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RESUMO 

O rastreamento para o câncer do colo uterino e o planejamento familiar são práticas 

preventivas de relevância em saúde da mulher em idade fértil. A atenção básica ainda 

privilegia o ciclo gravídico-puerperal e a prevenção da neoplasia maligna do colo, ficando o 

planejamento familiar em segundo plano. Contudo, a despeito da melhor cobertura na 

realização da citologia cervicovaginal, as taxas de mortalidade pela neoplasia persistem 

elevadas. Persistem, também, taxas altas de gestação na adolescência, de abortamentos e 

iniquidades em saúde. O objetivo do projeto foi caracterizar a situação de saúde reprodutiva 

de mulheres em idade fértil de uma comunidade urbana de baixa renda em Fortaleza, 

priorizando a realização da citologia e o uso de métodos contraceptivos. Tratou-se de estudo 

transversal por entrevistas domiciliares com 244 mulheres de 13 a 52 anos. A análise 

exploratória inicial permitiu estabelecer correlações através do teste do qui-quadrado de 

Pearson para as variáveis nominais e ANOVA para médias e desvios padrões. Para expressar 

a magnitude das associações foram calculadas razões de chance (odds ratio) como expressões 

das razões de prevalência utilizando regressão logística simples e múltipla. Dentre as 

entrevistadas com atividade sexual e 25 anos ou mais, 90,3% realizaram citologia no máximo 

a cada três anos, 59,3% anualmente. Correlacionaram-se positivamente à periodicidade anual 

o trabalho remunerado (OR=2,63; IC95%: 1,49-4,64) e a condição de ter tido no máximo uma 

gestação (OR=2,60; IC95%: 1,11-6,08). Quanto ao planejamento familiar, pouco mais da 

metade das mulheres (51,9%) usava algum método e 39,5% delas não foram orientadas por 

médico ou enfermeiro. Predominou utilização de anticoncepcionais orais (40,4%) e condom 

(28,7%). A renda familiar de R$ 800,00 ou superior associou-se à maior chance de 

contracepção orientada por profissional adequado (OR=3,3, IC95%: 1,28-8,54), 

contrariamente à história de abortamento (OR=0,32, IC95%: 0,13-0,82). Observou-se alta 

frequência de realização da citologia cervicovaginal, inclusive anualmente e fora da faixa 

etária recomendada pelo Ministério da Saúde. Houve baixa prevalência de anticoncepção, 

oferta insuficiente quanto à variedade e elevada proporção de mulheres que não recebeu 

orientação adequada para o uso de métodos contraceptivos. Renda familiar e abortamento 

prévio foram fatores associados ao planejamento familiar orientado por profissional 

adequado, enquanto o trabalho remunerado e o fato de ter tido no máximo uma gestação 

foram associados à coleta anual de citologia para prevenção do câncer do colo uterino. 

Palavras-chave: Saúde da mulher. Prevenção de câncer do colo uterino. Detecção precoce de 

câncer. Planejamento familiar. Avaliação em saúde. Diagnóstico da situação de saúde. 



 
 

ABSTRACT 

Cervical cancer screening and family planning are relevant preventive health practices for 

women of childbearing age. Primary care still privileges gestational period and cervical 

neoplasia prevention over family planning. Nevertheless, despite improvements on the 

coverage for cervicovaginal cytology, cervical neoplasia mortality rates show only slight 

decrease. High rates of teenage pregnancy, abortions and health iniquities persist. The project 

aimed to portrait the reproductive health situation of childbearing aged women from a low 

income urban community in Fortaleza, prioritizing cytology procedures and the use of 

contraceptive methods. This was a cross-sectional study carried out through home interviews 

with 244 women from the age of 13 to 52 years old. The initial exploratory analysis allowed 

establishing correlations through the chi-square test for nominal variables and ANOVA for 

means and standard deviations. Odds ratios as expressions of prevalence ratios were obtained 

to express the magnitude of the associations using simple and multiple logistic regression. 

Amongst sexually active women and aged 25 years or more, 90.3% underwent cytology at 

least every 3 years, and 59.3% did it annually. Cytology annual frequency positively 

correlated to remunerated employment (OR=2.63; IC95%: 1.49-4.64) and to the condition of 

having had the maximum of one pregnancy (OR=2.60; IC95%: 1.11-6.08). Regarding family 

planning, just over half of women (51.9%) used any contraception and 39.5% of them were 

not guided by doctors or nurses. Oral contraceptives (40.4%) and condom (28.7%) 

predominated as current contraceptive methods. Family income of R$ 800.00 or above 

positively correlated with contraception guided by an appropriate professional (OR=3.3, 

IC95%: 1.28-8.54) and negatively correlated to a history of previous abortion (OR=0.32, 

IC95%: 0.13-0.82).  High rates of cervicovaginal cytology were observed, even annually and 

out of the age group suggested by the Health Ministry. There was a low rate of contraception, 

insufficient offer as to methods variety and a high proportion of women who did not received 

adequate guidance on the use of contraceptive methods. Family income and previous abortion 

were associated to family planning guided by a qualified professional, whilst remunerated 

employment and having had the maximum of one pregnancy were associated to annual 

cytology screening to prevent cervix neoplasia. 

Key-words: Women health. Cervical cancer prevention. Early detection of cancer. Family 

planning. Health evaluation. Diagnosis of health situation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Saúde da Mulher é tema sempre relevante, pertinente e em evidência. Segundo o 

Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2011), há no Brasil 190.755.799 habitantes, com uma 

relação de 96 homens para cada 100 mulheres, existindo um excedente de quase quatro 

milhões de mulheres em relação ao número total de homens. A expectativa de vida ao nascer 

para o sexo feminino em 2010 foi calculada em 76,4 anos, aumentou em mais de 10 anos 

desde 1980, e é quase oito anos a mais do que aquela estimada para o sexo masculino (PAIM 

et al., 2011). O painel de indicadores do Sistema Único de Saúde (SUS) apontou que, em 

todas as faixas etárias, os homens morriam mais do que as mulheres, porém, em contraste, a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2003, evidenciou que as mulheres, 

desde os 14 anos, referiam mais problemas de saúde do que os homens (BRASIL, 2006a). 

Nesse mesmo contexto, percebem-se outras mudanças na situação epidemiológica da 

população feminina brasileira. A maioria das mortes em mulheres adultas tem ocorrido não 

pelas tradicionais doenças infectoparasitárias, como antigamente, mas pelas doenças 

cardiovasculares e neoplasias malignas, agravos crônicos não transmissíveis (LEÃO; 

MARINHO, 2002; SILVA, 2007). 

Grupo especial de usuários dos serviços de saúde é o das mulheres em idade 

reprodutiva ou mulheres em idade fértil. O Ministério da Saúde brasileiro considera em idade 

fértil a população feminina na faixa etária de 10 a 49 anos (BRASIL, 2007a). A necessidade 

de acompanhamento durante a gestação, assistência ao parto e puerpério, as evidências já bem 

estabelecidas e veiculadas sobre agravos preveníveis e/ou de diagnóstico precoce (por 

exemplo, rotina de realização da citologia para prevenção do câncer do colo uterino), bem 

como o fato de a grande maioria ser responsável pelo planejamento familiar levam essas 

mulheres a procurar mais constantemente unidades básicas de saúde, hospitais e a realizar 

com maior frequência exames complementares (BRASIL, 2004).  

Curiosamente, a população feminina, mais diligente e mais assídua aos serviços 

de atenção que a masculina, por vezes mostra-se menos conhecedora de informações 

elementares em saúde, fato que não parece tão curioso quando se considera a questão do 

preconceito. Discriminação, desigualdade de direitos e oportunidades geram medo, receio, 

vergonha, cerceando a liberdade feminina. Em inquérito nacional conduzido pelo Ministério 

da Saúde, verificou-se que os homens possuem melhor conhecimento sobre as formas de 

transmissão do HIV (Human Immunodeficency Virus) do que as mulheres (59,9% versus 

54,3%; p<0,001). O conhecimento sobre o uso do preservativo para evitar a infecção pelo 
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HIV foi ligeiramente maior entre os homens do que entre as mulheres (BRASIL, 2011). O 

conhecimento a cerca da dupla função do preservativo masculino, prevenção de doenças e 

método contraceptivo, revela associação com a macrorregião do país, a faixa etária e os anos 

de estudo das mulheres (BRASIL, 2009a). 

Há diferenças regionais e locais em se tratando do acesso das mulheres aos 

serviços de saúde. De uma forma global, as características socioeconômicas do lugar refletem 

o nível de saúde das populações. Por exemplo, existe relação entre escolaridade, medida 

indireta do nível socioeconômico, e o acesso à mamografia pelo menos uma vez na vida. O 

acesso ao exame é da ordem de 24% para as mulheres sem escolaridade comparado aos 68% 

para as que têm 15 anos ou mais de estudo (BRASIL, 2006a). As mulheres nordestinas 

apresentavam, em 2005, as mais altas taxas de analfabetismo funcional, 20,3%, e a menor 

esperança de vida ao nascer do país, 73,1 anos. Esses indicadores para a população feminina 

do sul do país eram 8,4% e 78 anos, respectivamente (CNDSS, 2008). Em 10 anos de 

comparação entre as Pesquisas Nacionais de Demografia e Saúde (PNDS) 1996-2006, as 

mulheres de classe social mais baixa que não usavam qualquer método contraceptivo ainda 

representavam quase o dobro do percentual das mulheres de melhor poder aquisitivo, apesar 

do incremento ocorrido naquele período (BRASIL, 2009a). 

No Ceará, são 8.452.381 habitantes dos quais 2.452.185 são residentes na capital, 

com predominância ainda mais marcante de mulheres (100:88,1) em comparação à média 

nacional. Fortaleza, a capital do estado, apresenta 35,4% da sua população composta por 

mulheres de 10 a 49 anos (IBGE, 2011), e detém quase 30% da sua população nas classes D e 

E, classes sociais menos favorecidas, enquanto a média entre as nove principais regiões 

metropolitanas do país é de 16% (ABEP, 2012). 

 

1.1 Políticas públicas e integralidade em saúde da mulher 

 

Tradicionalmente, as políticas públicas de assistência à saúde da mulher no Brasil 

tinham atenção voltada ao grupo materno-infantil e eram executadas em forma de 

planejamentos não integrados. O enfoque desses programas estava nos cuidados direcionados 

a um grupo mais vulnerável, as gestantes, de maneira a assegurar a saúde de outro grupo 

também de maior vulnerabilidade, as crianças, priorizando apenas um período biológico, 

relativamente curto, da vida da mulher e negligenciando outros aspectos essenciais. Por 

necessidade iminente de se ampliar os cuidados com a população feminina, em 1983, 

pioneiramente no Brasil, e mesmo em escala mundial, foi criado o Programa de Assistência 
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Integral à Saúde da Mulher (PAISM), inovador ao propor atendimento às mulheres no âmbito 

da atenção integral, não apenas realçando o foco no binômio mãe-bebê ou, por exemplo, a 

utilização de ações isoladas em planejamento familiar, mas reconhecendo a saúde reprodutiva 

como necessidade além do ciclo gravídico-puerperal, parte do complexo universo feminino. 

Foi a primeira vez que o conceito de integralidade figurou no horizonte da saúde feminina. 

Ainda que sua implantação tenha ocorrido de forma parcial, sua história tenha como 

característica a descontinuidade e o programa tenha se configurado pouco efetivo, seu 

referencial estratégico permanece de grande valia (OSIS, 1998). 

Inserido em um contexto histórico mundial, o país sofreu gradativas e profundas 

transformações nas demandas em saúde, culminando com a Reforma Sanitária. Em evento de 

destaque, a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), realizada em Brasília em 1986, foi a 

primeira vez que a população participou das discussões. A saúde despontou como direito do 

cidadão e apresentou-se a necessidade de reformulação do Sistema Nacional de Saúde 

reestruturando-o em um sistema único, regido dentre outros, pelos princípios da 

descentralização, integralidade, equidade. Com a Constituição de 1988, a Lei Orgânica da 

Saúde - Lei n° 8080, de 19 de setembro de 1990, e a Lei n° 8142, de 28 de dezembro de 1990, 

foram ditados os princípios do atual sistema de saúde no Brasil, o SUS (BRASIL, 1990a, 

1990b). 

Oportunamente, na Conferência Internacional sobre População e Desen-

volvimento (CIPD, 1994) estendeu-se o conceito de saúde reprodutiva: 

 

A saúde reprodutiva é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

a simples ausência de doença ou enfermidade, em todas as matérias concernentes ao 

sistema reprodutivo e a suas funções e processos. A saúde reprodutiva implica, por 

conseguinte, que a pessoa possa ter uma vida sexual segura e satisfatória, tenha a 

capacidade de reproduzir e a liberdade de decidir sobre quando, e quantas vezes o 

deve fazer (CIPD, 1994, p.62).  
 

Essa ampliação de conceitos e a implementação do SUS criaram perspectivas para 

novas estratégias e políticas em saúde.  

O Programa Viva Mulher – Programa Nacional para Controle do Câncer do Colo 

do Útero e de Mama – foi implantado em 1997 visando à redução da mortalidade e as 

repercussões físicas, psíquicas e sociais das duas neoplasias em questão, enfatizando a oferta 

de serviços para prevenção e detecção precoces, além do tratamento e reabilitação das 

mulheres. Foram criadas bases de dados nacionais para fornecer subsídios para planejamentos 

em saúde da mulher, o Siscolo (Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero) e o 
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Sismama (Sistema de Informação do Câncer de Mama) (MORAES, 1997; BRASIL, 1999; 

BRASIL, 2001a). 

Em 2004, o Ministério da Saúde, considerando a saúde da mulher como 

prioridade do governo, elaborou o documento Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

da Mulher – Princípios e Diretrizes. Seus objetivos principais foram: promover a melhoria das 

condições de vida e saúde das mulheres brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente 

constituídos e ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência 

e recuperação da saúde em todo o território brasileiro; contribuir para a redução da morbidade 

e mortalidade feminina no Brasil, especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de 

vida e nos diversos grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie; ampliar, 

qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no SUS (BRASIL, 2004). 

Passo a passo vem sendo trilhado um caminho de avanços e conquistas na saúde 

feminina. Além dos pactos e programas criados com merecido destaque em mortalidade 

materno-infantil, o espírito da integralidade vem sendo enaltecido (MAIA; GUILHEM;  

LUCCHESE, 2010). 

 

1.2 Desafios tradicionais para a saúde das mulheres no Brasil 

 

De uma forma geral, os temas recorrentes nos programas, diretrizes e discussões 

sobre saúde da mulher são a mortalidade materna, a prevenção das neoplasias malignas da 

mama e do colo uterino, o planejamento familiar e o comportamento sexual, que se 

relacionam de forma direta ou indireta. 

No Brasil, apesar das respostas satisfatórias e conquistas em saúde após a 

implantação do SUS, ainda persistem preocupações, mais evidentes pelas desigualdades que 

permeiam a nação. Taxas altas de abortamentos provocados, taxas de fecundidade díspares, 

gestações não planejadas, dificuldade de acesso aos métodos contraceptivos disponíveis, entre 

outros, são temáticas que merecem destaque. 

