalências de cobertura superiores entre as entrevistadas pelo 

inquérito telefônico.   
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Comparando os achados do presente estudo com os resultados encontrados nos 

inquéritos acima mencionados, o município de Manaus apresenta cobertura do exame de 

Papanicolaou inferior as estimativas encontradas nos municípios do Sudeste, Sul e Norte e 

acima dos percentuais evidenciados nos municípios nordestinos, ficando evidente que a 

cobertura em Manaus ainda permanece aquém do preconizado pela OMS, o que reflete 

diretamente no coeficiente de mortalidade por câncer do colo do útero do município. Todavia, 

apesar dos inquéritos acima possuírem aspectos metodológicos semelhantes ao presente 

estudo, algumas pesquisas foram realizadas com intervalo de faixa etária diferentes, limitando 

a comparabilidade dos resultados.    

Outro aspecto importante evidenciado neste estudo, e consistente com os demais 

estudos brasileiros, refere-se a proporção de mulheres que relatou realizar o exame mais de 

uma vez por ano ou anualmente (66,6%), intervalo curto, inferior ao preconizado pelo 

Ministério da Saúde.  

Considerando que as recomendações vigentes preconizam a realização do exame a 

cada três anos após a obtenção de dois resultados negativos com intervalo de um ano, 

observa-se, no município, um excesso de exames em mulheres consideradas protegidas de 

acordo com as normas da Ministério da Saúde (BRASIL, 2002a). Tal achado pode sugerir a 

possibilidade de que as mulheres estejam adotando uma periodicidade anual na realização do 

exame Papanicolaou, como observado em outras pesquisas nas quais constataram que a 

maioria das mulheres entrevistadas realizava o exame anualmente (OLIVEIRA, 2003; 

PINHO, 2005; FERREIRA; OLIVEIRA, 2006; CORRÊA; VILELLA; ALMEIDA, 2012). A 

realização anual do exame é desnecessária, uma vez que o tempo de evolução das lesões é 

lento, e os recursos poderiam ser destinados para se obter uma alta cobertura com repetição 

menos freqüente dos exames, bem como a busca das mulheres que nunca o realizaram 

(MILLER, 1993). Além disso, a frequência de exames em excesso pode sobrecarregar o 

sistema e onerar o serviço público de saúde sem aumento significativo dos potenciais 

benefícios (PINHO at al., 2003; QUADROS et al., 2004). 

A periodicidade inadequada do Papanicolaou pode ser reflexo da informação dada 

pelo profissional de saúde, má qualidade das lâminas, falta de informação das pacientes e 

desorganização dos serviços de saúde. Oliveira (2003), por exemplo, ao estudar a prevenção 

do câncer do colo do útero em Ribeirão Preto, observou que as mulheres haviam recebido 

orientação de profissionais de saúde sobre a importância da realização do exame no máximo 

de ano em ano. Pinho (2005), em estudo realizado em Londrina, constatou que, embora o 

profissional da Unidade conheça a periodicidade preconizada pelo Ministério da Saúde, a 
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coleta é orientada para ser realizada anualmente. Valente et al. (2009), ao estudarem o 

conhecimento de mulheres sobre o exame de Papanicolaou, em Uberaba, constataram que 

96% das entrevistadas acreditavam que a periodicidade de realização do exame deveria ser 

anual, orientação prestada pelos profissionais da área da saúde da região onde se insere o 

estudo. A orientação para realização anual do exame pode ser fonte da falta do conhecimento 

sobre a prevenção do câncer ou em decorrência da necessidade de atingir as metas pactuadas 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde.   

Sabendo-se que em nosso país os recursos destinados a saúde estão aquém do 

necessário, a realização do exame em excesso nos remete a reflexão da necessidade de 

otimizar os recursos disponíveis, assegurando que todas as mulheres tenham acesso aos 

serviços de rastreamento. Ao mesmo tempo, a história prévia de exames além dos últimos três 

anos, pode conferir uma proteção no aparecimento do câncer do colo uterino 

(NASCIMENTO; SILVA; MONTEIRO, 2012). Nesta perspectiva, considera-se que enfoque 

não deva ser dado em reduzir o número de exames, mas sim no desenvolvimento de 

estratégias programáticas para as mulheres sob o maior risco de desenvolver o câncer do colo 

do útero sejam asseguradas à realizarem o exame de Papanicolaou.  

 

 

6.3 Características relacionadas ao exame de Papanicolaou  

 

 

A análise dos dados referentes ao conhecimento sobre a finalidade do exame de 

Papanicolaou mostrou que a maioria das participantes possuía informação sobre o mesmo 

(85,5%), sendo este um fator protetor para a realização do exame no período adequado. As 

mulheres que não tinham conhecimento acerca do exame de Papanicolaou tiveram maior risco 

de realizá-lo no período inadequado. Este resultado sugere que o acesso a informação é 

essencial para que a mulher utilize os cuidados preventivos de maneira consciente.  

Nessa mesma linha, um estudo sobre a vivência de mulheres japonesas e brasileiras 

descendentes de japoneses quanto ao exame precoce do câncer cérvico-uterino evidenciou 

que o conhecimento da finalidade do Papanicolaou influenciou as mulheres a se submeterem 

ao mesmo, enquanto que a desinformação sobre a doença e o exame prejudicaram a busca 

pela prevenção (CHUBACI; MERIGHI, 2005). Em consonância com este argumento, alguns 

estudos têm observado que a realização do exame deriva do conhecimento do que é e para que 
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serve o mesmo, pois, para se adotar uma prática adequada, pressupõe-se um conhecimento 

prévio (BRENNA et al., 2001; GAMARRA; PAZ; GRIEP, 2005).  

Com relação à fonte de informação sobre o exame, as principais relatadas foram o 

médico e a instituição de saúde, correspondendo a 58,3%. Em comparação com a informação 

obtida diretamente do médico, as mulheres que receberam informação por outro meio na 

instituição de saúde tiveram maiores chances de realizar o exame no período inadequado. Este 

resultado é semelhante ao encontrado por Fernandes et al. (2009), que, ao estudarem os 

conhecimentos, atitudes e práticas das mulheres em relação do exame de Papanicolaou no 

Nordeste, encontraram o médico como a principal fonte de informação sobre o exame 

(40,1%), seguido de amigas ou parentes, agentes comunitários de saúde, rádio e TV e demais 

profissionais das unidades básicas de saúde. A associação entre a fonte de informação sobre o 

exame de Papanicolaou e o período de realização do exame também foi evidenciada em 

estudo realizado por Corrêa (2009), o qual constatou que as mulheres que receberam 

informação na unidade básica de saúde tiveram maiores chances de realizar o exame nos 

últimos três anos, comparadas àquelas que foram informadas através de outras fontes. As 

mulheres orientadas por profissionais da saúde demonstram maior conhecimento e confiança 

para práticas preventivas do que mulheres que recebem a informação de outras fontes 

(MCCREADY; LITTLEWOOD; JENKINSON, 2005), destacando-se aí o papel do médico. 

Fernandes et al. (2009) ressaltam este papel ao relatar que os melhores índices de adequação 

da prática do exame de Papanicolaou foram observados entre as mulheres que consultavam o 

médico com maior frequência, exercendo este profissional uma função importante sobre a 

prática e, por conseguinte sobre a cobertura do exame nas mulheres pesquisadas. O 

conhecimento sobre a importância da realização do exame de Papanicolaou, juntamente com 

o empenho dos profissionais da atenção básica a fim de influenciar o comportamento 

preventivo e o rastreamento precoce, melhoram a participação da mulher no controle sobre 

sua saúde (SILVA, 2010).    

Em contrapartida, Silva (2010), ao investigar o conhecimento sobre o exame 

Papanicolaou em uma Unidade Básica de Saúde do Rio de Janeiro, constatou que as 

principais fontes de informação mencionadas foram as instituições de saúde e os veículos de 

comunicação, sendo que somente 30,6% das participantes referiram que receberam 

informação do médico. Assim, deve-se considerar que a obtenção da informação sobre o 

exame com o médico e/ou na instituição de saúde pode refletir, na verdade, o auto-cuidado da 

mulher em busca de maior participação no processo saúde/doença, implicando, deste modo, 

na adoção de cuidados preventivos. 
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Sob tal perspectiva, considera-se que a formação de uma atitude favorável sobre a 

realização do Papanicolaou pode ser influenciada pelo nível de conhecimento adquirido e a 

fonte de informação, exercendo o profissional de saúde um importante papel neste contexto. 

