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1 RESUMO 
 
Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontam o câncer de mama e o 

câncer do colo do útero como as localizações de câncer com maior incidência entre 

as mulheres brasileiras. O presente trabalho tem como objetivo realizar um 

levantamento do perfil epidemiológico das mulheres de baixa renda com relação à 

prevenção do câncer de mama e Papiloma vírus Humano (HPV). Para isso, realizou-

se um estudo exploratório com abordagem quantitativa, através da entrevista de 367 

mulheres de baixa renda da cidade de Lins estado de São Paulo. Os resultados 

obtidos mostraram que 19,1% (70 sujeitos) das entrevistadas não fazem exame de 

Papanicolau e, além disso, 38% (139 sujeitos) relataram não utilizar preservativo 

durante o ato sexual. Essa exposição aos fatores de risco para aquisição de 

IST/AIDS confirmou-se com o relato das entrevistadas onde 28,6% (105 sujeitos) 

relataram já ter adquirido HPV em algum momento da vida. Com relação ao 

autoexame de mama, 35,8% (115 sujeitos) das entrevistadas relataram não realizar 

o autoexame de mama. Entretanto, quando indagadas sobre a presença de nódulos 

nos seios, 47% (144 sujeitos) das entrevistadas disseram já terem detectado 

nódulos na mama, dessas, 21,7% (31 sujeitos) nunca procuraram avaliação médica 

sobre as características histopatológicas desses nódulos. Quando as entrevistadas 

foram questionadas sobre a realização de exames de rotina, como mamografia, 

47,3% (155 sujeitos) relataram não realizar tal exame. Concluindo, esses resultados 

mostraram que a população feminina de baixa renda da cidade de Lins necessita de 

ações de enfermagem que mostrem os benefícios do exame de Papanicolau e do 

autoexame de mama, como formas de prevenção do câncer de colo uterino e de 

mama, respectivamente. Além de ações de conscientização para o uso frequente do 

preservativo durante o ato sexual. 

 

2 INTRODUÇÃO 
 

O câncer de mama e o Papilomavirus Humano (HPV) são os cânceres mais 

prevalentes na população feminina Brasileira. Segundo o Instituto Nacional do 

Câncer (INCA), em 2012, ocorrerão 52.680 casos novos de câncer de mama e 

17.540 casos novos de HPV, no Brasil. Quando detectados precocemente e tratados 



adequadamente, o prognóstico de ambos os cânceres é bom (BEZERRA et al., 

2005). 

A mortalidade por câncer de mama também é elevada, 12.705 casos fatais, 

em 2010, pois a doença é detectada em estágios avançados, o que diminui muito as 

chances de sucesso no tratamento (THULER; MENDONÇA, 2005). 

Foram registrados no Brasil, em 2010, 4.986 mortes por câncer de colo 

uterino. Esses cânceres com prognóstico não favorável quando detectados em 

estágios avançados, são de fácil detecção e prevenção, o que torna o prognóstico 

para a cura ruim. Contudo, é necessário que as autoridades de saúde incentivem 

cada vez mais a população feminina a procurar um médico e realizar o autoexame 

(no caso do câncer de mama), principalmente, entre as mulheres de baixa renda 

(BEZERRA et al., 2005; THULLER, 2008). 

 

3 OBJETIVOS 

 

 O presente trabalho objetivou realizar um levantamento do perfil 

epidemiológico das mulheres de baixa renda com relação à prevenção do câncer de 

mama e Papiloma vírus Humano (HPV). 

 

4 METODOLOGIA 

 

 Este trabalho tem caráter exploratório com abordagem quantitativa. O 

trabalho foi realizado na Cidade de Lins, localizada no interior do Estado de São 

Paulo. 

 A amostra da pesquisa foi composta por mulheres, entre 18 e 89 anos de 

idade. Os critérios de inclusão desta pesquisa são: ser mulher e maior de idade, ter 

renda inferior à R$ 1.240,00 e ter assinado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

 Foram realizadas 367 entrevistas em postos de saúde da cidade de Lins. A 

pesquisa é de caráter não probabilístico e a amostra foi selecionada “por 

conveniência”. A coleta de dados foi realizada através de uma entrevista com um 

questionário confeccionado pelos pesquisadores da pesquisa. O questionário 



avaliou a frequência de exames preventivos de câncer de mama e HPV, a 

regularidade desses exames, o uso de preservativo durante as relações sexuais, 

bem como, a idade dos sujeitos da amostra. Para a análise dos dados utilizou-se 

estatística descritiva. 

 

5 RESULTADOS 

 A amostra da pesquisa foi formada por 24,5% (90 sujeitos) de mulheres entre 

18 – 22 anos, 21,3% (78 sujeitos) de mulheres entre 23 – 28 anos, 14,7% (54 

sujeitos) de mulheres entre 29 – 34 anos, 10,6% (39 sujeitos) de mulheres entre 35 

– 40 anos, 7,1% (26 sujeitos) de mulheres entre 41 – 46 anos, 6,8% (25 sujeitos) de 

mulheres 47 – 52 anos, 7,1% (26 sujeitos) de mulheres entre 53 – 58 anos e 7,9% 

(29 sujeitos) de mulheres com mais de 58 anos. 