Tradicionalmente, o câncer do colo uterino é associado a populações de baixa 

renda e o de mama a mulheres de melhor nível socioeconômico (BRASIL, 2010). A nação 

brasileira encontra-se em momento epidemiológico de transição em que guarda características 

de subdesenvolvimento superpostas a novos problemas de países desenvolvidos, mantendo, 

por exemplo, altas taxas das duas neoplasias (GUERRA; MOURA-GALLO; MENDONÇA, 

2005; INCA 2011c). 
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Os agravos relacionados à gestação e ao parto, por suas particularidades e 

extensão de conteúdo, merecem sempre discussão à parte. Inicialmente, intencionou-se 

abordar os exames preventivos para o rastreio do câncer de mama, colo do útero e 

planejamento familiar. No entanto, a opção por estudar mulheres em idade fértil restringe a 

mamografia, principal forma de detecção precoce do câncer de mama, a uma estreita faixa de 

idade nesse grupo, e justamente quando esta prática deve ser periódica e organizada, a partir 

dos 50 anos, elas passariam a não mais ser selecionadas para a pesquisa (BRASIL, 2011d, 

2011e). Enfatizamos, então, as ações de prevenção sobre a cérvice uterina e as relacionadas à 

contracepção.  

 

1.2.1 Câncer do colo uterino 

  

A neoplasia maligna do colo uterino está intrinsecamente relacionada à presença 

do HPV (Human Papilloma Virus). A infecção pelo HPV é fator considerado necessário, 

apesar de não suficiente, para o surgimento do câncer cérvico-uterino (RIVOIRE et al., 2001; 

IARC, 2005; INCA, 2011a).  A maioria das contaminações genitais pelo HPV acontece de 

forma transitória, de resolução espontânea em 1 a 2 anos (IARC, 2007). As infecções 

persistentes por subtipos considerados oncogênicos, sobretudo o HPV-16 e o HPV-18, 

podem, em condições favoráveis, evoluir para lesões intraepiteliais precursoras de 

malignidade e para o carcinoma propriamente dito. Embora a contaminação viral seja comum, 

estima-se que cerca de 25% das mulheres brasileiras estejam infectadas, felizmente pequena 

fração (entre 3% a 10%) delas com um tipo de HPV de alto risco desenvolverá câncer do colo 

(INCA, 2012a). 

Não se sabe ao certo quais mecanismos determinam a regressão espontânea ou a 

persistência da infecção. Vários estudos têm tentado mostrar associações. A literatura revela 

incidência maior da patologia em mulheres que iniciaram atividade sexual aos 14 anos em 

comparação àquelas que iniciaram aos 20 anos, naquelas que tiveram gestação antes dos 20 

anos de idade, em multíparas (PESSINI et al., 2011). Anjos et al. (2010) apontam o início 

precoce da atividade sexual (entre 8-15 anos), a multiplicidade de parceiros sexuais, o uso de 

contraceptivos hormonais orais e a baixa escolaridade como fatores relacionados às lesões 

cervicais. Alerta-nos o fato de o risco de uma mulher desenvolver câncer do colo do útero 

durante sua vida sem nunca ter participado de um programa de rastreamento é maior em 

países em desenvolvimento que em países desenvolvidos (5% e 1%, respectivamente) 

(NAUD et al., 2000). 
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O consumo de cigarro tem sido apoiado por vários autores como fator de risco. A 

International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer (2006) encontrou 

um risco relativo de 1,6 para o desenvolvimento de carcinoma de células escamosas em 

mulheres que fumam com relação às não fumantes, risco incrementado pela quantidade de 

cigarros utilizados por dia e o início precoce do consumo (ICESCC, 2006).  

São aventadas outras circunstâncias que podem favorecer a proliferação do HPV 

como, por exemplo, perfil de comprometimento da imunidade, coinfecções genitais por 

doenças sexualmente transmissíveis. (BRASIL, 2001a; STIVAL et al. 2005; SALCEDO; 

SILVEIRA; ZETTLER, 2008; NAUD; HAMMES; MATOS, 2011).  

Das publicações de De Sanjosé et al. (1997) e do Ministério da Saúde do Brasil 

(2001a), permite-se estabelecer associação do câncer cervical com o baixo nível 

socioeconômico, situação de vulnerabilidade das populações. Dificuldades de ordem 

financeira e geográfica, disponibilidade e qualidade dos serviços ofertados, inclusive questões 

de ordem cultural criam inúmeros entraves para se alcançar a prevenção, detecção e 

tratamento precoces desejados. Outros fatores que vêm sendo relacionados à neoplasia de 

colo, como a alimentação pobre em vitamina C, beta-caroteno e folato poderiam estar 

associados à baixa capacidade de consumo e aquisição de alimentos mais saudáveis 

(BRASIL, 2001a; SAMPAIO; ALMEIDA, 2009). 

O ápice da incidência do carcinoma invasor acontece entre 45-55 anos e o do 

carcinoma in situ entre os 25-40 anos. A evolução de uma lesão inicial de colo para uma 

forma invasiva é lenta, podendo estender-se por 20 anos (MEDEIROS et al. 2005; MONTE; 

PEIXOTO, 2010). Tal característica torna o câncer de colo a neoplasia maligna de controle 

mais efetivo por meio de rastreamento (IARC, 2008).  

A abordagem convencional e mais efetiva para controle do carcinoma de células 

escamosas do colo uterino é o método citológico mais conhecido como Papanicolaou (IARC, 

2005; MARTINS; THULER; VALENTE, 2005). A citologia como método de detecção 

precoce para leões de colo uterino vem sendo utilizada no Brasil há cerca de 70 anos 

(THULER; ZARDO; ZEFERINO, 2007). Método incontestavelmente bem sucedido para 

rastreamento de lesões cervicais antes mesmo de se tornarem invasivas, a citologia ou 

colpocitologia oncótica, citopatológico cervicovaginal ou exame de Papanicolaou é tida como 

de baixo custo, simples e de fácil execução. A sensibilidade do teste varia de 60-99,8% na 

literatura, com especificidades tão altas quanto 99,9% (SOOST et al., 1991; PINHO; 

MATTOS, 2002; VIEIRA, 2007). 
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De acordo com a World Health Organization (WHO), em português, Organização 

Mundial de Saúde (OMS), programas de rastreio populacional sistemático e tratamento 

precoce das lesões precursoras podem reduzir em até 80% a mortalidade pelo câncer de colo 

(WHO, 2008a). O rastreamento consiste em identificar uma condição patológica não 

reconhecida, em indivíduos assintomáticos, por meio de procedimento diagnóstico rápido que 

possa distinguir aqueles que provavelmente tenham a doença daqueles que provavelmente não 

a tenham, com objetivo de reduzir morbidade e mortalidade (WHO, 1968; GATES, 2001). 

Importante ter em mente dois conceitos e diferenciar programa de rastreamento organizado e 

o chamado rastreamento oportunístico. De forma simplificada, o oportunismo consiste em 

aproveitar o momento em que o indivíduo procura atendimento por algum motivo para 

rastrear doença ou fator de risco. Essa é a conduta habitual da maioria dos serviços de saúde, 

em contradição, menos efetiva e de maior custo. No rastreamento organizado, os sistemas de 

saúde detêm informações sobre a população alvo, cadastro dos indivíduos, que são 

convidados a participar do programa periodicamente, realizando o recrutamento daqueles em 

falta, assegurando atendimento, seguimento e qualidade nos serviços prestados (BRASIL, 

2010). 

Os programas diferem entre os países, iniciando o rastreio tão precocemente 

quanto aos 15 anos (como é o caso do Panamá, Luxemburgo), estendendo-o, em geral, até a 

sexta ou sétima década de vida. A periodicidade varia entre coletas anuais, como no Canadá e 

Alemanha, a cada três anos, por exemplo, na França e Estados Unidos, até de cinco em cinco 

anos, como na Finlândia. De fato, maior ênfase é dada nos programas organizados, sendo 

esses os que garantem um efetivo impacto na redução da incidência e mortalidade da 

neoplasia em questão (IARC, 2005, RCOG, 2012). 

No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda, através das Diretrizes Brasileiras 

para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero (2011): o método de rastreamento do câncer 

do colo do útero e de suas lesões precursoras é o exame citopatológico; o intervalo entre os 

exames deve ser de três anos, após dois exames negativos com intervalo anual; o início da 

coleta deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual; os 

exames devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos quando, após essa idade, as 

mulheres tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos; 

para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, deve-se 

realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, essas 

mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais (INCA, 2011a).  
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O compromisso público dos gestores, de acordo com as recomendações da OMS, 

é atingir cobertura mínima de 80% para o exame preventivo do câncer do colo do útero na 

população vulnerável (WHO, 1998; BRASIL, 2006b; BRASIL, 2006c).  

Estimativas apontam para mais de 500.000 casos diagnosticados de câncer de colo 

uterino a cada ano em todo o mundo, responsáveis por 13% das neoplasias malignas nas 

mulheres (WHO, 2010). As mais altas taxas de incidência são encontradas na América Latina 

e Caribe, partes da África, sul e leste asiático (IARC, 2005; MARTINS; VALENTE; 

THULER, 2009). Em 2008, foram 275.000 mortes pela doença, quase 90% em países de 

média e baixa renda (WHO, 2008b; WHO, 2011). No Brasil, as taxas de mortalidade e 

incidência são intermediárias em relação aos demais países em desenvolvimento, porém 

consideradas altas se comparadas aos países desenvolvidos (INCA, 2011b). Em 2009, foram 

5.063 mortes pela neoplasia no Brasil, sendo a taxa bruta de mortalidade de 5,18 óbitos para 

cada 100 mil mulheres. Para 2012, o INCA estima 17.540 casos novos de câncer do colo 

uterino em todo o país, risco estimado de 17 casos para cada 100 mil mulheres (INCA, 

2011c). Excetuando-se os cânceres de pele não melanoma, é a neoplasia maligna mais 

incidente no sexo feminino na região Norte (23/100.000), a segunda nas regiões Centro-Oeste 

(20/100.000) e Nordeste (18/100.000), e a terceira nas regiões Sul (21/100.000) e Sudeste 

(16/100.000) (BRASIL, 2009b; INCA, 2011b). 

É fato que o Brasil melhorou em termos de diagnóstico do câncer do colo uterino. 

Na atualidade, são lesões in situ 44% dos casos diagnosticados, em contraste com o que 

ocorria em 1990, quando 70% dos tumores eram diagnosticados já como lesões invasivas 

(INCA, 2012b). Contudo, as diferenças regionais são evidentes. As regiões de pior poder 

aquisitivo do país são as de maiores incidência, mortalidade e mortalidade proporcional 

(INCA, 2011b).  

Estudos de base nacional têm mostrado que a cobertura para realização do 

citopatológico vem aumentando, ao mesmo tempo em que evidenciam coletas em excesso por 

repetição em alguns grupos e fragilidades de grupos mais vulneráveis (OLIVEIRA et al., 

2006; VALE et al., 2010). Os extremos da idade reprodutiva têm sido apontados como 

associados à não realização do Papanicolau (MULLER, 2008; ALBUQUERQUE et al., 

2009). A idade acima de 50 anos pode ser fator para não realização do preventivo na 

periodicidade recomendada, grupo etário de maior risco para desenvolvimento de lesões 

invasivas (DIAS-DA-COSTA et al., 2003; MARTINS; VALENTE; THULER; 2009). Baixa 

escolaridade e baixa renda também aparecem como variáveis que se repetem no perfil de 

pacientes que não são submetidas ao rastreamento preconizado, também mulheres que 



24 
 

apresentam maior probabilidade de desenvolver a neoplasia (CESAR et al., 2003; 

RODRIGUES NETO; FIGUEIREDO; SIQUEIRA, 2008; MARTINS; VALENTE; THULER, 

2009; GASPERIN; BOING; KUPEK, 2011). Amorim et al. (2006) também relacionaram o 

menor número de anos de estudo à insuficiência na realização da prevenção, bem como cor 

preta/parda e a não realização de outras práticas preventivas como mamografia. A maioria dos 

estudos mostra que, em diversos estados brasileiros, mais de 60% das mulheres já fizeram 

Papanicolau alguma vez na vida, em alguns deles, mais de 80% (DIAS-DA-COSTA et al., 

2003; MARTINS; THULER; VALENTE; 2005; AMORIM et al., 2006; OLIVEIRA et al., 

2006; RODRIGUES NETO; FIGUEIREDO; SIQUEIRA, 2008; GASPERIN; BOING; 

KUPEK, 2011).  

Os indicadores do Pacto pela saúde (2011) apontam que apesar do aumento da 

cobertura, as metas nacionais ainda se mostram aquém do desejado.  A razão entre os exames 

citopatológicos em mulheres de 25 a 59 anos e a população feminina nesta faixa etária em 

determinado local e ano é um desses indicadores, e mostra a relação entre a oferta de exames 

e a necessidade atual. A razão mínima esperada seria de 0,3 exame/por mulher/ano. Pouco 

mais de 60% da meta do Brasil para esse indicador foi alcançada em 2011. Nenhuma unidade 

da federação atingiu a meta pactuada (INCA, 2012c).  

No Ceará, observou-se que cerca de 73% da meta foi alcançada em 2010, 

declinando nos anos subsequentes para 68,8% e 66,9%. Em Fortaleza, também se observou 

declínio de 55,5% para 45%. O Instituto de Prevenção do Câncer do Ceará (IPC) informou 

cobertura para realização da citologia no estado em 2010, 2011 e até junho de 2012 maior que 

80%. Contudo, há que se atentar para exames sendo coletados a intervalos muito curtos o que 

leva a um falso resultado, com algumas mulheres sendo submetidas a exames em excesso e 

outras deixando de realizá-lo (IPC, 2012). Para o estado, são esperados 850 casos novos de 

câncer de colo uterino em 2012, 270 casos em Fortaleza (INCA, 2011c).  

Pesquisa do Ministério da Saúde do Brasil, sobre doenças sexualmente 

transmissíveis (DST) em seis capitais brasileiras, encontrou Fortaleza como a segunda capital 

em casos de infecção pelo HPV. A prevalência de HPV para ambos os sexos em ordem 

decrescente foi: Manaus, 61,3%; Fortaleza, 42,9%; Porto Alegre, 38,2%; Goiânia, 34,4% e 

São Paulo, 33,5%. A taxa para o Rio de Janeiro não foi calculada para esta DST (BRASIL, 

2008a).  

A cobertura para realização da citologia na capital cearense (em torno de 60%) 

encontrava-se aquém da meta preconizada pelo Ministério da Saúde, conforme consta no 

Relatório de Gestão – Ano 2005 da Prefeitura Municipal de Fortaleza, variando entre 41% no 
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pior mês e 73% no melhor. Foram evidenciadas deficiências como dificuldades de acesso para 

coleta do exame, fila de espera e sucateamento das unidades básicas de saúde (FORTALEZA, 

2006).  

 

1.2.2 Planejamento familiar e comportamento sexual 

 

Na redação dada pela Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, entende-se 

planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta 

direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou 

pelo casal, sendo parte integrante do conjunto de ações de atenção, dentro de uma visão de 

atendimento global e integral à saúde. A Norma Operacional de Assistência à Saúde/SUS 

(NOAS-SUS 01/2001) remete à atenção básica as ações em planejamento familiar, o 

atendimento por profissional adequado, médico ou enfermeiro, passando pela dispensação dos 

insumos e exames complementares (BRASIL, 2001b). Ampliando compreensões, a noção de 

direito reprodutivo sobrepuja a definição de planejamento familiar, importando cidadania, 

direito à saúde, exercício pelo próprio indivíduo e oferta pelo Estado (BARZELATTO, 1998; 

FERNANDES, 2003). Entretanto, na prática, nem sempre é o que se tem observado. 