Tavares (2006) ressalta que é necessário que este profissional estabeleça vínculo com a 

comunidade, através do diálogo e do compartilhamento de interesses coletivos, para assim 

alcançar a melhoria das condições de saúde da população. Os profissionais de saúde, 

especialmente os da atenção primária, estão em uma posição única para convidar as mulheres 

a realizar o Papanicolaou, assegurar o seguimento de mulheres com resultados suspeitos e 

investigar as razões de não realização do exame (AUSTOKER, 1994). Wellensiek et al. 

(2002) referem que a melhoria das condições sócio-econômicas e educacionais pode 

contribuir para o êxito do programa de rastreamento do câncer cérvico-uterino, mas somente 

se o profissional de saúde fornecer informação adequada às pacientes e estas tomarem a 

iniciativa de realizar o exame. Além disso, é necessário haver o compartilhamento das fontes 

de informação entre as usuárias e os profissionais de saúde, para que as mulheres tenham uma 

participação ativa no processo decisório em relação à realização do Papanicolaou (PINHO; 

FRANÇA JUNIOR, 2003). 

Entretanto, há estudos que mostram que a realização periódica do exame Papanicolaou 

não está apenas relacionada a aquisição do conhecimento adequado sobre o mesmo, mas 

permeia aspectos sociais e individuais das mulheres, como idéias e crenças culturalmente 

aceitas. Por exemplo, na China Continental e Taiwan, há um estigma associado às mulheres 

solteiras que participam do rastreamento do câncer do colo do útero, uma vez que sua 

participação é vista como indicativo de vida sexual ativa, o que não é culturalmente aceitável 

(GU; CHAN; TWINN, 2010; TUNG; LU; COOK, 2010). Ainda, no contato com o 

profissional de saúde, as informações repassadas às mulheres podem deixar lacunas, não 

orientando, objetivamente, sobre o câncer do colo do útero e realização do exame de 

Papanicolaou, gerando dúvidas e temores (LEITE, 2010).    

Em vista disso, é imprescindível que os profissionais de saúde estejam sensíveis aos 

aspectos psicológicos que envolvem a realização do exame, respeitando os pensamentos, 

crenças e anseios das mulheres. Acredita-se que, em qualquer das fontes de informações sobre 

o exame, o eixo norteador deva ser a produção e difusão de conhecimento, sensibilizando as 

mulheres a respeito da importância da realização do Papanicolaou, contribuindo, deste modo, 

para a mudança no cenário do CCU.  

Outro fator que se mostrou associado à realização do exame foi a frequência de 

consultas ginecológicas. Observou-se que a mulher atendida pelo ginecologista menos de uma 
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vez ao ano apresentou risco mais elevado de atraso na realização do exame do que a mulher 

que realizava consulta ginecológica mais de uma vez ao ano. Este dado está de acordo com 

alguns estudos que mostram maiores chances de não realização do exame de Papanicolaou em 

mulheres que não realizaram consulta médica no último ano (HACKENHAAR; CESAR; 

DOMINGUES, 2006; MULLER et al., 2008; BRISCHILIARI et al., 2012). A associação 

entre essas variáveis pode ser em razão do contato com o serviço de saúde aumentar a 

probabilidade de realização do exame, seja por recomendação médica ou devido a outras 

práticas assistenciais, e não necessariamente ao rastreamento do câncer do colo do útero 

(DIAS-DA-COSTA et al., 1998; PINHO, 2002; GAMARRA, 2004; VALE et al., 2010; 

CESAR et al. 2012). Há ainda a possibilidade de que esta atitude favorável em relação à 

realização do Papanicolaou possa ser proveniente da compreensão por parte da mulher da 

importância da utilização do exame para a manutenção da sua saúde.  

Quanto aos motivos para realização do exame de Papanicolaou, aproximadamente 

metade das participantes mencionaram a procura espontânea como principal motivo, sendo 

este fator associado à realização do exame no período adequado, embora a realização por 

queixas ginecológicas e por recomendação médica também estejam associados à 

periodicidade do exame, porém com menor força. Resultados semelhantes foram observados 

em outros estudos nos quais os autores evidenciaram proporção alta de mulheres que 

mencionaram a demanda espontânea como principal motivo para realização do Papanicolaou 

(MERIGHI; HAMANO; CAVALCANTE, 2002; PINHO, 2002; GUARISI et al., 2004; 

PINHO, 2005; TELLES et al., 2008; CECHINEL et al., 2009; FERNANDES et al., 2009; 

OLIVEIRA et al., 2010). Entretanto, a procura espontânea pelo Papanicolaou nem sempre 

reflete a adoção de medidas preventivas ligadas ao controle do câncer do colo do útero, 

muitas vezes estando associada à oportunidade de sua oferta durante outras práticas 

assistenciais, fazendo parte das consultas de planejamento familiar, ginecológicas ou 

obstétricas. A prática do exame por ocasião de outra demanda, designada de rastreamento 

oportunístico, não tem sido efetiva no impacto sobre as taxas de incidência e mortalidade do 

câncer do colo uterino, sendo mais onerosa para o sistema de saúde (BRASIL, 2010b). Ainda, 

deve-se considerar que a referência à realização do exame de forma espontânea, pode estar 

sob influência da presença potencial do viés de resposta, uma vez que as mulheres podem ter 

fornecido a informação que é moralmente desejável.  

Outros motivos associados à realização do exame de Papanicolaou no período 

adequado, no presente estudo, foram a recomendação médica e a presença de sintomas 

ginecológicos. Observou-se neste estudo que as mulheres que realizaram o primeiro 
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Papanicolaou em razão de diferentes motivos que não a solicitação médica tiveram chance 

mais elevada de apresentarem o exame com periodicidade inadequada. De fato, o contato da 

mulher com o profissional de saúde durante consultas de rotina aumenta a probabilidade de 

realização do exame de Papanicolaou por recomendação médica (COUGHLIN; UHLER, 

2002; ORTIZ et al., 2010). Ressalta-se aí o papel relevante do profissional de saúde sobre a 

prática do Papanicolaou, devendo aproveitar as oportunidades de contato com as mulheres 

para desempenharem práticas educativas acerca da realização periódica do exame preventivo, 

uma vez que pesquisas apontam ainda como uma das principais barreiras para a prática do 

Papanicolaou a ausência de solicitação por parte do médico ou outro profissional de saúde, 

indicando que muitas mulheres não se sentem com direito ou conhecimento suficiente para 

solicitá-lo (GAMARRA, PAZ; GRIEP, 2005; FERNANDES et al. 2009).  

Já para outras mulheres, a procura e realização do exame só sobrevêm quando 

apresentam um sinal ou sintoma (MAXWELL et al., 2001; PINHO, 2005; RANCHO; 

VARGAS, 2007; PIMENTEL, 2010; CORRÊA, VILELLA; ALMEIDA, 2012). A procura 

motivada pela presença de problemas ginecológicos é uma das principais razões para a 

realização do exame em países em desenvolvimento, ao passo que nos países desenvolvidos 

esta relação representa menos de 10% (STRATON et al., 1993; LACZANO-PONCE et al., 

1999). A atitude da mulher em procurar o exame preventivo somente quando há 

sintomatologia pode indicar a falta de conhecimento sobre as ações preventivas, já que elas 

associam a realização do exame com estado de doença, entendido por sintomas uro-

ginecológicos. Destaca-se ainda que a realização do exame com processo inflamatório 

presente prejudica a qualidade da amostra, devendo ser repetida nova coleta citológica e, 

também, o material purulento representa um dos fatores que torna a amostra insatisfatória 

para análise, podendo gerar resultado falso-negativo (HACKENHAAR; CESAR; 

DOMINGUES, 2006; AMARAL et al., 2006; AMARAL et al., 2008). Sendo assim, é 

importante que os profissionais de saúde informem às mulheres sobre as lesões precursoras do 

câncer cérvico-uterino, as quais podem não apresentar sintomas, orientando-as para que 

realizem o exame em condições assintomáticas, e que retornem para repetir a coleta citológica 

em situações que prejudiquem a qualidade do exame.       