Sendo que, 60,5% (222 sujeitos) das mulheres entrevistas compõem a faixa 

etária entre 18 e 34 anos de idade, conforme pode ser observado no gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Gráfico ilustrando a porcentagem da população entrevistada categorizada 

por coortes de idade. 

 

Quando as entrevistadas foram questionadas se realizavam o exame de 

Papanicolau 80,9% (297 sujeitos) das entrevistadas responderam sim e 19,1% (70 

sujeitos) responderam não. Sendo que, das mulheres que responderam de forma 

negativa a pergunta, 12% (44 sujeitos) compõem as faixas etárias entre 18 e 34 

anos de idade, como pode ser observado pela tabela 1. 



Tabela 1. Tabela ilustrando o padrão de respostas das entrevistadas quando 

questionadas se realizavam o exame de Papanicolau, por coortes de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando as entrevistadas foram questionadas de quantas vezes ao ano 

realizavam o exame de Papanicolau, 71,6% (212 sujeitos) relataram realizar o 

exame uma vez ao ano, 22,9% (68 sujeitos) relataram realizar o exame duas vezes 

ao ano e 5,5% (17 sujeitos) relataram realizar três vezes ao ano o exame. 

 Posteriormente, perguntou-se às entrevistadas se elas já haviam tido 

verrugas ou se já haviam contraído o HPV, 71,4% (262 sujeitos) disseram nunca ter 

contraído infecção por esse vírus. Contudo, 28,6% (105 sujeitos) responderam de 

forma afirmativa a questão, como observado no gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Padrão de respostas obtido quando as entrevistadas foram questionadas 

se já haviam contraído o HPV. 

 



 Em seguida, perguntou-se às entrevistadas se durante a relação sexual as 

mesmas faziam uso do preservativo. O padrão de respostas obtido está ilustrado na 

tabela 2. Das 367 mulheres entrevistadas, 62% (228 sujeitos) responderam de forma 

afirmativa à pergunta e 38% (139 sujeitos) responderam de forma negativa à 

pergunta. Sendo que, entre as mulheres que responderam não fazer o uso do 

preservativo durante o ato sexual, 71,9% (100 sujeitos) compõem a faixa etária entre 

18 e 40 anos de idade. 

 Com relação aos dados referentes ao câncer de mama, quando as 

entrevistadas foram indagadas se realizavam o autoexame de mama, 64,2% (252 

sujeitos) das mulheres responderam de forma positiva a questão, enquanto que 

35,8% (115 sujeitos) das entrevistadas responderam de forma negativa a pergunta. 

Vale ressaltar que 17,2% (53 sujeitos) das mulheres que não realizam o 

autoexame de mama estão na faixa etária entre 18 e 28 anos de idade, como pode 

ser observado pela tabela 2. 

Tabela 2. Tabela ilustrando os dados obtidos sobre a percentagem e frequência com 

que as entrevistadas realizavam o autoexame de mama, categorizado por coortes 

de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre exames de rotina, tal como, consultas clínicas e mamografia, foi 

perguntado às mulheres quantas vezes por ano elas realizavam tal exame. Os 

resultados obtidos mostraram que 52,7% (212 sujeitos) responderam realizar 

mamografia de uma até três vezes ao ano, enquanto que 47,3% (155 sujeitos) 

relataram não realizarem o exame, como pode ser observado no gráfico 3. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Gráfico ilustrando a percentagem de mulheres que relataram realizar e 

não realizar mamografia. 

 

Na tabela 3, estão ilustrados os resultados obtidos quando as entrevistadas 

foram indagadas se já haviam detectado nódulos na mama. As respostas mostraram 

que 47% (144 sujeitos) das entrevistadas responderam de forma positiva à pergunta 

e 53% (223 sujeitos) responderam de forma negativa à questão. 

 Das 144 entrevistadas que responderam já ter detectado nódulos na mama, 

perguntou-se se elas haviam procurado auxílio médico para uma investigação 

adequada sobre as características histofisiológicas do nódulo. Os resultados 

mostraram que 78,3% (113 sujeitos) procuraram ajuda médica e 21,7% (31 sujeitos) 

não procuraram ajuda médica. 

Tabela 3. Tabela ilustrando a percentagem e frequência de mulheres que relataram 
ter detectado ou não nódulos nas mamas, divididos por coortes de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 CONSIDEREÇÕES FINAIS 

 

Os resultados expostos permitem concluir que o câncer de mama e de colo 

uterino ainda é um problema que desafia as autoridades médicas e políticas do 

nosso país. A incidência do HPV é alta entre as mulheres de baixa renda da cidade 

de Lins (28,6%; 105 sujeitos), principalmente, entre as mulheres na faixa dos 18 aos 

34 anos de idade. O uso de preservativo durante o ato sexual é negligenciado por 

38% (139 sujeitos) das entrevistadas. 

O autoexame de mama não é realizado por 35,8% (115 sujeitos) das 

mulheres entrevistadas e a mamografia não é realizada por 47,3% (155 sujeitos) das 

entrevistadas. 

Ações de saúde devem ser elaboradas e ministradas de forma continuada 

para essa população. O uso do preservativo deve ser encorajado mesmo entre as 

mulheres casadas, para isso, ações que procurem atenuar as diferenças de gêneros 

são importantes, além abordarem a importância da saúde sexual tanto para 

mulheres quanto para homens. 
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