É inconteste que as taxas de fecundidade no Brasil apresentam-se em declínio 

evidente há algumas décadas (BERQUÓ; CAVENAGHI, 2006). A taxa de fecundidade total 

despencou de 6,3 filhos em 1960 para 2,3 filhos por mulher em 2000, 1,9 em 2010 (ALVES, 

2011). Contudo, como em outros países, o nível de educação e a renda correlacionam-se 

negativamente com o número de filhos. Apesar da tendência à uniformização dessas taxas em 

todos os grupos socioeconômicos, ainda persistem diferenças significativas (BERQUÓ; 

CAVENAGHI, 2004). As taxas de fecundidade observada e desejada (1,8 e 1,6) são 

aproximadas, mostrando que os objetivos reprodutivos das mulheres estão sendo alcançados. 

No entanto, a disparidade entre essas taxas aparece mais acentuada entre as menos 

escolarizadas, negras e residentes no Norte e Nordeste do país. As mulheres menos 

escolarizadas, as mais pobres e as não unidas mostraram maior prevalência de filhos não 

desejados. As mulheres sem estudo ainda mantêm taxa de fecundidade total acima de quatro 

filhos por mulher (BRASIL, 2008b; BRASIL, 2009a). 
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Na América Latina, encontravam-se as mais altas taxas mundiais de abortamento 

inseguro
1
, 26 por 1.000 mulheres de 14 a 49 anos (FCI, 2005). Dados nacionais apontavam 

estimativa de abortamentos induzidos para mais de um milhão no ano de 2005. 

Proporcionalmente ao número de nascidos vivos, ainda correspondiam a cerca de 30% dos 

nascimentos em 2005. As diferenças regionais mais uma vez despontam, sendo o risco de 

abortos induzidos por 100 mulheres de 15 a 49 anos nas regiões Nordeste e Centro-Oeste 

maior que o dobro do risco para a região Sul. É bem provável que parte dessas diferenças 

possa ser imputada a uma utilização mais abrangente e mais eficaz de medidas 

anticoncepcionais pelas mulheres na região Sul, o que diminui a ocorrência de gravidezes não 

planejadas e, consequentemente, a necessidade de recorrer à indução do aborto (MONTEIRO; 

ADESSE, 2006).  

A atuação dos profissionais de saúde na assistência à anticoncepção deveria 

necessariamente envolver três esferas, educativa, aconselhamento e clínica, de forma 

integrada e continuada, de modo a permitir opção livre e consciente pelo método e garantir 

atendimento periódico para adequações subsequentes. O planejamento familiar na atenção 

básica pressupõe também a oferta de todas as alternativas de métodos contraceptivos (MAC) 

disponibilizados pelo Ministério da Saúde: anticoncepcional injetável trimestral, 

anticoncepcional injetável mensal, pílula combinada, diafragma, dispositivo intrauterino, 

preservativos masculino (ou condom ou camisinha) e feminino, pílula de emergência, 

minipílula (BRASIL, 2002a). 

Diversos autores vêm considerando as deficiências em planejamento familiar no 

Brasil. De um lado, as usuárias encontram dificuldade no acesso às unidades de saúde, 

desinformação quanto à diversidade de métodos que poderiam ser ofertados e demora no 

atendimento. Do outro lado, os profissionais de saúde deparam-se com a escassa variedade de 

métodos disponibilizados para as unidades e oferta irregular dos mesmos, prejudicando o 

manejo correto quanto às contraindicações e livre escolha das usuárias, falha na capacitação, 

burocracia e dificuldades quanto aos serviços de referência (MOURA, SILVA, 2005; OSIS et 

al., 2006; MOURA; SILVA; GALVÃO, 2007; SANTOS-PIERRE, 2008; HEILBORN; 

GRUPO CONPRUSUS et al., 2009). Estudos atentam para a grande concentração na 

utilização de apenas dois MAC: os anticoncepcionais orais (ACO), comumente chamados de 

pílula, e a ligadura ou laqueadura tubária (LT) (COSTA et al., 1989; OLINTO; GALVÃO, 

                                                           
1
 Abortamento inseguro é definido como procedimento para terminar uma gestação indesejada realizado por 

pessoas sem as devidas habilidades ou em um ambiente sem as condições médicas mínimas exigidas, ou ambos 

(WHO, 1992). 
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1999; VIEIRA et al., 2002; FERNANDES, 2003). Pirotta e Schor (1998), há mais de uma 

década, também já atentavam para concentração de uso de ACO e LT, e sobre a importância 

de maior comprometimento das políticas públicas com as necessidades da população, 

garantindo orientação, informação e acesso desde a adolescência. A qualidade da atenção 

oferecida às mulheres é fator essencial não apenas para o início, mas para garantir a 

continuidade do uso dos métodos (OSIS et al., 2004).  

A PNDS 2006 manteve a gravidez na adolescência como ponto de discussão, 

revelando que na faixa etária de 15-19 anos houve incremento no risco de ter filho com 

relação às adolescentes de períodos anteriores, apesar do número final de filhos tender a se 

manter o mesmo (BRASIL, 2009a). A vida sexual inicia-se cada vez mais precocemente. Até 

os 15 anos, 33% das mulheres já tinham tido relação sexual, percentual que triplicou desde 

1996. Entre as jovens de 15 a 24 anos, 62,9% informaram ter usado preservativo na primeira 

relação sexual, aumento desejado e importante quando comparado com os 18% da pesquisa 

de 1996. No entanto, quando avaliamos os dados por região, o Nordeste aparece como a única 

em que menos da metade dessa população o fez (47,2%). Em Fortaleza, encontramos a taxa 

de gestação da adolescência em torno de 20% (FORTALEZA, 2006).  

Segundo relatório de gestão da Secretaria Municipal de Saúde, em 2004, 82% das 

mulheres em idade fértil adotaram algum método anticoncepcional, sendo os mais usados: 

ACO (51,2%) e preservativos masculinos (43,9%). Em 2005, os mesmos métodos foram os 

mais utilizados, predominando o uso de preservativos (53%), seguidos dos ACO (41,9%). 

Vale salientar que os comentários dos próprios gestores no relatório levantaram a questão do 

acesso limitado aos outros métodos e a consequente necessidade de aumentar a oferta 

(FORTALEZA, 2006).  

 

1.3 Determinantes sociais da saúde 

 

Remotamente, ainda no Século V a.C., o Pai da Medicina tece em seu Corpus 

hippocraticum considerações sobre o caráter ambiental das causas das enfermidades, as 

características da água, do clima, a situação dos lugares com relação aos ventos e, ainda, o 

estilo de vida influenciando o estado de saúde dos indivíduos. Um histórico e dicotômico 

caminho foi percorrido até as concepções atuais. Grandes autores como Villermé (1782-1863) 

e Chadwick (1800-1890) verificaram haver relação direta entre maior mortalidade e situação 

de pobreza. O mesmo foi observado por Friedrich Engels (1820-1895) que, ao versar sobre as 

precárias condições em que vivia a classe operária da Inglaterra do século XIX, abordava o 
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capitalismo e a exploração de classe como produtores de pobreza, doença e morte. Na mesma 

perspectiva, o médico sanitarista Rudolf Virchow (1821-1902), considerado o Pai da 

Medicina Social, apresentou a situação de saúde das populações como um problema social, 

reconheceu nos fatores sociais e econômicos importantes condicionantes do perfil de saúde e 

considerou tais relações dignas de investigação científica, enfatizando o caráter político da 

saúde pública (ALMEIDA FILHO, 1986, 1999a). 

Seguiram-se anos marcados por tensões e conflitos entre a medicina com seu 

enfoque biológico e a medicina em saúde pública com seu enfoque social do processo saúde-

doença, ora prevalecendo um aspecto, ora o outro (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). 

Venturosamente, o surgimento de organizações mais modernas e universais subsidiou, e ainda 

subsidia, a exploração exaustiva do tema, permitindo compreensões e abordagens mais 

holísticas. Destaque merecido à OMS, que ainda em 1946, trouxe a concepção amplificada do 

termo saúde em um horizonte bem além da patologia em si. Culminou que em 2005, sob uma 

perspectiva de justiça social, criou-se a Comission on Social Determinants of Health (CSDH), 

Comissão para os Determinantes Sociais da Saúde (CDSS). Seu relatório expõe as 

desigualdades na saúde em escala mundial, colocando-as como certamente evitáveis, 

enfatizando que as mesmas são determinadas pelas circunstâncias em que as populações 

vivem, crescem, trabalham, envelhecem e são dependentes dos sistemas disponíveis para lidar 

com os indivíduos; as condições em que as pessoas vivem e morrem sendo criadas por forças 

de ordem política, social e econômica. O objetivo maior do documento é de orientar sobre as 

ações a serem tomadas com vistas à promoção da igualdade na saúde e a um movimento 

global para alcançar seus propósitos (CSDH, 2008). 

No Brasil, as percepções e conceitos em saúde também foram sendo trabalhados.  

Marco nacional, inclusive já citado, a 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986), 

oportunamente trouxe vasta discussão sobre saúde enquanto conceito amplo, resultante de 

uma construção das sociedades, através de conquistas sociais e dever do Estado.  

 

Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de 

alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, 

emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso a serviços de saúde. É 

assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as 

quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. (CNS, 1986, p. 4).  

 

Redigida sob mesma orientação, também de grande relevância, a Lei n
o
. 8.080, de 

19 de setembro de 1990, dispõe em seu Art. 3º, in verbis: 

 

Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, 
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a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis 

de saúde da população expressam a organização social e econômica do País. 

 

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto 

no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de 

bem-estar físico, mental e social. 
 

Obedecendo a esta dinâmica mundial, em 2006, o Brasil foi o primeiro país a criar 

sua Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS). Para a comissão, os 

determinantes são entendidos como condicionantes sociais, econômicos, culturais, étnico-

raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a existência de problemas de saúde e 

seus fatores de risco numa população. A OMS adota definição mais simples, segundo a qual 

os determinantes são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham (BUSS; 

PELLEGRINI FILHO, 2007). De maneira mais pró-ativa, Nancy Krieger (2002a, 2002b) 

admite que o termo refere-se aos fatores e meios através dos quais os eventos sociais afetam a 

saúde e podem ser alterados por ação informada.  

O Modelo de Dahlgren e Whitehead apresenta-se como uma proposta didática, 

colaborando para melhor compreensão dos determinantes sociais da saúde (FIGURA 1). 

 

 Figura 1 – Modelo de determinantes sociais proposto por Dahlgren e Whitehead (1991) 

 

 

 

Fonte: http://dssbr.org/site/opinioes/intervencoes-individuais-vs-intervencoes-populacionais/ 

 

Na base do modelo, estão os seres humanos e seus caracteres pessoais, sexo, 

idade, fatores genéticos, que certamente influenciam o estado de saúde, porém admitidos 

http://dssbr.org/site/opinioes/intervencoes-individuais-vs-intervencoes-populacionais/
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como inevitáveis, variações naturais, biológicas. No primeiro nível há um limiar entre fatores 

essencialmente individuais e os determinantes; são comportamentos particulares e estilo de 

vida – hábitos alimentares, tabagismo, etilismo – que, na verdade, podem ser entendidos 

como parte dos determinantes, pois são fortemente ditados pela sociedade (por exemplo, 

através de propagandas, disponibilidade de espaço público para prática de atividade física e 

acesso a alimentação saudável). O segundo nível representa as redes sociais e comunitárias. 

Aqui estão inseridos os vínculos de solidariedade e a questão da confiança entre grupos. O 

desgaste das relações sociais seria o fator primordial relacionado às injustiças na distribuição 

de renda, observação corroborada por estudos que têm mostrado que não são as sociedades 

mais ricas as detentoras de melhor qualidade na saúde, mas as mais uniformes, as de maior 

coesão social. O terceiro nível é o das condições de vida e trabalho, onde, dentre outros 

elementos, enquadram-se situação de moradia, disponibilidade de água limpa, saneamento, 

fatores psicossociais relacionados à oferta e qualidade do trabalho, acesso à saúde e educação. 

No quarto e último nível estão os macrodeterminantes, as condições socioeconômicas, 

culturais e ambientais gerais – desigualdades, violência e degradação do meio ambiente 

(DAHLGREN; WHITEHEAD, 1991; BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). 

Destacam-se por apresentar impacto direto nos hábitos, estilo de vida e na saúde, 

tendo a capacidade de apontar desigualdades e iniquidades. As desigualdades são 

compreendidas como diferenças habituais e aceitáveis entre grupos populacionais, naturais, 

biológicas e inevitáveis; as iniquidades são entendidas como disparidades injustas, evitáveis e 

desnecessárias, ocorrendo relevante e sistematicamente.  

O senso de injustiça tende a exacerbar as discrepâncias, os problemas 

potencializam-se tornando alguns grupos bastante vulneráveis (WHITEHEAD, 2000). 

Introduz-se, portanto, outro conceito pertinente, o de vulnerabilidade. Posto de outro modo, 

seria a probabilidade do adoecer resultante de um conjunto de aspectos que são individuais, 

porém vistos numa perspectiva do indivíduo-coletivo (AYRES et al., 2006; MUNÕZ-

SÁNCHEZ; BERTOLOZZI, 2007; BRASIL, 2007b). Ou ainda, vulnerabilidade social 

implicaria em condições onde os recursos de um grupo social seriam parcos frente a 

oportunidades socialmente ofertadas, comprometendo sua mobilidade social 

(ABRAMOVAY, 2002; GUARESCHI et al., 2007). Conceito contrário ao de vulnerabilidade 

seria resiliência percebido como capacidade para enfrentamento e recuperação.  

O contrário de iniquidade seria equidade, terminologia que implica oportunidade 

justa para que cada cidadão possa atingir seu pleno potencial de saúde (WHITEHEAD, 2000). 
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1.4 Justificativa 

 

O Brasil é uma grande nação de imensos contrastes. O mesmo país cuja reforma 

sanitária foi impulsionada pela sociedade civil consta no rol das lideranças mundiais em 

termos de desigualdades de renda (PAIM et al., 2011; VICTORA et al., 2011a). O mesmo 

país que figura como modelo no controle do HIV/aids e de doenças imunopreveníveis ainda 

apresenta um quinto de sua população crendo que é possível infectar-se pelo HIV ao 

compartilhar talheres ou ao usar banheiros públicos (BRASIL, 2009a; BRASIL, 2011; 

VICTORA et al., 2011a, 2011b). O mesmo país que apresenta taxas de mortalidade infantil 

inferiores a 10 por mil nascidos vivos em alguns municípios do Sul e Sudeste as apresenta em 

níveis tão elevados quanto 50 por mil nascidos vivos em áreas do Nordeste. Em torno de 55% 

das famílias urbanas do Sul residiam em domicílios com renda total acima de três salários 

mínimos, enquanto no Nordeste esta proporção era praticamente a metade (26,3%) (CNDSS, 

2008).  

Em poucas décadas, o Brasil deixou de ser um país de baixa renda, rural e com 

sistema de saúde fragmentado para se tornar um país de renda média, predominantemente 

urbanizado e com o sistema de saúde unificado. O produto interno bruto (PIB) cresceu de 

forma rápida nas quatro décadas que se seguiram a 1960. A população, que era 

predominantemente rural (56%), urbanizou-se rapidamente e em 2010 atingiu 84%, gerando 

demanda por infraestrutura. Essa demanda não foi suprida pela oferta, de tal modo que, por 

exemplo, em 1980 havia 38,2 milhões de moradores em domicílios urbanos inadequados 

(CNDSS, 2008; PAIM et al., 2011; VICTORA et al., 2011a). 

Mesmo em uma sociedade ainda predominantemente patriarcal como a brasileira, 

é manifesto que as mulheres vêm ganhando espaço, obtendo conquistas pessoais e sociais ao 

longo de décadas, sendo, a partir dos anos 80, mais evidentes. A taxa de famílias chefiadas 

por mulheres aumentou de 13% em 1970 para 33% em 2007 (PAIM et al., 2011). A criação 

da primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), em 1985, abriu 

espaço para o surgimento de outras em todo o país. As mulheres passaram a assumir cargos 

políticos anteriormente apenas ocupados por homens (deputadas, ministras, senadoras, 

governadoras, presidentas), também ganharam espaço e destaque nos esportes e nas letras. 