Com base nas colocações acima, as investigações sobre os fatores que levam a mulher 

realizar o exame de Papanicolaou têm observado que, de modo geral, a adesão ao exame 

acompanha alguns motivos, como por procura espontânea, presença de sintomas 

ginecológicos, parte da assistência ginecológica ou obstétrica, solicitação médica ou em razão 

da rotina de um programa organizado de rastreamento (PINHO, 2002; GAMARRA, 2004; 
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ARAÚJO, 2008; CORRÊA, 2009). De fato, independente do motivo para realização do 

Papanicolaou, o contato com o serviço de saúde aumenta a chance da mulher ter prática 

adequada em relação ao exame (GAMARRA, 2004). Diante dessas observações, fica evidente 

a necessidade de uma rede de atenção estruturada e organizada, com profissionais de saúde 

preparados para desenvolverem ações educativas a fim da mulher incorporar medidas 

preventivas como hábito na sua vida.           

O presente estudo revelou também que o principal lugar referido para a realização do 

exame de Papanicolaou foi a rede pública de saúde, mostrando-se a prática do exame no 

serviço público associada a sua realização no período inadequado. Dados de outros estudos 

realizados em diferentes regiões do Brasil mostram também que o Sistema Único de Saúde é 

responsável pela maioria dos exames realizados (ALBUQUERQUER et al., 2009; FREITAS 

et al., 2012; MURATA, GABRIELLONI; SCHIRMER, 2012; NASCIMENTO; SILVA;  

MONTEIRO, 2012). O fato da maior parte da população do presente estudo pertencer aos 

grupos socioeconômicos C, D e E pode estar relacionado com a necessidade de utilização de 

serviços públicos de saúde e desta forma ter influência nas características de realização do 

Papanicolaou, uma vez que as atitudes preventivas são afetadas por fatores socioeconômicos 

(MORAES et al., 2011).     

Com relação a idade de realização do primeiro exame de Papanicolaou, quanto mais 

cedo a realização deste exame, maior a chance da mulher adotar uma periodicidade adequada. 

A população deste estudo teve início da atividade sexual, em sua maioria, antes dos 19 anos 

de idade, dado corroborado por outros autores ao evidenciarem que as mulheres estão 

iniciando a vida sexual cedo, antes dos 18 anos (MURTA et al., 1999; LEITE et al., 2010). 

Roland et al. (2013) observaram em estudo realizado nos Estados Unidos, com mulheres não 

institucionalizadas, que a idade mais jovem do primeiro exame de Papanicolaou esteve 

associada às mulheres negras não-hispânicas, ao menor nível educacional e às mulheres que já 

haviam tido filho. Para os autores, a iniciação do Papanicolaou em idade mais jovem pode 

está relacionada a existência de um comportamento sexual de risco. Há relatos na literatura 

que mulheres jovens estão mais sujeitas a realizarem o exame em decorrência de 

procedimentos vinculados às atividades de rotina do ciclo gravídico puerperal ou como parte 

do planejamento familiar ou ainda devido a recomendações médicas e queixas ginecológicas 

(PINHO et al., 2003; GAMARRA; PAZ; GRIEP, 2005; SILVA et al., 2006; ARAÚJO, 

2008). Além disso, a busca do primeiro exame com idade mais jovem pode levar a mulher a 

ter contato mais cedo com o serviço de saúde, assim recebendo maior orientação sobre o 
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autocuidado que favoreça a adoção de práticas preventivas adequadas, adquirindo o hábito de 

realizar o exame. 

Outro aspecto evidenciado neste estudo diz respeito à presença de dificuldade para 

realização do exame de Papanicolaou, que esteve associada com a periodicidade inadequada 

do mesmo. Os problemas de acesso ao exame de Papanicolaou, refletem em questões 

pessoais, de oferta e organização dos serviços de saúde que podem atuar como barreiras à 

busca por práticas de prevenção secundária ao câncer do colo do útero. Os sentimentos de 

vergonha e medo do resultado do exame, a falta de vagas para consultas, a ausência de 

solicitação do exame por parte do médico e a longa espera para o atendimento são alguns dos 

causadores da falta de adesão à prática ao Papanicolaou, concordante com outros autores 

(PINHO; FRANÇA JUNIOR, 2003; ARAÚJO 2008; CECHINEL et al., 2009; RAFAEL; 

MOURA, 2010; DIÓGENES et al. 2011; OZAWA; MARCOPITO, 2011; AUGUSTO et al., 

2013).  

As experiências difíceis vividas pelas mulheres nos serviços de saúde durante a busca 

pelo Papanicolaou podem servir como elementos regulatórios à realização do exame, 

interferindo diretamente na prática preventiva. Studts, Tarasenko e Schoenberg (2013), ao 

estudarem as barreiras para o rastreamento do câncer do colo do útero em mulheres da zona 

rural de Appalachian nos Estados Unidos, observaram que diferentes barreiras afetam a 

decisão da mulher em participar do rastreio do câncer do colo do útero, sendo referidas pela 

maioria razões que podem ser enquadradas entre emoções negativas e crenças, 

disponibilidade de recursos e situações favoráveis à realização do exame, como dificuldade de 

transporte e impedimento financeiro.     

Diante do exposto, as estratégias que propendem a uma mudança no comportamento 

em direção as práticas preventivas não devem atuar um aspecto isoladamente, mas sim 

envolver questões individuais e institucionais que estão consistentemente ligadas com a 

resistência à busca da prevenção do câncer do colo do útero. Assim, em curso à diminuição 

dos componentes restritivos à prática do Papanicolaou, torna-se indispensável a organização 

dos serviços de saúde, aumentando e facilitando o acesso e a utilização do exame. Não menos 

importante, deve-se também preparar a equipe de saúde para prestar um suporte humanitário 

às mulheres a fim de minimizar os sentimento negativos, e, ainda, desenvolverem atividades 

de educação em saúde permitindo um melhor conhecimento da importância da adesão ao 

exame de Papanicolaou.   
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6.4 Fatores sócio-demográficos 

 

 

Ao analisar as variáveis deste bloco, observou-se que quanto à idade, houve tendência 

de mulheres mais jovens, especificamente na categoria de 25 a 29 anos, realizarem o exame 

de Papanicolaou fora do período adequado, porém esta diferença não foi estatisticamente 

significante. A literatura tem mostrado que a menor prevalência de realização do exame de 

Papanicolaou encontra-se entre as mulheres mais jovens e as mais velhas (DIAS-DA-COSTA 

et al., 2003; HACKENHAAR; CESAR; DOMINGUES, 2006; ARAÚJO, 2008; GASPERIM, 

2010; DIONÍZIO, 2011). Em estudo realizado por Pinho (2002), a proporção de realização do 

exame de Papanicolaou alguma vez e nos últimos três anos foi maior entre as mulheres na 

faixa etária de 35 a 49 anos. A baixa cobertura entre as mulheres mais jovens pode ser em 

decorrência da idade de início da vida sexual ou em razão da recomendação do programa de 

prevenção do câncer do colo do útero, que, no Brasil, recomenda rastrear mulheres na faixa 

etária de 25 a 64 anos (ARROSSI et al., 2009).  

Em relação à ocupação, as mulheres que referiram trabalhar em empresa pública 

tiveram menor chance de realizar o exame no período inadequado comparadas àquelas que 

mencionaram outras ocupações. A literatura tem relatado que as maiores proporções de atraso 

no exame de Papanicolaou estão entre as mulheres que não trabalham fora de casa 

(GAMARRA; PAZ; GRIEP; 2005; SILVA et al. 2006). Possivelmente, questões de gênero 

estão ligadas à associação entre o trabalho exclusivamente em casa e a atitude inadequada 

frente ao exame. Sob a ótica da perspectiva de gênero, essas mulheres podem possuir menos 

autonomia para trata de questões relacionadas ao cuidado à sua saúde, o que poderia dificultar 

a formação de uma atitude adequada em relação ao exame de Papanicolaou (GAMARRA, 

2004). As mulheres ativas profissionalmente, independente de seu papel no mercado de 

trabalho, apresentam proporções mais elevadas de atitude adequada em relação à realização 

do exame, podendo isto ocorrer em virtude do maior contato com outras pessoas e 

consequentemente maior acesso a informações, estimulando a busca por serviços preventivos. 

Cabe salientar ainda que, de acordo com o Decreto nº 6.856, de 25 de maio de 2009, os 

servidores da administração pública federal devem ser submetidos a exames médicos 

periódicos, incluindo a citologia oncótica, o que pode estar relacionado ao fato das mulheres 

de empresa pública apresentarem prática do exame mais adequada.  