Conquistas esperadas, merecidas, necessárias, mas ainda distantes da igualdade buscada.  

Considerando os aspectos discorridos, conhecer os indicadores de saúde, a 

situação de saúde de uma população, seja em nível nacional, regional ou local, e os fatores 

associados permite identificar problemas mais frequentes, hábitos e agravos correlacionados, 
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características e segmentos populacionais de maior vulnerabilidade. Conhecer o perfil 

demográfico, socioeconômico e reprodutivo das mulheres em questão contribui para um 

melhor planejamento das políticas sociais em saúde feminina, possibilita definição de 

prioridades de intervenções e, em um segundo momento, a avaliação da efetividade dos 

programas implementados. 

Inserido em um cenário de um país em desenvolvimento como o Brasil, de sérios 

contrastes, nos deparamos com uma comunidade nordestina, de uma área urbana, de baixa 

renda, classificada como um aglomerado subnormal
2
 e partiu-se a conhecer algumas 

características sobre a saúde das mulheres que ali habitam. Ênfase foi dada aos mais 

tradicionais motivos que levam a população feminina em idade fértil aos serviços de saúde 

fora do ciclo gravídico-puerperal: o rastreamento para o câncer do colo uterino e as 

preocupações relacionadas ao comportamento sexual e planejamento familiar. 

Buscou-se concorrer com a identificação de prioridades locais visando à melhoria 

nas condições de saúde dessas mulheres e de seu bem-estar de uma forma geral, contribuindo 

para políticas municipais mais direcionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 É um conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, casas etc.) carentes, em sua 

maioria de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade 

alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Caracterizar a situação da saúde reprodutiva das mulheres em idade fértil de uma 

comunidade urbana de baixa renda do município de Fortaleza e seus possíveis determinantes 

socioeconômicos, demográficos, sexuais, reprodutivos e de morbidade.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Traçar os perfis socioeconômico, demográfico, sexual e reprodutivo das 

mulheres em idade fértil; 

- Avaliar a realização da citologia para prevenção do câncer do colo uterino e 

verificar correlações com os fatores socioeconômicos, demográficos, sexuais, 

reprodutivos e de morbidade das mulheres em idade fértil; 

- Avaliar o uso de métodos contraceptivos prescritos por profissional adequado e 

verificar correlações com os fatores socioeconômicos, demográficos, sexuais, 

reprodutivos e de morbidade das mulheres em idade fértil. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Preliminares sobre a metodologia 

 

O presente estudo é um subprojeto de uma pesquisa mais ampla que se propôs a 

avaliar o perfil de saúde da população da comunidade do Dendê e cercania, uma comunidade 

urbana de baixa renda localizada no município de Fortaleza-CE. O Projeto Coorte Dendê é 

um programa integrado de pesquisa, ensino e extensão que enfatiza as doenças e agravos 

evitáveis ou controláveis pelas ações desenvolvidas nos serviços de saúde. Teve início com o 

cadastramento da população alvo, georreferenciamento da região e prevê seguimento durante 

10 anos, sendo realizadas avaliações periódicas a cada cinco anos. Sua abrangência inclui: 

perfil socioeconômico, perfil de morbidade referida, perfil nutricional, hábitos e fatores de 

risco para doenças crônico-degenerativas (ênfase nas doenças cardiovasculares e neoplasias), 

saúde materno-infantil e de adolescentes, doenças transmissíveis, violência e saúde bucal. O 

projeto original é composto de seis subprojetos: doenças crônicas não transmissíveis; doenças 

infecciosas; saúde bucal; saúde da criança; saúde da mulher; violência. Inserido no subprojeto 

Saúde da Mulher, elegemos dados da população feminina em idade reprodutiva para dar 

ensejo à nossa pesquisa. 

 

3.2 Delineamento do estudo 

 

O desenho do estudo é do tipo observacional, seccional ou transversal, de base 

populacional sobre uma população de baixa renda adstrita a uma área geográfica delimitada 

no município de Fortaleza, capital do estado do Ceará.  

Apesar de o projeto original propor uma coorte, a pesquisa atual é referente a 

dados coletados de maneira transversal. Reporta-se à primeira das avaliações que se 

desenvolveu cerca de três anos após o cadastramento dos domicílios. 

Nos estudos transversais, todas as medições são feitas no mesmo momento 

histórico, não existindo, portanto, período de seguimento dos indivíduos. Este tipo de estudo é 

apropriado para descrever características das populações no que diz respeito a determinadas 

variáveis e os seus padrões de distribuição (por isso, chamados de “Estudos de Prevalência”). 

Os estudos transversais podem, também, ser utilizados para identificar correlações entre 

variáveis, isto é, testar hipóteses de associação, sem necessariamente estabelecer um caráter 
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de causa e efeito entre elas (ALMEIDA FILHO; ROUQUAYROL, 1999b; LIMA-COSTA; 

BARRETO, 2003). 

 

3.3 Fases do Projeto 

 

3.3.1 Fase zero: cadastramento de domicílios  

 

Esta fase inicial é comum a todos os subprojetos e fornece a base de dados 

populacional, ponto de partida para todas as pesquisas derivadas do Projeto Coorte Dendê. 

Neste primeiro momento, realizou-se o cadastramento dos domicílios e o georreferenciamento 

para a definição da população a ser estudada. Uma equipe de seis visitadores membros da 

própria comunidade foi capacitada para abordagem dos morados em domicílio, utilização do 

Sistema de Posicionamento Global (GPS) e correto registro dos imóveis. O cadastro 

domiciliar foi composto de endereço e caracterização do imóvel, membros da família, idade e 

sua posição familiar. Esta fase teve início em outubro de 2007 e foi concluída em abril de 

2008.  Os dados principais do cadastramento de domicílios já foram publicados (MOURA et 

al., 2010). 

 

3.3.2 Fase um: primeira coleta de dados 

   

Os dados foram coletados entre os meses de agosto de 2010 e junho de 2011 

através de dois questionários estruturados, aplicados em domicílio por cinco coletadores 

pertencentes à própria comunidade e três agentes comunitários de saúde atuantes na área de 

abrangência do Centro de Saúde da Família Mattos Dourado (Secretaria Executiva Regional 

VI). Os visitadores foram previa e devidamente treinados para a aplicação das entrevistas e 

receberam manual completo com informações detalhadas sobre o preenchimento. 

 

3.4 Cenário da pesquisa 

 

A população de estudo vive na comunidade do Dendê e cercania, que se situa no 

bairro Edson Queiroz, no município de Fortaleza – CE. A área está limitada ao norte pela 

região de mangue do rio Cocó (lat.3º46’0,58’’S, long.38º26’21,71”W), ao sul pela área da 

fazenda Colosso (lat.3º46’38,38”S, long.38º28’31,5”W), ao leste pela Cidade Ecológica 

(lat.3º46’20,94”S, long.38º28’14,12”W) e ao oeste pela avenida Hill Moraes (lat.3º48’31”S, 
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long.38º28’38,98”W). O bairro é assistido pela Secretaria Executiva Regional VI da 

Prefeitura Municipal de Fortaleza (ANEXO 1).  

Trata-se de uma comunidade urbana de baixa renda caracterizada como 

aglomerado subnormal (IBGE, 2010). 

As ruas principais são bastante movimentadas com lojinhas, bares, creches, 

farmácias, rádio comunitária, igrejas e delegacia, mas camuflam um labirinto de 

becos sem saída, onde sobrevive a maioria dos moradores em pequenos casebres 

(MOREIRA; NATIONS; ALVES, 2007, p. 1384). 

 

Acredita-se que a comunidade teve origem no final da década de 1960, suas terras 

tendo sido invadidas e erraticamente ocupadas. Além da característica da ocupação de 

propriedade particular, há trechos invadidos em áreas de preservação ambiental, às margens 

do rio Cocó. Os problemas da comunidade exacerbam-se frente ao contraste inerente ao local, 

ladeado por bairros abastados da cidade, grandes avenidas, importantes centros comerciais e 

universidades particulares (AMORIM, 2005; PINHEIRO, 2006). Os principais problemas 

enfrentados pelos moradores são devidos à violência, consumo de drogas entre os jovens e 

falta de saneamento básico (MOREIRA; NATIONS; ALVES, 2007).  

 

3.5 População alvo 

 

A área estudada corresponde aos 12 setores censitários mais populosos do bairro 

Edson Queiroz segundo o censo do IBGE realizado no ano de 2000, sendo que oito deles 

abrigam 70% dos moradores da área. O cadastramento inicial registrou 10.892 moradores em 

3.718 imóveis na comunidade do Dendê e sua cercania (FIGURA 2).  

Figura 2 – Mapa dos domicílios georreferenciados da 

comunidade do Dendê e cercanias. Fortaleza, 2007-2008. 

Fonte: MOURA et al., 2010, p. 21 
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A maioria dos imóveis mostrou-se exclusivamente residencial (88,64%), alguns 

comerciais ou apresentando as duas funções. O número médio de moradores por domicílio 

ocupado foi de 3,74. Um em cada quatro domicílios em que se encontrou moradores tinha 

mais de um núcleo familiar ou existiam outras pessoas residindo no imóvel além do núcleo.
 
 

A população cadastrada na fase zero do projeto foi predominantemente jovem e 

de composição semelhante segundo o sexo. A idade média dos residentes foi de 26,3 anos, 

sendo 25,1 anos entre os homens e 27,5 anos entre as mulheres. Homens chefes de família 

tinham idade média de 40,3 anos e mulheres de 41,5 anos de idade. A pirâmide populacional 

revela que 40% dos moradores eram crianças ou adolescentes e menos de 5% tinham mais de 

65 anos (FIGURA 3).  

        

Figura 3 – Pirâmide populacional da população de estudo do 

Projeto Coorte Dendê. Fortaleza, 2007- 2008. 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

Fonte: MOURA et al., 2010, p. 22 

 

3.6 Universo amostral e amostra do estudo 

 

A população fonte do subprojeto Saúde da Mulher foi composta por 3.787 

mulheres em idade reprodutiva, de 10 a 49 anos. Para a amostra, foram sorteados 10% desse 

segmento, estratificados por faixa de idade, respeitando a distribuição etária do universo 

amostral. O sorteio foi realizado utilizando o levantamento (cadastramento populacional) de 

2007-2008; portanto, a população de estudo apresentava, à época da coleta de dados 

referentes a esta análise transversal (anos 2010 e 2011), entre 13 e 52 anos de idade. 
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3.7 Instrumentos para coleta de dados 

 

Foram utilizados dois instrumentos para coleta de dados: (1) Questionário sobre 

caracterização da saúde da mulher em idade reprodutiva, com dados pessoais da mulher e de 

assistência à saúde e (2) Questionário sobre caracterização de famílias e domicílios, com 

dados referentes às condições socioeconômicas das famílias e dos domicílios (APÊNDICES 

A e B). 

 

3.8 Variáveis do estudo 

 

3.8.1 Variáveis dependentes 

 

 As variáveis dependentes foram a realização da citologia para rastreamento do câncer 

do colo uterino em mulheres com 25 anos ou mais que já teriam iniciado a vida sexual e que 

realizaram o exame a intervalos anuais; e o planejamento familiar entre as mulheres que já 

teriam iniciado a vida sexual e informaram uso corrente ou prévio de método contraceptivo, 

exceto LT, orientado por profissional adequado (ou habilitado) para tal, o médico ou o 

enfermeiro. 

 

3.8.2 Variáveis independentes 

 

3.8.2.1 Variáveis socioeconômicas e demográficas 

 

Idade em anos completos (estratificada por faixa etária: 13-19 anos, 20-29 anos, 

30-39 anos, 40-52 anos); raça/cor da pele autorreferida (branca ou não branca); situação 

conjugal (com companheiro ou sem companheiro); escolaridade (anos de estudo estratificados 

por faixa <4, entre 5-8, >8 anos de estudo); trabalho remunerado (sim ou não); uso de cigarro 

(sim ou não); uso de bebida alcoólica (sim ou não); uso de drogas (sim ou não); renda familiar 

(estratificada por faixas: até 1, mais de 1 até 2, mais de 2 até 3, mais de 3 salários mínimos); 

escolaridade da pessoa de maior renda da família (estratificados por faixa <4, entre 5-8, >8 

anos de estudo); classe econômica
3
 (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, E). 

                                                           
3
 Estimativa da capacidade de consumo do núcleo familiar, conforme o Critério Padrão de Classificação 

Econômica Brasil – ABEP, 2012 (ANEXO 2). 
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Para o cálculo das medidas de efeito por regressão logística, a variável idade foi 

dicotomizada por grupos de 25 a 39 e a partir de 40 anos, para análise da citologia; e de 13 a 

34 e a partir de 35 anos para análise do planejamento familiar. A renda familiar foi analisada 

entre famílias que recebiam menos de R$ 800,00 e a partir de R$ 800,00 (aproximadamente 

1,5 salário mínimo). A idade da primeira relação sexual foi analisada entre grupos que a 

informaram antes dos 15 e a partir dos 15 anos.  

A classe econômica foi categorizada em B1, B2, C1 e C2, D, E. Essa divisão foi 

definida com base em informações de que o comportamento da classe C1 cada vez mais se 

aproxima ao das classes A e B e, ainda, em observação de que, por vezes, na população de 

classe média estariam moradores de favelas e seriam assim classificados por possuírem 

salário e renda para consumo (FURLAN, 2011; SANDRINI, 2012). 

 

3.8.2.2 Varáveis sexuais e reprodutivas 

 

Uso corrente ou prévio de métodos contraceptivos (sim ou não; especificação do 

método utilizado: anticoncepcional hormonal oral, anticoncepcional hormonal injetável, 

preservativo masculino, preservativo feminino, dispositivo intrauterino (DIU), outro, se 

houver); responsável pela indicação do método contraceptivo (médico, enfermeiro, 

farmacêutico, balconista de farmácia, outro, orientada por familiar ou amigo); citologia para 

prevenção do câncer de colo uterino (sim ou não); tempo desde o último exame preventivo do 

colo uterino (em meses); frequência de realização de citologia cervicovaginal (todo ano, a 

cada 2 anos, a cada 3 anos, intervalos de mais de 3 anos); idade da menarca (em anos); 

característica do ciclo menstrual (regular ou irregular); idade da primeira relação sexual em 

anos; quantidade de parceiros sexuais; número de gestações; número e tipo de partos (parto 

vaginal ou cesariana); número de abortamentos; quantidade de filhos vivos; referência sobre 

doença sexualmente transmissível (sim ou não). Para a regressão logística, optou-se também 

por dicotomizar as variáveis relacionadas à paridade em “se teve no máximo uma gestação” 

(sim ou não), “não teve parto vaginal, nem cesárea” (sim ou não), “teve algum aborto 

espontâneo ou provocado” (sim ou não) e “tem filho vivo” (sim ou não). 

 

3.8.2.3 Variáveis de morbidade 

 

Doenças infecciosas e crônico-degenerativas referidas: diabetes, hipertensão, 

obesidade, tuberculose, tireopatias, hipercolesterolemia, problemas renais, câncer, outras (sim 
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ou não; especificação de outros agravos se houver); histórico e tipo de cirurgias já realizadas 

(sim ou não; especificação de cirurgia ginecológica ou não ginecológica, se houver); histórico 

de internações (sim ou não; motivo da internação, se houver) 

 

3.9 Processamento e análise de dados 

 

Os dados constantes nos questionários foram compilados em planilha do 

programa Microsoft Office Excel 2007, digitados pela própria pesquisadora e posteriormente 

transportados para o programa estatístico Statitics Data Analysis - STATA
®

 v. 10.1, no qual 

foram realizadas as categorizações e as análises estatísticas. Todos os questionários foram 

incluídos, mesmo os incompletos, visto o grande número de variáveis. 