Levando em consideração as históricas desigualdades de poder nas relações de gênero, 

acredita-se que a oferta isolada do exame de Papanicolaou não é suficiente para redução da 
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incidência do câncer do colo do útero. Deve-se considerar a intrínseca relação entre os 

aspectos de saúde e as tensões de gênero impostas pela definição dos papéis sociais. Neste 

sentido faz-se necessário a sensibilização dos serviços de saúde às questões de gênero, uma 

vez que este câncer está imbricado diretamente com estas relações. Partindo dessa 

compreensão, os programas de prevenção e controle do câncer do colo do útero não pode 

prescindir das questões de gênero, mas sim incorporá-las como um dos determinantes da 

saúde, desenvolvendo ações que tomam maior amplitude, considerando as especificidades 

femininas e atuando nos fatores sociais, culturais e históricos (NOGUEIRA; SILVA, 2008). 

Em relação ao nível de escolaridade, semelhante a outros estudos epidemiológicos, o 

baixo grau de instrução esteve associado com a realização do exame de Papanicolaou no 

período inadequado (PINHO, 2002; ARROSSI et al., 2009; DIONÍZIO, 2011; GASPERIM; 

BOING; KUPEK, 2011; BORGES et al. 2012; AUGUSTO et al. 2013). As mulheres que 

possuíam ensino fundamental incompleto tiveram chances mais elevadas de realizar o exame 

no período inadequado comparadas àquelas com ensino superior completo. Augusto et al. 

(2013), ao estudarem as barreiras para o rastreamento do câncer do colo do útero no Rio de 

Janeiro, observaram que o analfabetismo, fortemente associado ao nível socioeconômico, 

esteve relacionado de maneira independente com a prática irregular do exame de 

Papanicolaou.   

A evidência mostra que a educação facilita a acessibilidade e o entendimento das 

informações acerca dos determinantes da saúde, leva a um crescimento da demanda por 

práticas preventivas regulares e, consequentemente, a maior propensão da população feminina 

em participar do rastreamento com o exame de Papanicolaou (SABATE; FEINSTEIN, 2006; 

KO; PARK; LEE, 2012). Desta forma, têm-se sugerido que o nível educacional deva ser 

considerado nas estratégias de prevenção do câncer cervical, uma vez que a baixa 

escolaridade pode dificultar o conhecimento sobre a doença, seus fatores de risco e a 

importância da realização do exame (JORGE et al., 2008).    

Outro fator que tem influência no acesso e utilização do exame de Papanicolaou é o 

nível socioeconômico (PINHO et al. 2003; QUADROS et al., 2004; JORGE et al., 2011; 

BRISCHILIARI et al., 2012). Contudo, neste estudo, o nível socioeconômico não esteve 

associado de modo estatisticamente significante com a realização do Papanicolaou, embora 

tenha sido evidenciado uma tendência à realização do exame fora da periodicidade adequada 

entre as mulheres pertencentes às classes sociais mais baixas. Reconhecendo que os 

indicadores do nível socioeconômico, composto por educação, ocupação e renda, são 

determinantes sociais de saúde que comumente estão associados ao rastreamento do câncer 
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cervical, pode-se inferir que a classe econômica teria um efeito indireto no comportamento de 

prevenção, medido por meio dos indicadores de baixa condição socioeconômica 

(WILLIAMS-BRENNAN et al., 2012). Sob este aspecto, Martins, Thuler e Valente (2005) 

observaram, em revisão sistemática sobre a cobertura do Papanicolaou e seus fatores 

determinantes, que a não realização do exame no Brasil associa-se, entre outros fatores, à 

baixa escolaridade, baixo nível socioeconômico e a baixa renda familiar.   

No presente estudo, a renda familiar se mostrou associada de maneira estatisticamente 

significante à frequência de realização do exame de Papanicolaou, ou seja, as mulheres que 

não possuíam renda familiar tiveram mais chance de realizar o exame de Papanicolaou no 

período inadequado quando comparadas àquelas que relataram renda de mais de dez salários 

mínimos. Tal resultado é consistente com a literatura, visto que maiores probabilidades de não 

realização do exame de Papanicolaou são encontradas em mulheres de baixa renda familiar 

(WILCOX; MOSHER, 1993; LOPES et al., 1995; AGUILAR et al., 1996; NASCIMENTO; 

ELUF-NETO; REGO, 1996; DIAS-DA-COSTA et al., 2003; PINHO; FRANÇA JUNIOR, 

2003; MARTINS; THULER; VALENTE, 2005; GASPERIN; BOING; KUPEK, 2011). 

Ainda, a posse de linha telefônica residencial, que reflete o poder aquisitivo, mostrou-se 

associada com a frequência de realização do exame de Papanicolaou, sendo um fator protetor 

para realização do exame no período adequado.  

Assim, as mulheres em condições desfavoráveis tem-se confrontado com barreiras 

provenientes do baixo nível socioeconômico que levam à dificuldade de acesso aos serviços 

de saúde e, consequentemente, às condutas de prevenção do câncer cérvico-uterino, tornando-

as mais susceptíveis ao acometimento por esta neoplasia (HEGARTY et al., 2000; JORGE et 

al., 2008; ZEFERINO, 2008). Desta forma, para que um programa de rastreamento 

populacional tenham um bom desempenho é necessário considerar as disparidades entre os 

grupos sociais, garantindo o acesso aos métodos de diagnóstico e tratamento adequados às 

comunidades com piores condições de vida.   

 

 

6.5 Práticas e status de saúde  

 

 

A única variável deste bloco que mostrou associação estatisticamente significante com 

a periodicidade de realização do exame de Papanicolaou, após a análise univariada, foi o 



Discussão  |  97 

tabagismo, sendo constatado que as mulheres que nunca fumaram apresentaram menor risco 

de realização do exame no período inadequado em relação às mulheres fumantes.                                        

Resultados semelhantes foram observados por Nelson et al. (2009), ao estudarem a 

prevalência de rastreamento de câncer cervical nos Estados Unidos, em que encontraram entre 

as mulheres não fumantes chance mais elevada de realização do exame de Papanicolaou 

regularmente. Os autores consideram que esse achado poderia se dar ao fato das mulheres 

fumantes adotarem comportamentos menos saudáveis, negligenciando a realização periódica 

do Papanicolaou, mesmo reconhecendo o potencial nocivo do consumo de cigarro. Esta 

situação é preocupante uma vez que o tabagismo é reconhecido como um co-fator de risco 

implicado no desenvolvimento do câncer do colo do útero, como mostram alguns estudos em 

que as usuárias de cigarro apresentaram aumento de risco para a NIC (NUNEZ et al., 2002; 

ANJOS et al., 2010; LUHN et al., 2013).  

A relação entre a frequência de realização do exame de Papanicolaou e a antecedência 

de doenças sexualmente transmissíveis também foi pesquisada, porém não se observou 

associação estatisticamente significante entre essas variáveis. Outros autores, no entanto, 

como Smith et al. (2011), encontraram associação entre a realização do exame recentemente, 

nos últimos 2 anos, e o relato de doença sexualmente transmissível prévia. Alguns estudos 

descrevem que a motivação para realização do Papanicolaou está vinculada a existência de 

algum problema ginecológico, seja ele doença inflamatória pélvica, infecção urogenital ou 

doenças sexualmente transmissíveis(GAMARRA, 2004; SILVA, 2010). E, ainda, muitas 

mulheres não possuem conhecimento adequado sobre a finalidade do exame, utilizando-o não 

exclusivamente para o rastreamento do câncer do colo do útero mas, também, para detectar 

doenças sexualmente transmissíveis (COOPER et al. 2011; HAWKINS et al. 2011; 

VASCONCELOS et al., 2011; DALEY et al., 2013). De fato, o histórico de doenças 

sexualmente transmissíveis implica maior risco de lesões precursoras do câncer do colo 

uterino, sendo a infecção pelo HPV um fator chave no desenvolvimento do tumor, ligação 

esta, desconhecida por algumas mulheres (CIRINO; NICHIATA; BORGES; 2010; 

KUCZKOWSKA; JANKOWIAK-SIUDA; WRONKOWSKI, 2011). O que é importante, 

portanto, é que as mulheres tenham ciência desta ligação e mudem seu comportamento 

sexual. 
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6.6 Fatores sexuais e reprodutivos 

 

 

A investigação sobre as variáveis deste bloco mostrou que, quanto ao número de 

parceiros, houve tendência a menor risco de realização do exame de Papanicolaou no período 

inadequado quanto menor tivesse sido o número de parceiros nos últimos 12 meses, 

verificando-se significância estatística para as mulheres que referiram apenas um parceiro nos 

últimos 12 meses comparadas àquelas com três ou mais.  