Para avaliar os fatores associados à realização da citologia, optou-se por 

classificar o grupo de mulheres como tendo feito ou não o exame com periodicidade anual, 

incluídas as entrevistadas com 25 anos ou mais que já haviam iniciado atividade sexual. Para 

avaliar os fatores associados à utilização adequada de MAC optou-se por classificar o grupo 

de mulheres como tendo recebido ou não orientação de profissional habilitado (médico ou 

enfermeiro), incluídas as entrevistadas que já haviam iniciado atividade sexual, informaram 

uso corrente ou anterior de método contraceptivo e responderam quem havia prescrito o 

método, excluídas aquelas com LT. 

A análise exploratória inicial permitiu estabelecer correlações pelo teste do Qui-

quadrado de Pearson para as variáveis nominais e pela ANOVA (Analysis of Variance) para 

médias e desvios padrões. Para a avaliação inicial utilizamos um nível de significância de até 

20%. Para expressar a magnitude das associações foram calculadas razões de chance (odds 

ratio) como expressões das razões de prevalência. Foram obtidas razões brutas (ORbruta) de 

todas as variáveis e aquelas onde o intervalo de confiança (IC) não incluía a unidade foram 

levadas à regressão logística múltipla e apresentadas como ORajustada e intervalo de confiança 

de 95%. 

 

3.10 Aspectos éticos 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 

Fortaleza (UNIFOR), parecer 150/2008 e aprovado em 02 de junho de 2008 sob registro no 

CEP de 08-167 e CAAE 1550.0.000.037-08.  
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O estudo obedece aos preceitos éticos e legais preconizados pela Resolução 

196/96, do Conselho Nacional de Saúde, sobre pesquisa envolvendo seres humanos. 

As mulheres incluídas neste estudo tiveram a sua participação efetivada após o 

esclarecimento de todas as etapas, não havendo remunerações de quaisquer naturezas. Os 

questionários foram aplicados após apreciação e assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (APÊNDICE C). 

A privacidade e o sigilo das informações dos indivíduos que fizeram parte deste 

trabalho serão rigorosamente respeitados por todos os pesquisadores e demais profissionais 

envolvidos nas etapas da pesquisa. Os nomes das participantes não aparecerão em publicações 

nem serão acessíveis a terceiros. Os dados somente serão utilizados para fins de pesquisa. 
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4 RESULTADOS 

 

De um total de 379 moradoras sorteadas na comunidade do Dendê (10% das 3.787 

mulheres em idade reprodutiva), 323 delas foram visitadas. Alguns fatores comprometeram a 

intenção inicial de se obter dados de 10% das mulheres identificadas no censo: dificuldades 

estruturais no acesso a alguns domicílios, mudanças de endereço, demolições ou inexistência 

de endereços anteriormente coletados. Nos locais visitados, 67 mulheres haviam mudado de 

domicílio (para outra comunidade) e 12 domicílios haviam sido demolidos ou não foram 

encontrados. Ao final, 244 mulheres foram entrevistadas (FIGURA 4). 

 

Figura 4 – Diagrama de domicílios visitados e entrevistas 

realizadas. Fortaleza, 2010-2011. 
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4.1 Caracterização da amostra 

 

4.1.1 Características socioeconômicas, comportamentais e demográficas  

 

Na ocasião da entrevista, as 244 participantes tinham entre 13 e 52 anos, com 

maior frequência nas faixas etárias de 20 a 29 anos (34,4%) e de 30 a 39 anos (27,1%). 

Observou-se média de idade de 28,8 (±10,1) anos. A maioria das entrevistadas informou ser 

católica (83,2%), autorreferiu-se de cor não branca (64,3%) e referiu não ter companheiro 

(53,3%). Constatou-se uma média de escolaridade de 9,4 (±3,6) anos de estudo.  
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A maioria das entrevistadas não exercia trabalho remunerado (57,4%), a renda 

familiar foi em média R$780,19 (±391,56), cerca de 1,5 salário mínimo do período de 

referência, e variou desde a informação de ausência de renda (R$0,00) até R$2.000,00 

mensais. Parte das famílias tinha renda de até 1 salário mínimo (42,6%), a maioria (78,7%) 

vivendo com renda familiar de até 2 salários mínimos. Quase metade da população estudada 

pertencia à classe econômica C2 (48%) e 25,8% à classe D. Quanto aos hábitos, 12,3% eram 

fumantes e 32% referiram consumir bebida alcoólica, seja regular ou apenas socialmente. 

Na tabela 1, constam os perfis demográfico e socioeconômico da amostra 

estudada. 

 

Tabela 1 – Características socioeconômicas, demográficas e 

comportamentais entre mulheres da comunidade do Dendê de 13 a 

52 anos. Fortaleza, 2010-2011. 

Variável        N=244 % 

Faixa etária (anos)   

     13-19  53 21,7 

     20-29  84 34,4 

     30-39  66 27,1 

     40-52  41 16,8 

Religião   

     Católica 203 83,2 

     Não católica 39 16, 0 

     Sem informação 2 0,8 

Raça/Cor da pele   

     Branca 81 33,2 

     Não branca 157 64,3 

     Sem informação 6 2,5 

Situação Conjugal   

     Com companheiro 111 45,5 

     Sem companheiro 130 53,3 

     Sem informação 3 1,2 

Escolaridade (anos de estudo)   

     < 4 anos 16 6,5 

     4-8 anos 87 35,7 

     > 8 anos  139 57,0 

     Sem informação 2 0,8 

Trabalho remunerado   

     Não 140 57,4 

     Sim 99 40,6 

     Sem informação 5 2,0 

continua 
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Tabela 1 – Características socioeconômicas, demográficas e 

comportamentais entre mulheres da comunidade do Dendê de 13 a 

52 anos. Fortaleza, 2010-2011. 

Variável        N=244 % 

Uso de cigarro   

     Sim  30 12,3 

     Não 212 86,9 

     Sem informação 2 0,8 

Uso de bebida alcoólica   

     Sim  78 32,0 

     Não 164 67,2 

    Sem informação 2 0,8 

Uso de drogas ilícitas   

     Sim  5 2,0 

     Não 234 96,0 

    Sem informação 5 2,0 

Renda familiar (salário mínimo) 

     Até 1 104 42,6 

     Mais de 1 até 2  88 36,1 

     Mais de 2 até 3  30 12,3 

     Mais de 3  7 2,9 

     Sem informação 15 6,1 

Classe econômica*   

     B1 1 0,4 

     B2 9 3,7 

     C1 33 13,5 

     C2 117 48,0 

     D 63 25,8 

     E 7 2,9 

Sem informação 14 5,7 

          * Critério de Classificação Econômica Brasil, ABEP.  

 

Pôde-se, ainda, observar que habitavam em média 4,3 pessoas por domicílio, 

variando entre 1 e 10 pessoas, e 4,9 cômodos por unidade habitacional. 

 

4.1.2 Características sexuais e reprodutivas  

 

 Com relação às características ginecológicas e obstétricas, observou-se que a 

menarca ocorreu em média aos 12,7 (±1,7) anos, com idade mínima aos 8 e máxima aos 17 

anos. A maioria das mulheres (67,6%) referiu ciclos menstruais regulares. Conforme esperado 

dentro de um perfil de mulheres em idade reprodutiva, poucas delas (10) informaram ter 

havido a última menstruação (4,1%), com média de idade da menopausa aos 44,4 (±6,7) anos. 
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Maioria importante referiu já ter iniciado a vida sexual (78,3%), tendo 2,5 parceiros por 

mulher, em média, e iniciado atividade sexual aos 16,8 (±3,2) anos. Dentre essas, maioria 

absoluta já havia estado grávida (82,7%), em média 2,3 gestações, e 1,9 filho vivo por mulher 

(TABELA 2). 

 Cerca de um terço das entrevistadas teve acesso ao ultrassom pélvico ou 

transvaginal, 13,1% fizeram pelo menos um ultrassom de mamas e menos de 40% das 

mulheres de 40 anos ou mais informaram ter feito mamografia. 

 

Tabela 2 – Características sexuais e reprodutivas entre mulheres da comunidade do Dendê de 

13 a 52 anos. Fortaleza, 2010-2011. 

Características sexuais e reprodutivas N=244 Total 

Idade média da menarca 233 12,7 anos 

Ciclo menstrual regular 165 67,6% 

Já tiveram menopausa 10 4,1% 

Tiveram relações sexuais 191 78,3% 

Idade média do início da atividade sexual 186 16,8 anos 

Número médio de parceiros 161 2,5 

Já estiveram grávidas
(a)

 158 64,8% 

Já estiveram grávidas
(b)

 158 82,7% 

Número médio de gestações
(b)

 190 2,3 

Número médio de filhos vivos
(c)

 191 1,9 
(a) 

referente ao total de mulheres 
(b)

 excluindo as mulheres que nunca tiveram relações sexuais 
(c) 

dentre as mulheres que tiveram relações sexuais 

 

 

4.1.3 Características de morbidade 

 

Avaliando-se a ocorrência de doenças crônicas, 18,4% referiram alguma 

morbidade como hipertensão (6,6%), diabetes (2,9%), obesidade (2,5%), hipercolesterolemia 

(0,8%), doença renal (0,8%), tireopatia (0,4%), câncer (0,4%) e, entre outras referidas, 

figuraram lúpus, asma, anemia, alergias, ovários micropolicísticos, convulsão, gastrite e 

cardiopatia. Nenhuma delas informou tuberculose.  

Pouco mais de um quinto (20,5%) das mulheres tinha realizado alguma cirurgia, 

das quais 60% foram ginecológicas (nódulo de mama, patologia cística ovariana, 

histerectomia). Uma das mulheres entrevistadas teve câncer de mama sendo tratada em 2011. 

Por contato telefônico posterior, informou que foi submetida a cirurgia neurológica e estaria 

em investigação de metástase cerebral. 
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Dentre as que internaram (13,9%), mais de 40% referiram patologias infecciosas: 

intestinal, do trato urinário, hepatite, infecções não especificadas, sobressaindo a ocorrência 

de pneumonia. Apenas uma mulher informou internamento anterior por motivo de violência 

(arma de fogo). Outras causas foram relacionadas à gestação (abortamento, trabalho de parto 

prematuro, infecção de ferida operatória), asma, depressão. 

 

4.2 Realização da citologia para prevenção do câncer do colo uterino 

 

Em relação à realização do exame citopatológico para prevenção do câncer do 

colo uterino, dentre as 244 entrevistadas, 191 (78,3%) informaram já terem tido relação 

sexual e 75,4% dessas mulheres tinham acima de 25 anos completos, idade preconizada pelo 

Ministério da Saúde para início do rastreamento. De um total de 144 pacientes com 25 anos 

ou mais e que já tiveram relações sexuais, apenas 4 (2,8%) informaram nunca ter realizado o 

preventivo, as outras 140 (97,2%) referiram tê-lo feito pelo menos uma vez na vida. Maioria 

absoluta (90,3%) relatou coletas periódicas dentro do intervalo máximo preconizado pelo 

Ministério de Saúde (3 anos), sendo 59,3% anualmente, 33,6% a intervalos entre 1 e 3 anos, e 

5,7% a intervalos superiores (TABELA 3). 

 

 

 

4.2.1 Realização da citologia para prevenção do câncer do colo uterino segundo 

características socioeconômicas, demográficas, comportamentais, sexuais, reprodutivas e 

de morbidade  

 

Para esta análise foram incluídas as entrevistadas com 25 anos ou mais que já 

haviam iniciado atividade sexual (n=144). A análise exploratória inicial permitiu atentar para 

Tabela 3 – Realização da citologia para prevenção do câncer do colo uterino entre mulheres 

da comunidade do Dendê com 25 anos ou mais e atividade sexual. Fortaleza, 2010-2011. 

Realização da citologia n=144 % 

Fizeram o exame Sim 140 97,2 

 Não 4 2,8 

    

Periodicidade Anualmente 83 59,3 

 Intervalo entre 1 e 3 anos 47 33,6 

 Intervalo maior que 3 anos 8 5,7 

 Sem informação 2 1,4 
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as diferenças entre os grupos de mulheres que nunca fizeram, fizeram, mas não anualmente ou 

fizeram anualmente a citologia para prevenção do câncer do colo uterino Percebeu-se 

tendência de redução na proporção de mulheres que realizaram o rastreamento anual à medida 

em que as faixas etárias avançaram (66,7%, 55,4% e 52,5%), contudo essa diferença não se 

mostrou estatisticamente significativa (p=0,535). Proporção maior de mulheres brancas 

(62,5%) informou coletas anuais comparadas às não brancas (55,0%), e nenhuma mulher de 

cor da pele branca deixou de fazer a citologia. Mulheres sem companheiro (61,2%) 

preocuparam-se mais com a periodicidade anual do que aquelas com companheiro (55,3%) 

(p=0,128) (TABELA 4). 

 

 

Tabela 4 – Características demográficas entre mulheres da comunidade do Dendê com 25 

anos ou mais e atividade sexual segundo realização da citologia para prevenção do câncer do 

colo uterino. Fortaleza, 2010-2011. 

Características 

demográficas 

Realização da citologia  

Não faz 
Faz, mas não 

anualmente 

Faz 

anualmente 
Total 

Valor de 

p* 

N % N  % N  % N  %  

Faixa etária (anos)         0,535 

   20-29  0 0,0 13 33,3 26 66,7 39 100,0  

   30-39  2 3,1 27 41,5 36 55,4 65 100,0  

   40-52  2 5,0 17 42,5 21 52,5 40 100,0  

Raça/cor         0,374 

   Branca 0 0,0 15 37,5 25 62,5 40 100,0  

   Não branca 4 4,0 41 41,0 55 55,0 100 100,0  

Situação conjugal          

   Com companheiro 1 1,1 41 43,6 52 55,3 94 100,0 0,128 

   Sem companheiro 3 6,1 16 32,7 30 61,2 49 100,0  

* Qui-quadrado de Pearson 

 

 

Dentre as poucas entrevistadas que nunca tinham feito citologia, nenhuma delas 

realizava trabalho remunerado. A realização da citologia anual foi mais frequente entre as 

mulheres que recebiam remuneração (68,3%) em relação às sem atividade remunerada 

(50,0%), diferença estatisticamente significativa (p=0,038). Analogamente, a renda familiar 

de R$ 800,00 ou superior também se correlacionou com maior frequência de rastreamento 

anual (64,7%) em comparação à renda inferior (51,8%), com p=0,055, assim como pertencer 

às classes econômicas mais favorecidas, C1, B2 e B1 (79,2%) com relação às menos 

favorecidas, E, D e C2 (52,6%), com p=0,051. O mesmo não ocorreu com a distribuição por 
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escolaridade da pessoa de maior renda da família (p=0,624). Dentre as mulheres com nível de 

escolaridade acima de oito anos, 68,1% faziam o exame anualmente, enquanto para as menos 

escolarizadas essa proporção foi cerca de 50% (p=0,179) (TABELA 5). 

 

* Qui-quadrado de Pearson 

 

 

Dentre as características comportamentais, o uso de cigarro (p=0,520), de bebida 

alcoólica (p=0,295) ou de drogas ilícitas (p=0,882) também não apresentaram nível de 

significância de até 20% (TABELA 6).  

Algumas características ginecológicas e obstétricas foram avaliadas. Uso corrente 

de MAC (p=0,997), irregularidade do ciclo menstrual (p=0,823), referência à DST (p=0,619), 

abortamento (p=0,583) e cirurgia ginecológica (p=0,409) não apresentaram diferença entre os 

grupos (TABELA 7).  

 

Tabela 5 – Características socioeconômicas entre mulheres da comunidade do Dendê com 25 

anos ou mais e atividade sexual segundo realização da citologia para prevenção do câncer do 

colo uterino. Fortaleza, 2010-2011. 

Características 

socioeconômicas 

Realização da citologia   

Não faz 
Faz, mas não 

anualmente 

Faz 

anualmente 
Total 

Valor de 

p* 

N  % N  % N  % N  %   

Classe econômica         0,051 

      C1, B2 e B1 0 0,0 5 20,8 19 79,2 24 100,0  

      E, D e C2 4 3,4  51  44,0  61  52,6  116  100,0   

Trabalho remunerado          

      Sim 0 0,0 19 31,7 41 68,3 60 100,0 0,038 

      Não 4 4,9 37 45,1 41 50,0 82 100,0  

Escolaridade (anos de estudo)        

      Até 4 anos 1 3,7 12 44,4 14 51,9 27 100,0 0,179 

      5-8 anos 1 2,1 24 51,1 22 46,8 47 100,0  

      > 8 anos  2 2,9 20 29,0 47 68,1 69 100,0  

Escolaridade da pessoa de maior renda na família (anos de estudo) 0,624 

      Até 4 anos 2 2,5 35 44,3 42 53,2 79 100,0  

      5-8 anos 2 3,4 21 35,6 36 61,0 59 100,0  

      > 8 anos  0 0,0 0 0,0 2 100,0 2 100,0  

Renda familiar         0,005 

      ≥ R$ 800,00 3 5,9 15 29,4 33 64,7 51 100,0  

      < R$ 800,00 1 1,2 40 47,0 44 51,8 85 100,0  
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Tabela 6 – Características comportamentais entre mulheres da comunidade do Dendê com 25 

anos ou mais e atividade sexual segundo realização da citologia para prevenção do câncer do 

colo uterino. Fortaleza, 2010-2011. 

Características 

comportamentais 

Realização da citologia   

Não faz 
Faz, mas não 

anualmente 

Faz 

anualmente 
Total 

Valor de 

p* 

N  % N  % N  % N  %   

Uso de cigarro         0,520 

    Sim 0 0,0 12 46,2 14 53,8 26 100,0  

    Não 4 3,4 45 38,1 69 58,5 118 100,0  

Uso de bebida alcoólica     0,295 

    Sim 0 0,0 21 39,6 32 60,4 53 100,0  

    Não 4 4,4 36 39,6 51 56,0 91 100,0  

Uso de drogas ilícitas 0,882 

    Sim 0 0,0 2 50,0 2 50,0 4 100,0  

    Não 4 2,9 55 39,9 79 57,2 138 100,0  

* Qui-quadrado de Pearson 

 

 

Tabela 7 – Características sexuais e reprodutivas, variáveis dicotômicas, entre mulheres da 

comunidade do Dendê com 25 anos ou mais e atividade sexual segundo realização da 

citologia para prevenção do câncer do colo uterino. Fortaleza, 2010-2011. 

Características sexuais e 

reprodutivas 

Realização da citologia 

Não faz 
Faz, mas não 

anualmente 

Faz 

anualmente 
Total 

Valor de 

p* N  % N  % N  % N  % 

Usando método anticoncepcional?       0,997 

      Sim 2 2,8 28 39,4 41 57,8 72 100,0  

      Não 2 2,8 28 38,9 42 58,3 71 100,0  

Ciclo menstrual irregular? 0,823 

      Sim 1 2,3 18 41,9 24 55,8 43 100,0  

      Não 3 3,3 33 36,7 54 60,0 90 100,0  

Abortamento (espontâneo e/ou provocado)   0,583 

      Sim 0 0,0 15 41,7 21 58,3 36 100,0  

      Não 3 2,8 41 38,7 62 58,5 106 100,0  

Referência à DST          0,619 

      Sim 0 0,0 2 66,7 1 33,3 3 100,0  

      Não 4 2,9 54 39,1 80 58,0 138 100,0  

Cirurgia ginecológica         0,409 

      Sim 1 3,6 14 50,0 13 46,4 28 100,0  

      Não 3 2,6 43 37,1 70 60,3 116 100,0  

* Qui-quadrado de Pearson 
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Também não houve diferença entre as médias de idade na primeira menstruação 

(p=0,694) e relação sexual (p=0,622), número de parceiros (p=0,355), gestações (p=0,556), 

filhos vivos (p=0,610) e número de partos ou cesáreas (p=0,594; p=0,267, respectivamente) 

(TABELA 8).  

Tabela 8 – Características sexuais e reprodutivas, variáveis contínuas, entre mulheres da 

comunidade do Dendê com 25 anos ou mais e atividade sexual segundo realização da 

citologia para prevenção do câncer do colo uterino. Fortaleza, 2010-2011. 

Características sexuais e 

reprodutivas 

Realização da citologia 

Não faz 
Faz, mas não 

anualmente 

Faz 

anualmente 
Total 

Valor de 

p* N  MTC N  MTC N  MTC N  MTC 

Idade na menarca         0,694 

      Média (anos) 4 12,3 56 12,9 81 13,0 141 12,9  

      Desvio padrão (anos) 4 2,2 56 1,6 81 1,8 141 1,7  

      Mediana (anos) 4 12,0 56 13,0 81 13,0 141 13,0  

Idade na primeira relação sexual       0,622 

      Média (anos) 4 17,8 54 16,9 82 17,4 140 17,2  

      Desvio padrão (anos) 4 7,6 54 2,5 82 3,7 140 3,4  

      Mediana (anos) 4 15,0 54 17,0 82 17,0 140 17,0  

Número de parceiros         0,355 

      Média  3 1,0 49 2,5 67 2,3 119 2,4  

      Desvio padrão  3 0,0 49 2,3 67 1,4 119 1,8  

      Mediana  3 1,0 49 2,0 67 2,0 119 2,0  

Número de gestações         0,556 

      Média  3 2,7 57 3,0 83 2,7 143 2,8  

      Desvio padrão  3 3,1 57 1,6 83 1,8 143 1,8  

      Mediana 3 2,00 57 3,00 83 3,00 143 3,00  

Número de partos vaginais       0,594 

      Média 3 2,7 56 1,8 82 1,7 141 1,7  

      Desvio padrão 3 3,1 56 1,7 82 1,8 141 1,8  

      Mediana 3 2,0 56 2,0 82 1,0 141 2,0  

Número de filhos vivos          

      Média  3 2,7 56 2,4 82 2,2 141 2,3 0,610** 

      Desvio padrão 3 3,1 56 1,4 82 1,5 141 1,5  

      Mediana 3 2,0 56 2,0 82 2,0 141 2,0  

Número de cesarianas          

      Média  3 0,0 56 0,9 82 0,7 141 0,7 0,267** 

      Desvio padrão 3 0,0 56 1,1 82 1,0 141 1,1  

      Mediana 3 0,0 56 0,0 82 0,0 141 0,0   

MTC: Medida de Tendência Central. * ANOVA  
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Intencionou-se verificar se patologias de tratamento contínuo e história de 

qualquer tipo de cirurgia anterior aumentariam a frequência do rastreamento pelo contato com 

os serviços de saúde. Mulheres que referiram morbidades crônicas coletaram a citologia 

anualmente em proporção superior àquelas sem morbidade (69,6% versus 55,4%), porém não 

se observou diferença estatística (p=0,365). Não houve diferença com relação à ocorrência de 

cirurgia prévia ou internação hospitalar (p=0,975; p=0,235, respectivamente) (TABELA 9).  

 

Tabela 9 – Características de morbidade entre mulheres da comunidade do Dendê com 25 

anos ou mais e atividade sexual segundo realização da citologia para prevenção do câncer do 

colo uterino. Fortaleza, 2010-2011. 

Características de 

morbidade 

Realização da citologia   

Não faz 
Faz, mas não 

anualmente 

Faz 

anualmente 
Total 

Valor de 

p* 

N  % N  % N  % N  %   

Morbidade crônica          

      Sim 0 0,0 7 30,4 16 69,6 23 100,0 0,365 

      Não 4 3,3 50 41,3 67 55,4 121 100,0  

Cirurgia prévia         0,975 

      Sim 1 2,6 16 41,0 22 56,4 39 100,0  

      Não 3 2,9 41 39,0 61 58,1 105 100,0  

Internação hospitalar         0,235 

      Sim 1 5,6 4 22,2 13 72,2 18 100,0  

      Não 3 2,4 53 42,0 70 55,6 126 100,0  

* Qui-quadrado de Pearson 
 

 

Para avaliar os fatores associados à realização da citologia, optou-se por 

classificar o grupo de mulheres como tendo feito ou não o exame com periodicidade anual. 

Para expressar a magnitude das associações foram calculadas razões de chance (OR) como 

expressões das razões de prevalência. 

Na regressão logística simples, as variáveis trabalho remunerado (ORbruta=2,15; 

IC95% 1,07-4,32), classe econômica (ORbruta=3,32; IC 1,16-9,48) e se teve no máximo uma 

gestação (ORbruta=2,73; IC95% 1,17-6,35) mostraram significância estatística para a 

realização da citologia cervicovaginal com periodicidade anual. Foram, então, submetidas à 

regressão logística múltipla. Após a regressão múltipla, a variável classe econômica perdeu 

significância estatística (ORajustada=2,02; IC95% 0,95-4,27), sendo que o trabalho remunerado 

(ORajustada=2,63; IC95% 1,49-4,64) e se teve no máximo uma gestação (ORajustada=2,60; 

IC95% 1,11-6,08) mantiveram-se significantes (TABELAS 10, 11 e 12). 
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Tabela 10 – Variáveis socioeconômicas e demográficas segundo regressão logística simples e 

múltipla para realização da citologia para prevenção do câncer do colo uterino com 

periodicidade anual entre mulheres da comunidade do Dendê com 25 anos ou mais e atividade 

sexual. Fortaleza, 2010-2011. 

Fator N OR bruta IC 95% OR ajustada IC95% 

Idade      

      A partir de 40 anos 40 0,74 0,35 - 1,55   

      De 25 a 39 anos 104 1    

Raça/cor      

      Não branca 100 0,73 0,34 - 1,55   

      Branca 40 1    

Situação conjugal      

      Com companheiro 94 0,78 0,38 - 1,58   

      Sem companheiro 49 1    

Trabalho remunerado      

      Sim 60 2,15 1,07 - 4,32 2,63 1,49 - 4,64 

      Não 82 1    

Classe econômica      

      Classes C1, B2 e B1 24 3,32 1,16 - 9,48 2,02 0,95 - 4,27 

      Classes E, D e C2 116 1    

Escolaridade (anos de estudo)      

      > 8 anos 69 1,98 0,79 - 4,92   

      5-8 anos 47 0,81 0,31 - 2,10   

      Até 4 anos 27 1    

Escolaridade da pessoa de maior renda na família (anos de estudo) 

      > 8 anos 79 - -   

      5-8 anos 59 1,37 0,69 - 2,73   

      Até 4 anos 2 1    

Renda familiar ≥ R$ 800,00      

      Sim 51 1,70 0,83 - 3,49 1,03 0,57 - 1,84 

      Não 85 1    

 

Tabela 11 – Variáveis comportamentais segundo regressão logística simples e múltipla para 

realização de citologia para prevenção do câncer do colo uterino com periodicidade anual 

entre mulheres da comunidade do Dendê com 25 anos ou mais e atividade sexual. Fortaleza, 

2010-2011. 

Fator N OR bruta IC 95% OR ajustada IC95% 

Uso de cigarro      

      Sim 26 0,82 0,35 - 1,94   

      Não 118 1    

Uso de bebida alcoólica      

      Sim 53 1,19 0,60 - 2,37   

      Não 91 1    

Uso de droga ilícita      

      Sim 4 0,74 0,10 - 5,45   

      Não 138  1       
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Tabela 12 – Variáveis sexuais, reprodutivas e de morbidade segundo regressão logística 

simples e múltipla para realização de citologia para prevenção do câncer do colo uterino com 

periodicidade anual entre mulheres da comunidade do Dendê com 25 anos ou mais e atividade 

sexual. Fortaleza, 2010-2011. 

Fator N OR bruta IC 95% 
OR 

ajustada 
IC95% 

Morbidade crônica      

      Sim 23 1,84 0,70 - 4,80   

      Não 121 1    

Idade na primeira relação sexual   

      A partir de 15 anos 117 1,10 0,44 - 2,72   

      Menor de 15 anos 23 1    

Número de parceiros      

      3 ou mais 41 1,56 0,72 - 3,39   

      até 2  78 1    

Se teve no máximo 1 gestação      

      Sim 36 2,73 1,17 - 6,35 2,60 1,11 - 6,08 

      Não 107 1  1  

Não teve parto vaginal, nem cesárea 

      Sim 18 1,51 0,53 - 4,29   

      Não 123 1    

Usa método contraceptivo      

      Sim 71 0,98 0,50 - 1,89   

      Não 72 1    

Teve algum aborto espontâneo ou provocado 

      Sim 36 0,99 0,46 - 2,13   

      Não 106 1    

Tem filho vivo      

      Sim 121 0,91 0,34 - 2,40   

      Não 20 1    

Referência à DST      

      Sim 3 0,36 0,03 - 4,09   

      Não 138 1    

Fez cirurgia ginecológica       

      Sim 28 0,56 0,24 - 1,30 0,61 0,26 - 1,44 

      Não 116  1   1   

 

 

4.3 Planejamento familiar 

 

Evidenciou-se que, das 244 entrevistadas, 181 disseram já ter tido relações 

sexuais e não estavam na menopausa, e foram tomadas para avaliação quanto ao uso corrente 
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de métodos contraceptivos. Dentre essas, 47,5% não estavam usando método contraceptivo e 

17,1%, nunca fizeram uso de qualquer método. Pouco mais da metade delas (51,9%) 

informou estar realizando contracepção.  

Dos métodos em uso por ocasião da entrevista, os ACO foram relatados por 

40,4% das entrevistadas, o condom por 28,7%, a LT por 21,3% e, ainda, 14,9% informaram 

uso de contraceptivo injetável. Nenhuma mulher entrevistada usava diafragma, implantes, 

preservativo feminino, anel vaginal, transdérmico, DIU ou outro método. Também não houve 

qualquer referência à realização de vasectomia pelo companheiro. 

Uso corrente de métodos contraceptivos foi informado por 35,7% das 

adolescentes sexualmente ativas. A metade daquelas que já tinha tido atividade sexual 

experimentou pelo menos uma gestação e 28,6% já tinham filhos vivos.  A prevalência de 

contracepção entre as mulheres de 20 a 39 anos ficou em torno de 55% e 43,8% acima dos 40 

anos.  

Dentre as entrevistadas que responderam não estar usando método no momento da 

entrevista, percentual significativo (64%) informou já ter utilizado antes, de forma que a 

maioria (82,3%) referiu estar usando ou ter-se utilizado de método para planejamento familiar 

em algum momento. De posse dessa informação, considerou-se adequada a análise conjunta 

das informações sobre anticoncepção prestadas pelas entrevistadas que estavam usando e/ou 

já tinham usado algum método anteriormente, excluindo as que foram submetidas à LT 

(n=124). A maior parte delas (60,5%) teve seu método prescrito por profissional de saúde 

habilitado e 39,5% não tiveram a mesma orientação considerada adequada.  