A relação entre o número de parceiros sexuais e a realização do exame tem sido pouco 

estudada. Smith et al. (2011), por exemplo, ao pesquisarem a associação entre o 

comportamento sexual de australianas e o rastreamento do câncer colo uterino, observaram 

que as mulheres com menos probabilidade de ter realizado o exame de Papanicolaou nos dois 

anos anteriores a entrevista foram àquelas sem parceiros no último ano. Mais pesquisas são 

necessárias para esclarecer esta relação, uma vez que  é bem estabelecida a associação entre o 

câncer do colo do útero com comportamento sexual da mulher, em virtude da exposição ao 

vírus HPV, sendo mais propensa a esta neoplasia as mulheres com elevado número de 

parceiros sexuais, início precoce da atividade sexual e com alta paridade. 

Quanto a história reprodutiva, evidenciou-se a associação estatisticamente 

significativa entre a realização do exame de Papanicolaou e o número de gestações, sendo 

observado que as mulheres com uma ou duas gestações apresentaram menor risco de 

frequência inadequada do exame em relação às que engravidaram seis ou mais vezes. Alguns 

autores têm mostrado que a gestação é um fator relacionado a prática de realização do exame, 

e a chance de realizá-lo pode aumentar a medida que a mulher apresenta mais gestações 

(CECHINEL et al., 2009; AREIAS, 2011; GONÇALVES et al. 2011; CONDE-FERRÁEZ et 

al., 2012; KARABULUTLU, 2013). Em consonância com este argumento, Nygard et al. 

(2007), ao estudarem o efeito do exame de Papanicolaou antes do parto na cobertura de um 

programa de rastreamento do câncer do colo do útero, observaram que as mulheres grávidas 

eram quase cinco vezes mais propensas de terem realizado o exame de Papanicolaou no 

último ano comparadas às mulheres não grávidas. Possivelmente a explicação para esta 

ligação está na maior oportunidade de contato com o serviço de saúde, fortalecendo a teoria 

de que o exame de Papanicolaou é um procedimento de rotina ofertado, principalmente, 

durante o acompanhamento pré-natal ou em consultas ginecológicas, e não como método de 

rastreio do câncer do colo do útero, o que reforça a existência do rastreamento oportunístico. 

Por outro lado, a alta paridade pode ser um obstáculo para realização do exame em razão de 
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dificuldades para deixar os filhos, e, ainda, o número elevado de gestações pode estar 

vinculado ao menor acesso aos serviços de saúde para cuidados relativos à natalidade, 

podendo refletir na falta de cuidados preventivos (GAMARRA, 2004; FERREIRA, 2009).  

Outra variável associada à frequência de realização do exame de Papanicolaou foi o 

uso de métodos contraceptivos. As mulheres que faziam uso de algum método contraceptivo, 

inclusive cirúrgico, apresentaram menor risco de realizar o exame com periodicidade 

inadequada, embora significância estatística tenha sido observada somente na categoria de 

métodos não cirúrgicos. 

Este resultado é corroborado por outros estudos que mostram a associação entre o uso 

de métodos contraceptivos, particularmente os anticoncepcionais orais, e a adequação da 

prática do exame de Papanicolaou (PINHO, 2002; SIMOU et al. 2010; SMITH, 2011). Esta 

associação deve-se provavelmente à maior chance da mulher frequentar o serviço de 

assistência ginecológica ou de planejamento familiar, em busca de algum método 

contraceptivo, do que necessariamente por preocupação em prevenir-se do câncer do colo 

uterino.  

Por outro lado, há a possibilidade da não utilização de métodos contraceptivos estar 

relacionada com o baixo nível de conhecimento ou preocupação quanto à prevenção de 

patologias como o câncer do colo do útero, levando a uma frequência inadequado de coleta do 

exame de Papanicolaou (BARROSO; GOMES; ANDRADE, 2011).   

Quanto às variáveis idade de início do relacionamento sexual e atividade sexual 

mensal, não se observou associação estatisticamente significante com a frequência de 

realização do exame de Papanicolaou no presente estudo. Apesar da idade do primeiro 

intercurso sexual estar associada a um risco aumentado de adquirir o HPV, outros autores 

também não evidenciaram associação estatisticamente significante entre a periodicidade de 

realização do exame e a idade da primeira relação sexual (PINHO 2002; KAHN et al. 2002; 

SANJOSE et al. 2008; SMITH et al. 2011). Segundo Ferreira (2009), um dos fatores para não 

realização do exame preventivo é a sua associação com idade mais avançada e a 

promiscuidade, o que revela o desconhecimento a cerca da recomendação de realização 

periódica do exame a partir do início da atividade sexual. Com o início da vida sexual cada 

vez mais precoce, as adolescentes constituem uma população vulnerável para o HPV, 

tornando-se imperativo a orientação de comportamentos preventivos para este grupo.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A realização de um inquérito de base populacional permitiu obter a estimativa de 

cobertura do exame de Papanicolaou no município de Manaus, que se mostrou baixa, inferior 

ao nível mínimo necessário, conforme preconizado pela Organização Mundial de Saúde, para 

haver impacto nos indicadores de morbimortalidade. O exame de Papanicolaou foi realizado 

alguma vez na vida por 92,5% das mulheres e a prevalência de realização do exame nos três 

anos anteriores a entrevista foi 76,5%.  

O levantamento do perfil das participantes constatou que grande parte da amostra foi 

composta por mulheres jovens com idade entre 25 a 34 anos, situação conjugal estável, ensino 

médio completo, baixa renda familiar, não fumantes e com conhecimento sobre o exame de 

Papanicolaou.      

A prática do exame de Papanicolaou no período adequado esteve associada a  maior 

nível de escolaridade e renda familiar, posse de linha telefônica no domicílio, hábito de não 

fumar, menor número de parceiros nos últimos 12 meses, menor número de gestações, uso de 

algum método contraceptivo e ao fato de ter realizado consultas ginecológicas com 

frequência. A realização do exame de Papanicolaou no período inadequado associou-se à 

coleta do exame na rede pública de saúde, ausência de solicitação médica para a realização do 

primeiro exame e dificuldade de acesso ao exame oriundas de questões pessoais e de oferta e 

organização dos serviços de saúde.    

Em relação à periodicidade de realização do exame de Papanicolaou, a maioria das 

mulheres referiu frequência anual ou mais de uma vez por ano, intervalo inferior ao 

preconizado pelo Ministério da Saúde. 

Desta forma, observa-se que, apesar de Manaus contar com um programa de 

rastreamento para o câncer do colo uterino há vários anos, o mesmo é falho e não está 

garantindo cobertura ideal à população, o que reflete diretamente nas altas taxas de incidência 

e mortalidade por câncer do colo do útero no município. Para haver impacto neste quadro, o 

diagnóstico precoce precisa ser melhorado, devendo haver um planejamento de modo 

proativo, com distribuição heterogênea das ações de controle do câncer.   

Nesta perspectiva, é imprescindível otimizar os recursos disponíveis, ampliando a 

cobertura do rastreamento com foco na população excluída e nos grupos vulneráveis, 

oferecendo de modo efetivo o serviço preventivo para toda população feminina. Isto demanda 

organização dos serviços de saúde, bem como a avaliação dos atendimentos prestados, a fim 
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de monitorar o andamento das ações, fazendo-se necessário o reconhecimento de áreas e 

mulheres sob maior risco.  

Visando a aumentar a cobertura do exame de Papanicolaou e, consequentemente, o 

controle do câncer do câncer do colo uterino, é necessário assegurar o acesso equitativo, e 

produzir ações de informação e educação em saúde contínuas, sensibilizando as mulheres 

sobre a prevenção do câncer cérvico-uterino e seus fatores de risco. Entretanto, além do foco 

na cobertura do exame, devem-se traçar planos buscando um sistema integrado de assistência, 

com boa resolutividade. Assim, é preciso que o plano de ação garanta a qualidade da coleta 

dos exames citopatológicos, capacitando os profissionais que realizam os testes de 

rastreamento, e assegure o acesso ao diagnóstico e tratamento adequado.        

Outrossim, novas estratégias de prevenção do câncer do colo do útero, como a vacina 

contra o HPV, também podem ser úteis, uma vez que trazem a possibilidade de prevenção em 

nível primário. Esta estratégia foi recentemente implementada em Manaus, tornando 

obrigatória a vacinação em meninas na faixa etária de 11 a 16 anos, nas escolas da rede 

pública do município. Porém, a exemplo do que deveria acontecer com o programa de 

rastreamento vigente, é necessário garantir a avaliação e o monitoramento em longo prazo da 

cobertura e da efetividade da vacinação contra o HPV e do impacto nas taxas de incidência e 

mortalidade por câncer do colo do útero. Por fim, a introdução da vacina contra o HPV deve 

ser inserida como parte das estratégias de rastreamento do programa de prevenção do câncer 

do colo do útero, não devendo sobrepor as ações em nível secundário.     
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

 
 
 

Treinamento destinado aos entrevistadores da pesquisa: 

 

 

 

 

 

 

CÂNCER DO COLO DO ÚTERO: COBERTURA DO EXAME PAPANICOLAOU NO 

MUNICÍPIO DE MANAUS, AMAZONAS 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DO ENTREVISTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 
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INTRODUÇÃO  

 O manual dos entrevistadores foi desenvolvido com objetivo de fornecer as instruções 

básicas a serem seguidas pelos entrevistadores para a execução correta do trabalho de campo, 

a fim de realizar uma coleta de dados de boa qualidade. O manual contém as formas de 

abordagem, como iniciar um contato para realizar a entrevista, como utilizar e preencher o 

questionário. 

 Os procedimentos descritos neste manual visam padronizar a forma de aplicação dos 

questionários e servirão como guia para solução de problemas e/ou dúvidas que possam 

ocorre durante as entrevistas.  

 

A PESQUISA  

 Trata-se de um estudo de corte transversal em que se pretende obter informações sobre a 

cobertura do exame Papanicolaou no município de Manaus, a fim de contribuir para o 

esclarecimento do quadro epidemiológico do CCU, subsidiando ações para a reorganização 

do serviço de assistência à saúde da mulher.  

 

OBJETIVOS DA PESQUISA  

 

 GERAL 

 Estimar a cobertura do exame Papanicolaou no município de Manaus em mulheres com 

idade de 25 a 59 anos.    

 

ESPECÍFICOS  

 Verificar a taxa de realização do Papanicolaou nos últimos três anos e alguma vez na 

vida 

 Identificar a periodicidade de realização do exame Papanicolaou 

 Descrever o perfil das mulheres que realizam o exame  

 

CRONOGRAMA E ORGANIZAÇÃO PARA TRABALHO DE CAMPO 

 Data prevista para o início das entrevistas: 04/2011 

 Data prevista para o término das entrevistas: 07/2011 

 As entrevistas serão domiciliares 

 Cada entrevistadora terá 110 entrevistas.  

 Os formulários deverão ser entregues semanalmente, durante os encontros. 
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 Uma vez por semana será realizado encontro para serem discutidos os problemas, 

dúvidas e intercorrências e para entrega dos formulários.       

 Serão checados 20% do total de domicílios visitados por cada entrevistador, sorteados 

de forma aleatória, como forma de verificar o trabalho dos entrevistadores.   

 O pagamento pelas entrevistas ocorrerá somente ao final de cada mês. Caso a 

entrevistadora abandone a pesquisa antes de completar as entrevistas, serão pagas 

apenas aquelas que foram realizadas.     

 

PÚBLICO ALVO 

 O nosso público alvo são as mulheres, com idade entre de 25 a 59 anos, que 

denominaremos “elegíveis”, selecionadas dentre todas as mulheres residentes no município de 

Manaus e que devem responder o formulário completo. Em cada domicílio será entrevistada 

apenas uma mulher, e, caso haja mais de uma mulher elegível no domicílio sorteado, uma 

mulher será selecionada aleatoriamente por meio de sorteio.  

 

O PAPEL DO ENTREVISTADOR 

 O trabalho do entrevistador é fundamental para o estudo, e a qualidade do seu trabalho 

determinará em grande parte a qualidade de estudo. É importante que você leia 

cuidadosamente todas as instruções apresentadas neste manual junto com o formulário e note 

qualquer dúvida que possa ter.   

São qualidades fundamentais de um bom entrevistador:  

 Sensibilidade 

 Estabelecer bom relacionamento  

 Postura neutra  

 Linguagem clara  

 Letra legível 

 Precisão ao registrar as respostas 

 Deixar o entrevistado satisfeito    

 

TREINAMENTO DO ENTREVISTADOR  

 Seu treinamento como entrevistador é muito importante para o êxito da pesquisa, e 

consistirá de aulas teóricas e práticas. Será feita uma “entrevista demonstração”, na qual você 

assistirá a uma entrevista previamente preparada. Durante o treinamento, serão discutidas as 

seções do formulário e cada uma das perguntas e suas instruções. O treinamento também 
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incluirá prática de campo, e você terá que fazer entrevistas e revisar as de suas colegas do 

mesmo modo como será feito com as suas. 

 

A ENTREVISTA 

 A seguir apresentaremos informações gerais sobre como abordar a mulher e entrevistar: 

 Procure apresentar-se de uma forma simples, limpa e sem exageros. Tenha bom senso 

no vestir. Não coma ou beba durante a entrevista.  

 

 Use sempre o crachá de identificação. Se necessário mostre a carta de apresentação. 

Lembre à pessoa, que ela tem o telefone dos pesquisadores na carta que lhe foi 

enviada pelo correio comunicando a realização da pesquisa. Forneça-a novamente se 

esta lhe solicitar ou não souber onde colocou a carta. 

 

 Trate as entrevistadas por senhora, sempre com respeito. Só mude este tratamento se o 

próprio pedir para ser tratado de outra forma. 

 

 No primeiro contato deixe logo claro que você faz parte de uma pesquisa da 

Universidade de São Paulo, e que quer apenas conversar, ressaltando que você não 

quer vender nada.  

 

 Seja sempre gentil e educado, pois as pessoas não têm obrigação de recebê-lo. 

 

 Explique a importância da participação da entrevistada.  

 

 Explique à mulher que ela foi selecionada ao acaso (por sorteio) dentre as mulheres 

residentes no município de Manaus.      

 

 Quando houver recusa, falar da importância da pesquisa e sobre o sigilo das 

informações coletadas, conforme consta no termo de consentimento.  

 

 Em caso de recusa, anotar na folha de domicílio, e passe a informação para seu 

supervisor. 

 

 Diga o tempo de duração da entrevista. 
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 Lembre-se que a participação é voluntária e recusas devem ser respeitadas.  

 

 Durante a entrevista, de vez em quando, faça referência ao nome da entrevistada. É uma 

forma de ganhar a atenção e manter o interesse do entrevistado. Por exemplo: “Dona 

Maria, agora vamos falar sobre...” e não simplesmente “Agora vamos falar sobre...”.  

 

 Nunca demonstre censura, aprovação ou surpresa diante das respostas. Lembre-se que o 

propósito da entrevista é obter informações e não transmitir ensinamentos ou 

influenciar na resposta. A postura do entrevistador deve ser sempre neutra em relação 

às respostas.  

 

 Leia as perguntas para a entrevistada. Inicialmente, não tente melhorar a forma de 

perguntar e repita a questão, se necessário. Só depois disto você deve explicar o que 

quer saber com aquela pergunta.  

 

 ENTRE EM CONTATO COM SEU SUPERVISOR SEMPRE QUE TIVER 

DÚVIDAS.  

 

 Seja sempre pontual nas entrevistas agendadas.  

 

 Procure realizar a entrevista em local seguro e restrito, longe de outras pessoas que 

possam influenciar nas respostas.  

 

 Caso a mulher selecionada não esteja no domicílio, serão realizadas até três tentativas, 

em dias e horários diferentes, a fim de aumentar a possibilidade da entrevistada ser 

encontrada em sua residência. As mulheres que não forem encontradas até a terceira 

visita serão substituídas. 