Quando analisados os grupos de mulheres que relataram usar ou ter usado cada 

um dos métodos, percebeu-se que 73,4% delas citaram ACO e foram em sua maioria 

orientadas por médico ou enfermeiro (68,1%), bem como as que citaram uso de injetáveis 

(71%). De forma contrária, o grupo que citou o preservativo masculino (36,2% das 

entrevistadas) não foi orientado por profissional adequado em 48,9% das vezes (TABELA 

13).  

Apenas uma entrevistada referiu ter feito uso do DIU e uma da tabela como 

métodos anteriores. 

Considerando contraindicados os métodos hormonais em pacientes de 40 anos ou 

mais, tabagistas com 35 anos ou mais, hipertensas, diabéticas ou cardiopatas, 9,6% 

apresentavam contraindicação para o uso. 
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Tabela 13 – Métodos contraceptivos em uso corrente ou prévio entre mulheres 

da comunidade do Dendê de 13 a 52 anos segundo orientação de uso. Fortaleza, 

2010-2011. 

                                        De quem recebeu orientação 

Método  Médico/Enfermeiro Outros 

 n  % n % 

ACO* (73,4%) 62 68,1 29 31,9 

Condom (36,2%) 22 48,9 23 51,1 

Injetável (25,0%) 22 71,0 9 29,0 

* Anticoncepcional oral 

 

4.3.1 Planejamento familiar segundo características socioeconômicas, demográficas, 

comportamentais, sexuais, reprodutivas e de morbidade 

 

Para esta análise foram incluídas as entrevistadas que já haviam iniciado atividade 

sexual, informaram uso corrente ou anterior de método contraceptivo e responderam quem 

havia orientado o uso do método, excluídas aquelas com LT (n=124). A análise exploratória 

inicial permitiu atentar para as diferenças entre os grupos que tiveram seus contraceptivos 

prescritos ou não por profissionais de saúde adequados.  

O uso de MAC prescrito por profissional habilitado por faixa etária não obedeceu 

a qualquer tendência, porém ressalta-se que, nos segmentos de 20-29 anos (80,4%) e 40-52 

anos (68,4%), observou-se maior proporção de orientação por profissional adequado 

(p=0,065). As mulheres com companheiro foram orientadas por esses profissionais mais 

frequentemente do que as sem companheiro (72,2% versus 60,5%), diferença significativa 

(p=0,186). Proporção maior entre as mulheres brancas (73,5%) do que entre as não brancas 

(65,5%) teve o MAC prescrito por médico ou enfermeiro, mas essa diferença não foi 

significativa (p=0,343) (TABELA 14).  

Quanto às características socioeconômicas, mulheres com até 4 anos de estudo 

relataram mais vezes orientação por profissional adequado (88,2%) em relação àquelas com 

5-8 anos (53,3%) e àquelas com mais de 8 anos de estudo (74,6%)  (p=0,013). A renda 

familiar de R$ 800,00 ou superior também se correlacionou com maior frequência de 

orientação por profissional habilitado (80,9%%) em comparação à renda inferior (59,5%), 

com p=0,014, assim como pertencer às classes econômicas mais favorecidas, C1, B2 e B1 

(85,0%) com relação às menos favorecidas, E, D e C2 (64,0%), com p=0,067. O mesmo não 

ocorreu com a distribuição por escolaridade da pessoa de maior renda da família (p=0,418) e 

trabalho remunerado (p=0,753) (TABELA 15). 
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Tabela 14 – Características demográficas entre mulheres da comunidade do Dendê de 13 a 52 

anos em uso corrente ou prévio de método contraceptivo segundo orientação ou não por 

profissional adequado. Fortaleza, 2010-2011. 

Características 

demográficas 

Planejamento Familiar  

Não orientado por 

profissional 

adequado 

Orientado por 

profissional 

adequado 

Total Valor de 

p* 

N  % N  % N  %  

Faixa etária (anos)       0,065 

   13-19 4 57,1 3 42,9 7 100,0  

   20-29 10 19,6 41 80,4 51 100,0  

   30-39 19 40,4 28 59,6 47 100,0  

   40-52 6 31,9 13 68,4 19 100,0  

Raça/cor       0,397 

   Branca 9 26,5 25 73,5 34 100,0  

   Não branca 30 34,5 57 65,5 87 100,0  

Situação conjugal       0,186 

   Com companheiro 22 27,8 57 72,2 79 100,0  

   Sem companheiro 17 39,5 26 60,5 43 100,0  
* Qui-quadrado de Pearson 

 

Tabela 15 – Características socioeconômicas entre mulheres da comunidade do Dendê de 13 a 

52 anos em uso corrente ou prévio de método contraceptivo segundo orientação ou não por 

profissional adequado. Fortaleza, 2010-2011. 

Características 

socioeconômicas 

Planejamento familiar    

Não prescrito por 

profissional 

habilitado 

Prescrito por 

profissional 

habilitado 

Total Valor de 

p* 

N  % N  % N  %   

Classe econômica       0,067 

      C1, B2 e B1 3 15,0 17 85,0 20 100,0  

      E, D e C2 36 36,0 64 64,0 100 100,0  

Trabalho remunerado       0,753 

      Sim  16  30,2 37 69,8 53 100,0  

      Não 23 32,9 47 67,1 70 100,0  

Escolaridade (anos de estudo) 0,013 

      Até 4 anos 2 11,8 15 88,2 17 100,0  

      5-8 anos  20 46,5 23 53,5 43 100,0  

      > 8 anos 16 25,4 47 74,6 63 100,0  

Escolaridade da pessoa de maior renda na família (anos de estudo) 0,418 

      Até 4 anos 25 36,2 44 63,8 69 100,0  

      5-8 anos  14 28,6 35 71,4 49 100,0  

      > 8 anos 0 0,0 2 100,0 2 100,0  

Renda familiar       0,014 

      ≥ R$ 800,00 9 19,1 38 80,9 47 100,0  

      < R$ 800,00 30 40,5 44 59,5 74 100,0  
* Qui-quadrado de Pearson 
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Entre as características comportamentais, o uso de cigarro (p=0,600), de bebida 

alcoólica (p=0,450) e de drogas ilícitas (p=0,340) também não apresentaram nível de 

significância de até 20% (TABELA 16). 

 

Tabela 16 – Características comportamentais entre mulheres da comunidade do Dendê de 13 

a 52 anos em uso corrente ou prévio de método contraceptivo segundo orientação ou não por 

profissional adequado. Fortaleza, 2010-2011. 

Características 

comportamentais 

Planejamento Familiar 

Valor de p* 

  

Não orientado 

por profissional 

adequado 

Orientado por 

profissional 

adequado 

Total 

N  % N  % N  % 

Uso de cigarro       0,600 

      Sim 5 26,3 14 73,7 19 100,0  

      Não 34 32,4 71 67,6 105 100,0  

Uso de bebida alcoólica       0,450 

      Sim 17 35,4 31 64,6 48 100,0  

      Não 22 28,9 54 71,1 76 100,0  

Uso de drogas ilícitas       0,340 

      Sim 0 0,0 2 100,0 2 100,0  

      Não 38 31,4 83 68,6 121 100,0  

* Qui-quadrado de Pearson 

 

As mulheres que fizeram citologia foram mais orientadas por profissional 

habilitado (68,9%) do que aquelas que não fizeram (50,0%), porém esse dado não se mostrou 

estatisticamente relevante. O fato de ter tido abortamento, espontâneo ou provocado, mostrou-

se estatisticamente associado à prescrição de métodos por profissionais adequados (p=0,005). 

Menos da metade (48,4%) das mulheres que apresentaram história de abortamento teve 

orientação de profissional adequado para uso de MAC, inversamente àquelas sem história 

prévia (75,3%). Referência à DST também mostrou associação, porém havia apenas 4 

mulheres no grupo das que referiram (p=0,163) (TABELA 17). 

 Dentre outras características sexuais e reprodutivas, irregularidade do ciclo 

menstrual (p=0,362) e cirurgia ginecológica prévia (p=0,656) foram avaliadas e não 

apresentaram diferença entre os grupos. Também não houve diferença entre as médias de 

idade na primeira menstruação (p=0,656) e relação sexual (p=0,881), entre o número de 

parceiros (p=0,264), gestações (p=0,248), filhos vivos (p=0,883) e número de partos ou 

cesáreas (p=0,645; p=0,795, respectivamente) (TABELA 18). 
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Tabela 17 – Características sexuais e reprodutivas, variáveis dicotômicas, entre mulheres da 

comunidade do Dendê de 13 a 52 anos em uso corrente ou prévio de método contraceptivo 

segundo orientação ou não por profissional adequado. Fortaleza, 2010-2011. 

Características sexuais  

e reprodutivas 

Planejamento Familiar   

Não orientado 

por profissional 

adequado 

Orientado por 

profissional 

adequado 

Total Valor de 

p* 

N  % N  % N  %   

Fez citologia?    0,569 

      Sim 38 31,1 84 68,9 122 100,0  

      Não 1 50,0 1 50,0 2 100,0  

Ciclo menstrual irregular? 0,686 

      Sim 12 34,3 23 65,7 35 100,0  

      Não   25 30,5  57 69,5 82 100,0  

Abortos (espontâneos e/ou provocados)  0,005 

      Sim 16 51,6 15 48,4 31 100,0  

      Não 23 24,7 70 75,3 93 100,0  

Referência à DST       0,163 

      Sim 0 0,0 4 100,0 4 100,0  

      Não 39 33,0 79 67,0 118 100,0  

Cirurgia ginecológica       0,362 

      Sim 4 22,2 14 77,8 18 100,0  

      Não 35 33,0 71 67,0 106 100,0  

* Qui-quadrado de Pearson 

 

Tabela 18 – Características sexuais e reprodutivas, variáveis contínuas, entre mulheres da 

comunidade do Dendê de 13 a 52 anos em uso corrente ou prévio de método contraceptivo 

segundo orientação ou não por profissional adequado. Fortaleza, 2010-2011. 

Características sexuais  

e reprodutivas 

Planejamento Familiar   

Não orientado 

por profissional 

adequado 

Orientado por 

profissional 

adequado 

Total Valor de 

p* 

N  MTC N  MTC N  MTC   

Idade na menarca       0,656 

      Média (anos) 39 12,9 84 13,1 123 12,9  

      Desvio padrão (anos) 39 1,6 84 1,4 123 1,6  

      Mediana (anos) 39 13,0 84 13,0 123 13,0  

Idade na primeira relação sexual     0,881 

      Média (anos) 39 16,6 82 16,7 121 16,6  

      Desvio padrão (anos) 39 2,5 82 2,9 121 2,8  

      Mediana (anos) 39 16,0 82 16,0 121 16,0  

Número de parceiros       0,264 

      Média  34 3,2 75 2,4 109 2,7  

      Desvio padrão 34 2,6 75 3,6 109 3,3  

      Mediana 34 2,0 75 2,0 109 2,0  

continua 
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Tabela 18 – Características sexuais e reprodutivas, variáveis contínuas, entre mulheres da 

comunidade do Dendê de 13 a 52 anos em uso corrente ou prévio de método contraceptivo 

segundo orientação ou não por profissional adequado. Fortaleza, 2010-2011. 

conclusão 

Características sexuais  

e reprodutivas 

Planejamento Familiar   

Não orientado 

por profissional 

adequado 

Orientado por 

profissional 

adequado 

Total Valor de 

p* 

N  MTC N  MTC N  MTC   
 

Número de partos vaginais       0,645 

      Média 39 1,5 84 1,4 123 1,4  

      Desvio padrão 39 1,8 84 1,6 123 1,6  

      Mediana 39 1,0 84 1,0 123 1,0  

Número de filhos vivos       0,883 

      Média 38 2,1 85 2,0 123 2,0  

      Desvio padrão 38 1,4 85 1,4 123 1,4  

      Mediana 38 2,0 85 2,0 123 2,0  

Número de cesarianas       0,795 

      Média 39 0,6 84 0,7 123 0,7  

      Desvio padrão 39 1,0 84 1,0 123 1,0  

      Mediana 39 0,0 84 0,0 123 0,0   
MTC: Medida de Tendência Central. * ANOVA 

 

Intencionou-se verificar se patologias de tratamento contínuo, história de qualquer tipo 

de cirurgia anterior ou internação hospitalar aumentariam a frequência da prescrição de MAC 

por profissional adequado pelo contato com os serviços de saúde. Não houve diferença com 

relação à ocorrência de nenhuma das duas características (p=0,582; p= 0,243 e p=0,232, 

respectivamente) (TABELA 19). 

Tabela 19 – Características de morbidade entre mulheres da comunidade do Dendê de 13 a 52 

anos em uso corrente ou prévio de método contraceptivo segundo orientação ou não por 

profissional adequado. Fortaleza, 2010-2011. 

Características de morbidade 

Planejamento Familiar   

Não orientado 

por profissional 

adequado 

Orientado por 

profissional 

adequado 

Total Valor de 

p* 

N  % N  % N  %   

Morbidade crônica       0,582 

      Sim 7 36,8 12 63,2 19 100,0  

      Não 32 30,5 73 69,5 105 100,0  

Cirurgia prévia       0,243 

      Sim 6 22,2 21 77,8 27 100,0  

      Não 33 34,0 64 66,0 97 100,0  

Internação hospitalar       0,232 

      Sim 3 18,8 13 81,2 16 100,0  

      Não 36 33,6 71 66,4 107 100,0  
* Qui-quadrado de Pearson 
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Para avaliar os fatores associados à utilização de MAC optou-se por classificar o 

grupo de mulheres como tendo recebido ou não orientação de profissional habilitado (médico 

ou enfermeiro). Para expressar a magnitude das associações foram calculadas razões de 

chance (OR) como expressões das razões de prevalência. 

Na regressão logística simples, as variáveis nível de escolaridade de 5-8 anos 

(ORbruta=0,16; IC95% 0,17-0,89), renda familiar mensal de R$ 800,00 ou superior 

(ORbruta=2,88, IC95% 1,22-6,82) e se teve algum aborto espontâneo ou provocado 

(ORbruta=0,31; ICIC95% 0,13-0,72) mostraram significância estatística para a orientação dos 

métodos contraceptivos por profissionais adequados. Na análise múltipla, o nível de 

escolaridade perdeu significância (ORajustada =1,08; IC95% 0,58-2,01) e a renda familiar 

mensal de R$ 800,00 ou superior (ORajustada=3,3; IC95% 1,28-8,54) e se teve algum 

abortamento (ORajustada=0,32; IC95% 0,13-0,82) mantiveram-se estatisticamente significantes 

(TABELAS 20, 21 e 22).  

Tabela 20 – Variáveis demográficas e socioeconômicas segundo regressão logística simples e 

múltipla quanto à orientação por profissional adequado dos métodos contraceptivos em uso 

corrente ou prévio entre as mulheres da comunidade do Dendê. Fortaleza, 2010-2011. 