 

 Não saia de casa sem ter material suficiente para o trabalho a ser realizado no dia, 

sempre com alguma folga para possíveis eventos desfavoráveis.  

 

 Mantenha à mão o seu Manual de Instruções e o consulte se necessário, durante a 

entrevista. 
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TÉCNICAS DE ENTREVISTA 

 Durante as entrevistas, alguns pontos devem ser considerados:  

 Ler claramente as questões do formulário e não falar baixo. 

 

 Fazer as perguntas exatamente como estão escritas e na ordem do formulário, evitando 

acrescentar suas palavras.  

 

 Cuidar bem dos formulários. Usar sempre a prancheta na hora de preencher as 

respostas.  

 

 Ficar diante da entrevistada em posição de modo que ela não possa ler o formulário e 

nem o que está sendo anotado.  

 

 As letras e números devem ser escritos de maneira legível, sem deixar margem para 

dúvidas. 

 

 Nunca deixar nenhuma resposta em branco, a não ser as dos pulos indicados no 

formulário. Lembre-se que, no caso de uma pergunta sem resposta, você terá que 

voltar ao local da entrevista. 

 

 Não usar abreviações ou siglas, a não ser que tenham sido fornecidas pelo manual. 

 

 Nunca passar para a próxima pergunta se tiver alguma dúvida sobre a questão que 

acabou de ser respondida. Se necessário, peça para que se repita a resposta. Não 

registre a resposta se não estiver absolutamente seguro de ter entendido o que foi dito 

pela entrevistada.  

 

 Prestar atenção para não pular nenhuma pergunta. Ao final de cada página do 

questionário, procure verificar se todas as perguntas da página foram respondidas. 

 

 Nunca confiar em sua memória, não deixar para registrar a informação depois da 

entrevista.  
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 Não encerrar a entrevista com dúvidas ou espaços ainda por preencher. Quando você 

tiver dúvida sobre a resposta, tentar esclarecer com a entrevistada. 

 

 Escrever tudo o que você acha que seja importante para resolver qualquer dúvida. Na 

hora de discutir com o supervisor, estas anotações são muito importantes.  

 

 As instruções nos questionários que estão em MAIÚSCULAS servem apenas para 

orientar a entrevistadora, não devendo ser lidas para o entrevistado.  

 

 Caso a resposta seja “OUTRO”, especificar o que foi respondido no espaço reservado, 

segundo as palavras do informante. 

 

O FIM DA ENTREVISTA  

 Examinar todas as folhas do formulário e certificar-se de que todas as questões 

foram preenchidas. 

 Agradecer pela participação e pelo tempo que a entrevistada lhe dedicou e reforçar 

sobre o sigilo da pesquisa.  

 

INSTRUÇÕES SOBRE O FORMULÁRIO  

 É imprescindível que sua letra seja legível, sem deixar margem para dúvidas.    

 Para preencher o formulário use sempre caneta. As respostas devem ser anotadas 

diretamente no formulário, na hora em que forem obtidas. Não confie na sua memória!    

 Para preencher o questionário, faça um “X” sobre o quadradinho correto. No caso de 

errar ao marcar o quadradinho, faça um traço na resposta errada e marque com um X o 

quadradinho certo, coloque suas iniciais e a data da modificação ao lado do item rasurado. 

 Nas questões “outro”, faça um “X” e escreva textualmente a resposta nos espaços 

correspondentes. Se errar ao anotar a resposta, passe um traço sobre o que estiver errado, 

escreva a resposta correta e coloque suas iniciais e a data da modificação ao lado do item 

rasurado.     

 Se em alguma pergunta a entrevistada não lembrar de algum dado, peça para ela estimar 

a informação, e anote que DADO ESTIMADO. Se a mulher se negar a responder uma 

pergunta, escreva RECUSA frente à questão.    

 Ao iniciar a entrevista, escreva seu nome e data e hora da entrevista.  
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ASPECTOS ESPECÍFICOS SOBRE O FORMULÁRIO  

 O formulário é composto por: 

 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 Inicie as perguntas explicando às entrevistadas que você quer saber dela alguns dados 

pessoais como estado civil, escolaridade e outros. Assegure que as informações fornecidas por 

ela são confidenciais.  

 A seguir, estão as instruções para cada pergunta: 

Qual é o seu nome? 

 Anotar o nome completo da entrevistada, sem abreviações. 

Qual a sua idade? 

 Escreva a idade que a mulher completou no seu último aniversário.  

Qual a sua cor?  

 Observe a cor da pele da entrevistada e marque uma das opções.  

Qual a sua ocupação? 

 Será definido pelo trabalho exercido pela entrevistada. Marque uma das opções 

presentes no formulário ou, se necessário, especifique.   

Qual o grau de instrução da senhora?  

 Leia as alternativas para a entrevistada e marque a resposta.  

 

QUESTÕES RELACIONADAS AO EXAME PAPANICOLAOU 

  Quando entrar nesta parte do formulário explique que agora você vai fazer perguntas 

sobre o exame preventivo, também chamado exame de Papanicolaou.  

 

A senhora sabe o que é o exame de Papanicolaou?  

 Se a mulher responder que o exame é realizado para detectar o câncer do colo do 

útero/ou para diagnóstico de problemas que podem levar ao câncer do colo do útero, marque a 

opção acertou, caso contrário marque errou. Se a mulher acertar pule para questão 11. Se a 

mulher errou informe a finalidade do exame e continue com as perguntas. 

A senhora já escutou falar sobre o exame de Papanicolaou? 

 Após explicar o que é o exame pergunte para a mulher se ela já ouviu falar sobre o 

exame, independente de quem falou, e marque a resposta da entrevistada. Se for a primeira 

vez pule para questão 13, se não continue.   

Onde a senhora ouviu falar do Papanicolaou?  
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 Nesta questão queremos saber onde a mulher recebeu informações sobre o 

Papanicolaou. As opções devem ser lidas para a entrevistada e anote a resposta. 

A senhora já fez o exame de Papanicolaou?  

 Pergunte para a mulher se alguma vez na vida ela já realizou o Papanicolaou. Se a 

resposta for sim pule para questão 16, se não faça a questão 14, 22, 27 e vá para 41.   

Porque a senhora não fez o exame?  

 Caso a mulher não tenha feito o exame, pergunte por que motivo ela não fez o exame. 

Leia todas as alternativas para a entrevistada e marque a resposta. Caso seja outro motivo 

especificar.     

Quantos anos a senhora tinha quando fez o exame Papanicolaou pela primeira vez? 

 Nesta questão queremos saber qual a idade da entrevistada quando ela realizou o 

primeiro exame. As opções devem ser lidas para a entrevistada e anote a resposta. 

Por que motivo a senhora fez o Papanicolaou pela primeira vez? 

 Nesta questão queremos saber qual foi o motivo que levou a entrevista a realizar o 

primeiro Papanicolaou. Leia as alternativas para a entrevistada, e marque a opção que a 

mulher referir. Caso seja outro motivo especificar. 

Algum profissional de saúde (médico/enfermeiro) falou para senhora sobre o exame de 

Papanicoloau sem que a senhora tenha perguntado? 

 Marque a opção que a mulher referir. 

Com que freqüência a senhora realiza o exame Papanicolaou? 

 Nesta questão queremos saber qual a freqüência que a entrevistada realiza o 

Papanicolaou. As opções devem ser lidas para a entrevistada e anote a resposta 

correspondente.   

Com que freqüência a senhora realiza consultas ginecológicas? 

 Anote a resposta correspondente.   

Quando a senhora faz o exame de Papanicolaou?  

 Pergunte para a entrevistada qual o motivo para ela realizar o exame. Leia as 

alternativas e marque a opção que a mulher referir. Caso seja outro especificar.   

Poderia dizer aproximadamente quantas vezes a senhora já fez o Papanicolaou na sua 

vida? 

 Nesta questão queremos saber quantos exames a entrevista fez ao longo da vida. 

Lembre-se que e a soma de exames. Marque a alternativa correspondente.  
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Quantos exames preventivos a senhora fez nos últimos 12 meses? 

 Pergunte para a entrevistada o quantos exames ela fez nos últimos 12 meses. Lembre-se 

que é a soma total de exames. Anote o número que a mulher referir.   

A senhora já teve alguma doença como verrugas genitais, HPV, herpes genital, sífilis?   

 Nesta pergunta queremos saber se a entrevistada já teve alguma infecção sexualmente 

transmissível ao longo da vida, como o HPV.  Marque a resposta que a entrevistada referir. 

Porque motivo a senhora realizou o ultimo Papanicolaou? 

 Marque a alternativa correspondente. Caso seja outro especificar.   

Quando a senhora realizou o ultimo exame?  

 Escreva o mês e o ano que a entrevistada referir. 

Em que tipo de serviço de saúde a senhora realiza o exame? 

 Pergunte para a entrevistada se ela realizou o exame em serviço de saúde público ou 

privado, e anote a resposta.   

A senhora teve alguma dificuldade para fazer o exame? Qual a dificuldade que a 

senhora teve? 

Pergunte para a entrevista se ela teve alguma dificuldade para realizar o Papanicolaou, 

independente de qual. Marque a resposta. Caso a entrevistada tenha tido alguma dificuldade 

para realizar o exame, pergunte qual foi, lendo as alternativas, se outro especificar. Marque a 

opção correspondente.     

A senhora precisou repetir o último exame? 

 Nesta questão queremos saber se foi necessário a entrevistada repetir o último exame 

que ela realizou. Marque a resposta.  

A senhora foi buscar o resultado do seu último exame? 

 Pergunte para a entrevistada se ela recebeu o resultado do último exame que realizou. 

Marque a resposta. 

A senhora ficou sabendo qual foi a resultado do último exame que realizou? 

 Nesta questão queremos saber se tem conhecimento do resultado do seu último exame. 

Marque a opção que a mulher referir.  

Qual foi o resultado do exame?  

 Leia as opções e marque a que a mulher referir. 

Foi indicado algum tratamento depois que a senhora realizou o Papanicolaou? 

 Pergunte para a entrevistada se após a realização do exame, o médico indicou algum 

tratamento. Marque a resposta. Se a resposta for não pule para questão 41. Se sim continue.  

A senhora realizou o tratamento indicado? 



Apêndices  |  136 

 Caso tenha sido indicado tratamento, pergunte se a entrevistada realizou este 

tratamento.  

Por que a senhora não realizou o tratamento?    

 Nesta questão queremos saber se caso tenha sido indicado tratamento por que razão ela 

não realizou o tratamento que foi indicado. Anote a resposta. 

 

QUESTÕES SEXUAIS E REPRODUTIVAS 

 Quando entrar nesta parte do formulário diga: Agora vamos falar sobre algumas 

questões de sua vida sexual e gravidez. Estas perguntas podem envergonhar algumas 

mulheres. Você deve manter uma postura séria.      

Com quantos anos a senhora teve sua primeira relação sexual? 

 Nesta questão, devemos perguntar que idade tinha a entrevistada em sua primeira 

relação sexual (sexo com penetração vaginal). Leia as alternativas para a entrevistada e 

marque a resposta que ela referir.  

Qual seu estado conjugal? 

 Marque a resposta da entrevistada, lendo todas as alternativas. 

Quantos parceiros a senhora teve em toda sua vida? 

 Nesta questão queremos saber a soma total de parceiros que a mulher teve durante toda 

a sua vida. Anote o número que a mulher referir.  

Quantos parceiros a senhora teve nos últimos 12 meses? 

 Anote o número que a mulher referir. 

A senhora tem relações sexuais todos os meses? 

 Marque a resposta que ela referir.  

Quantas gestações a senhora teve?   

 Pergunte o número de gravidezes que a entrevistada teve ao longo da vida, inclusive a 

gravidez atual e anote o número que a mulher referir.  

A senhora usa métodos contraceptivos?  

 Marque a resposta que ela referir. Se a resposta for não pule para questão 50 se for sim 

continue.  

Qual o método contraceptivo que a senhora usa? 

 Nesta questão queremos saber se a entrevistada usou preservativo e/ou outros métodos. 

Leia as alternativas para a entrevistada. Se a mulher usou mais de um método contraceptivo 

marque todos que ela referir.  

Há quanto tempo a senhora usa método contraceptivo? 
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 Anote o número que a mulher referir. 

A senhora fuma ou já fumou? 

 Se parou de fumar há menos de um mês, considere como fumante. Marque a resposta 

que ela referir. 

A senhora tem ou já teve câncer do colo do útero?  

 Marque a resposta que ela referir. 

 

TABELA BRASIL 

 Quando entrar nesta parte do formulário diga que agora você vai fazer algumas 

perguntas sobre para uma classificação socioeconômica.   

Até que série o chefe da família estudou? 

Leia as alternativas e Marque a resposta que ela referir. 

 A senhora possui algum desses itens em sua casa? Quantos?  

 Leia todos os itens e marque na tabela quantos destes itens ela possui.  

 Qual foi a última vez que a senhora teve relações sexuais? 

 Nesta questão queremos saber quando foi a última vez que a entrevistada teve relação 

sexual com penetração, independente de relação de namoro. Deixa claro que estamos falando 

da última relação não importa com que parceiro tenha sido. Leia as alternativas e assinale a 

que a entrevistada responder.  

Qual a renda da família? 

 Some todos os ganhos das pessoas que residem e contribuem para o orçamento da 

família.  

 

CADASTRO DA ENTREVISTADA 

- Preencha o nome e sobre nome da entrevistada.  

- Pergunte se a mulher possui telefone residencial fixo. Deixe claro que não é telefone 

celular. Anote o número do telefone residencial da entrevistada.  

- Anote também o telefone celular.  

- Anote o endereço da entrevistada completo. 

 

 Finalize agradecendo pela participação e pelo tempo que a entrevistada lhe dedicou 

e reforce sobre o sigilo da pesquisa. 
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APÊNDICE B 
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APÊNDICE C 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO 

Campus Universitário Monte Alegre – Fone: 3633-1000 Fax: 3633-1144 
CEP: 14048-900 RIBEIRÃO PRETO – SÃO PAULO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
NOME DA PESQUISA: Câncer do Colo do Útero: cobertura do exame Papanicolaou no 
município de Manaus, Amazonas  
 
PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Dina Duarte Corrêa (Telefone para contato: 16/3023-
2094)  
ORIENTADORA: Profa Dra. Ana Maria de Almeida (Telefone para contato: 16/3602-3432) 
 

 Está sendo realizada uma pesquisa denominada “Câncer do Colo do Útero: cobertura 
do exame Papanicolaou no município de Manaus, Amazonas”. Esta pesquisa pretende saber a 
taxa de realização do exame Papanicolaou pelas mulheres residentes no município. A sra. foi 
selecionada para ser uma das 1031 entrevistadas a participar deste estudo porque a Sra. mora 
na área de estudo e em uma residência que foi sorteado para ser incluída nesta pesquisa. Os 
resultados desta pesquisa poderão contribuir para organização dos serviços de assistência à 
saúde da mulher, de forma a melhorar o atendimento em busca de reduzir as taxas de câncer 
do colo do útero.   

 Sua participação não é obrigatória, ou seja, a sra. decidirá pela sua participação ou não 
neste estudo. Se a sra. concordar em participar deste estudo, lhe será solicitado que responda 
um questionário contendo perguntas sobre informações gerais de sua vida como idade, estado 
marital, escolaridade, utensílios de sua casa, sobre o número de filhos que teve, métodos 
anticoncepcionais e questões relacionadas ao câncer do colo do útero. A entrevista terá uma 
duração de aproximadamente 30 minutos.  
 Se a sra. concordar em participar, terá o direito de desistir em qualquer momento da 
pesquisa, sem precisar apresentar justificativas para essa desistência, retirando seu 
consentimento a qualquer momento. Nenhum tipo remuneração será oferecido pela sua 
participação. A sra. poderá receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a 
qualquer dúvida sobre a pesquisa da qual participará, ainda que esta possa afetar sua vontade 
de continuar participando deste estudo. A sra. não será identificada em momento algum e seu 
nome será mantido em total sigilo  
 

Certificado de Consentimento 
 
Eu,_______________________________________________________, declaro haver 
recebido os esclarecimentos acima e que pude fazer perguntas e esclarecer minhas dúvidas 
acerca do assunto. Aceito participar da pesquisa acima referida.  

 
Manaus, ______ de __________________ de _______. 
Nome da Entrevistada:________________________Assinatura:________________________ 
Pesquisadora Responsável (Dina A. Duarte Corrêa): _________________________________  
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

 