Fator N OR bruta IC 95% OR ajustada IC95% 

Idade      

      A partir de 35 anos 34 0,98 0,33-2,89   

      Menor do que 35 anos 90 1    

Raça/cor      

      Não branca 87 0,68 0,28-1,65   

      Branca 34 1    

Situação conjugal      

      Com companheiro 79 1,69    

      Sem companheiro 43 1    

Trabalho remunerado      

      Sim 70 1,13 0,52-2,44   

      Não 53 1    

Classe econômica      

      Classes C1, B2 e B1 20 3,19 0,87-11,6 2,13 0,50-9,15 

      Classes E, D e C2 100 1    

Escolaridade (anos de estudo)      

       > 8 anos 63 2,55 0,52-12,4   

       5-8 anos 43 0,16 0,17-0,89 1,08 0,58-2,01 

       Até 4 anos 17 1    

Escolaridade da pessoa de maior renda na família (anos de estudo) 

       > 8 anos 2     

       5-8 anos 43 1,42 0,64-3,13   

       Até 4 anos 17 1    

Renda familiar ≥ R$ 800,00      

       Sim 47 2,88 1,22-6,82 3,3 1,28-8,54 

       Não 74 1       
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Tabela 21 – Variáveis comportamentais segundo regressão logística simples e múltipla quanto 

à orientação por profissional adequado dos métodos contraceptivos em uso corrente ou prévio 

entre as mulheres da comunidade do Dendê. Fortaleza, 2010-2011. 

Fator N OR bruta IC 95% OR ajustada IC95% 

Uso de cigarro      

        Sim 19 1,34 0,45-4,03   

        Não  105 1    

Uso de bebida alcoólica      

        Sim  48 0,74 0,34-1,61   

        Não  76 1       

 

 

Tabela 22 – Variáveis sexuais, reprodutivas e de morbidade segundo regressão logística 

simples e múltipla quanto à orientação por profissional adequado dos métodos contraceptivos 

em uso corrente ou prévio entre as mulheres da comunidade do Dendê. Fortaleza, 2010-2011. 

Fator N OR bruta IC 95% OR ajustada IC95% 

Morbidade crônica       

      Sim 19 0,75 0,27-2,08   

      Não 105 1    

Idade na primeira relação sexual      

      A partir dos 15 anos 96 0,78 0,29-2,05   

      Menor do que 15 anos 25 1    

Número de parceiros      

      3 ou mais 38 0,47 0,20-1,08   

      Até 2  71 1    

Se teve no máximo 1 gestação      

      Sim 41 1,16 0,52-2,63   

      Não 83 1    

Não teve parto vaginal, nem cesárea 

      Sim 20 0,84 0,31-2,30   

      Não 103 1    

Teve algum aborto espontâneo ou provocado 

      Sim 31 0,31 0,13-0,72 0,32 0,13-0,82 

      Não 93 1    

Tem filho vivo      

      Sim 103 0,95 0,33-2,70   

      Não 20 1    

Fez cirurgia ginecológica       

      Sim 18 1,73 0,53-5,63   

      Não 106  1       

 



62 
 

5 DISCUSSÃO 

 

Realizou-se uma investigação de base populacional com entrevistas domiciliares 

na comunidade do Dendê onde o objetivo foi avaliar a situação da saúde reprodutiva das 

mulheres em idade fértil. Havia conhecimento, em virtude da fase zero da investigação, da 

existência de 3.787 mulheres nesse grupo etário. Dificuldades relacionadas ao acesso e 

rotatividade na população nos possibilitaram alcançar 244 entrevistas, aproximadamente 7% 

do total, percentual representativo da população alvo. 

Em relação à seleção das mulheres de estudo, a opção por uma amostra de 10% do 

segmento delas em idade reprodutiva não foi baseada em cálculos estatísticos, mas arbitrária. 

Mourão-Júnior (2009) acredita ser mais viável e factível determinar o tamanho da amostra 

após iniciar a coleta de dados e análise preliminar de sua distribuição e características. 

Esclarece que não é o tamanho da amostra que garante bons resultados, mas sim sua 

qualidade, entendida como a capacidade de representar a população alvo, e sugere uma regra 

prática: “se o desvio padrão for menor que a metade da média, é muito pouco provável que 

sua distribuição seja assimétrica” (p. 28). O cuidado em estratificar os grupos obedecendo à 

distribuição etária da população de referência assegurou melhor representatividade da 

amostra. Sitta et al. (2010) ressaltam como vantagens de um estudo seccional ou transversal a 

facilidade em se obter tal na representatividade, além de maior rapidez na coleta de dados, 

simplicidade analítica e alto poder descritivo. O caráter observacional do estudo pressupõe 

que não houve intervenção, mas observação e registro de informações. O caráter transversal 

permite estabelecer associações entre fatores de risco e o desfecho em questão, sem que isso 

presuma causa-efeito, pois os dados são coletados simultaneamente, não permitindo 

estabelecer relação de temporalidade (BASTOS; DUQUIA, 2007).  

A validade da informação referida poderia ser considerada como fator limitante 

do estudo. Pelas várias perguntas concernentes à intimidade, no momento do preenchimento 

dos questionários, as entrevistadas podem ter omitido ou mesmo falseado dados para os 

coletadores pertencentes à comunidade, especialmente os do sexo masculino, fosse por 

vergonha ou apenas para preservar sua privacidade. As informações também podem ter 

sofrido distorções por viés relacionado à memória. Ideal seria que a realização da citologia 

vaginal, por exemplo, pudesse ser checada em prontuários ou em outros tipos de registros de 

saúde. Contudo vale salientar que grande parte das informações foi referente ao momento 

corrente e outras tantas, aos três anos anteriores à entrevista. Ademais, diversos estudos vêm 

mostrando concordância entre as informações em prontuários e aquelas autorreferidas, e têm 
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sido crescentemente utilizados para avaliar o estado de saúde das populações e a ocorrência 

de morbidade (PASTRE et al., 2004; BARROS et al., 2006; PACHECO; SAKAE, 2012). 

Observou-se que, em média, habitavam 4,3 moradores por domicílio. No Brasil, a 

densidade domiciliar (relação entre as pessoas moradoras nos domicílios particulares 

ocupados e o número de domicílios particulares ocupados) foi 3,3 em 2010, segundo o IBGE, 

e vem apresentando tendência de declínio, diretamente relacionada à redução da fecundidade. 

Há maior densidade média de moradores nos aglomerados subnormais, sendo a média nas 

favelas de São Paulo de 3,6, chegando a 4,5 no Amapá, mais alta do que nas áreas urbanas 

consideradas regulares (3,2). Para as áreas urbanas regulares cearenses, essa média ficou em 

3,5, e 3,6 entre os aglomerados do estado (IBGE, 2010; WERNECK; LEAL, 2011). 

A legislação brasileira considera família de baixa renda aquela com renda 

mensal per capita de até meio salário mínimo ou a que possua renda familiar mensal de até 

três salários mínimos, definição dada pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007 

(BRASIL, 2007c). A renda média familiar de R$780,19 (±1,5 salário mínimo) entre as 

mulheres estudadas e a média de 4,3 pessoas por domicílio ratificam o baixo poder aquisitivo 

da população em questão. As rendas médias brutas nacionais estimadas nas classes C2 e D, 

classes predominantes nesta pesquisa, são R$1.024,00 e R$714,00, respectivamente, 

compatíveis com os achados referentes à comunidade do Dendê (ABEP, 2012).  

Como encontrado em outros estudos conduzidos em comunidades de baixa renda, 

a maior parte das mulheres não exercia trabalho remunerado (57,4%). Apesar da maior 

participação da mulher na constituição da renda doméstica, permanecem conflitos e 

necessidades em conciliar interesses profissionais e familiares que acabam por limitar a 

disponibilidade delas para o trabalho. De fato, em estudo sobre o planejamento familiar com 

mulheres de baixa renda no Rio de Janeiro, Costa et al. (1989) evidenciaram que a maioria 

feminina não trabalhava (52,2%). Dados nacionais coletados em 2006 revelaram que, no 

Nordeste, menos da metade das mulheres (49,3%) trabalhava no momento da entrevista 

(BRASIL, 2008b). Tais observações remetem a discussões sobre paternalismo e desigualdade 

de gênero, tantas vezes repercutindo na autonomia feminina sobre o próprio corpo.  

A média de idade de 28,8 anos entre as integrantes do estudo não se mostrou 

expressivamente maior do que a média de 27,5 anos referente à comunidade do Dendê 

encontrada por Moura et al. (2010), reafirmando o caráter eminentemente jovem da 

população estudada. O IBGE apontou média de idade de 27,9 anos em 2010 entre os 

moradores de favelas, contrastando com 32,7 anos nas áreas consideradas regulares dos 

municípios (LIMA, 2011). 
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A menarca ocorreu em média aos 12,7 (±1,7) anos, próxima à nacional de 12,2 

anos (KLUG; FONSECA, 2006; ROMAN et al., 2009; BOUZAS; BRAGA; LEÃO, 2010). A 

tenra idade na primeira menstruação pode ser responsável pela iniciação sexual mais precoce 

e, além das preocupações despertadas quanto às necessidades de se evitar uma gestação não 

planejada e/ou indesejada, surgem outras relacionadas às infecções sexualmente 

transmissíveis. Bezerra et al. (2005) teceram considerações sobre a precocidade da menarca e 

da atividade sexual como fatores de risco para lesões no colo do útero, pela imaturidade da 

cérvice. Ferreira et al. (2011) também sugeriram a menarca precoce como fator de risco e 

associaram-na à prática sexual precoce e ao maior risco de anormalidades cervicais. Roteli-

Martins et al. (2007), em consonância com outros autores, correlacionaram o início da vida 

sexual anterior à média de cada população estudada com aquisição de infecção por HPV de 

alto risco, em usuárias do SUS de três grandes cidades brasileiras, Porto Alegre (RS), São 

Paulo e Campinas (SP), onde as médias de idade da sexarca foram 18,8, 18,5 e 18,2 anos. 

Também Murta et al. (1997, 1999) observaram maior frequência de alterações citológicas 

pelo HPV em grupos de mulheres que tiveram relação sexual antes dos 18 anos em 

comparação àquelas com sexarca mais tardia. A média de idade no início da atividade sexual 

na amostra estudada foi de 16,8 (±3,2) anos, cerca de 1 ano mais precoce que a média do país 

(17,9 anos), segundo a PNDS 2006, suscetibilizando-a, sob esse aspecto, a lesões do colo 

uterino.  

As intenções iniciais desta pesquisa incluíam considerar a realização de 

mamografia entre as principais demandas em saúde sexual e reprodutiva, no entanto, por se 

tratar de população predominantemente jovem e grupo etário circunscrito à idade fértil, a 

avaliação da principal atividade preventiva para o câncer de mama perderia significado. 

Avaliou-se, então, a realização da citologia oncótica para prevenção do câncer do colo uterino 

e como ocorre a orientação para o planejamento familiar. 

 

5.1 Realização da citologia para prevenção do câncer do colo uterino 

 

Quase totalidade (97,2%) das mulheres entrevistadas referiu ter realizado o exame 

citológico para prevenção da neoplasia cervical pelo menos uma vez na vida. Esse percentual 

foi ainda maior do que os 93% de cobertura evidenciados por Gasperin, Boing e Kupek 

(2011) em estudo com mulheres de 20 a 59 anos em Florianópolis (SC). Em São Luís (MA) 

82,4% das entrevistadas, de 25 a 49 anos, tinham sido submetidas ao preventivo pelo menos 
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uma vez na vida (OLIVEIRA et al., 2006). Por sua vez, Dias-da-Costa et al. (2003) 

evidenciaram 88,8% de realização do exame em Pelotas.  

Analisando a coleta do preventivo realizada a intervalos não superiores a três 

anos, periodicidade recomendada pelo Ministério da Saúde, o percentual de adesão ao exame 

também se mostrou elevado (90,3%). Esse percentual diverge bastante nas mais diversas 

cidades brasileiras. Em inquérito populacional nacional com mulheres de 25 a 59 anos, as 

maiores proporções de realização da citologia nos últimos três anos foram observadas em 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%). Em Fortaleza, a frequência aproximou-se das outras 

capitais nordestinas (73,3%). Considerações sobre diferenças metodológicas devem ser 

observadas, já que a pesquisa apenas contempla capitais e grupos que dispõem de telefonia 

fixa, porém permite atentar diferenças entre as cidades estudadas (BRASIL, 2012). No Rio 

Grande do Norte, 56,8% das mulheres entrevistadas informaram que haviam feito o exame há 

menos de três anos (MEDEIROS et al., 2005). Em pesquisa realizada em duas capitais 

brasileiras, Fortaleza e Rio de Janeiro, 19,1% e 16,5% das mulheres deixaram de realizar a 

citologia no último triênio (MARTINS; VALENTE; THULER, 2009). Em outro inquérito de 

base populacional, no município de São Paulo, com mais de 1.000 participantes de 15 a 49 

anos, 77,3% delas relataram ter realizado a prevenção dentro do intervalo máximo 

preconizado (PINHO et al., 2003). Outras pesquisas de base populacional, como estudo 

transversal por Borges et al. (2012) em Rio Branco (AC) em 2007-2008, revelaram cobertura 

trienal para o preventivo de 85,5% em mulheres sexualmente ativas de 25 a 59 anos, mesma 

prevalência encontrada em São Leopoldo (RS) por Muller et al. (2008). Da mesma forma, em 

Pelotas (RS), 83% das mulheres de 20 a 59 anos haviam realizado a citologia nos três anos 

anteriores à pesquisa (HACKENHAAR; CESAR; DOMINGUES, 2006). 

Em conformidade à recomendação do Ministério da Saúde, onde a coleta da 

citologia deve ocorrer a intervalos anuais, sendo trienal quando 2 exames consecutivos 

negativos, considerou-se de interesse verificar a cobertura anual (59,3%) para a comunidade 

em estudo. Pinho et al. (2003) e Oliveira et al. (2006) evidenciaram que cerca de 66% das 

mulheres paulistanas e na capital maranhense haviam feito o preventivo nos 12 meses 

anteriores à entrevista. Vale et al. (2010) concluíram que mais de 50% das mulheres de 

Amparo (SP) que fazem o exame citológico, o fazem a intervalos anuais. Em Pelotas, bem 

como em outros estudos, os autores evidenciaram mais de 40% das mulheres estudadas 

repetindo a coleta anualmente (QUADROS; VICTORA; DIAS-DA-COSTA, 2004; 

DOMINGOS et al., 2007). 
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Destaca-se que mais da metade das mulheres em idade fértil da comunidade do 

Dendê realizou a prevenção a intervalos anuais. Somando-se a esta constatação o fato de que 

54,8% das entrevistadas de 13 a 24 anos o realizaram (dado não representado em tabelas), a 

maioria delas com periodicidade anual, depara-se com um grande contingente de exames 

desnecessários, sobrecarregando os postos de saúde e onerando o sistema. Dias, Tomazelli e 

Assis (2010), em análise de dados do Siscolo entre 2002-2006, já observavam elevada 

frequência de realização de coletas em um ano, percentual que seria superior ao número de 

situações que justificariam novo exame nesse prazo de tempo. No estudo desenvolvido em 

Amparo (SP) com todas as mulheres que se submeteram ao citopatológico para rastreamento 

da neoplasia cervical na Estratégia de Saúde da Família (2001-2007), os autores reiteraram o 

caráter predominantemente oportunístico da coleta, atentando para a necessidade de refrear 

exames em excesso, evitando repetições desnecessárias e coletas em paciente jovens, fora da 

faixa preconizada (VALE et al., 2010). E informações do INCA atentaram para o mesmo fato, 

gerando oferta além da necessidade, o que ocorreu em 13 estados brasileiros (BRASIL, 2010). 

Em comparação à maioria das pesquisas nacionais, o percentual de realização da 

citologia na comunidade de estudo alguma vez na vida (97,2%) ou na periodicidade trienal 

(90,3%) recomendada no Brasil foi bastante elevado, fato que poderia ser devido à referência 

do Centro de Saúde da Família Mattos Dourado, que assiste à população da área. 

Especialmente observando que os dados referentes ao planejamento familiar não mostram a 

mesma assiduidade, pode-se considerar prudente ponderar que algumas mulheres confundam 

o exame ginecológico comum, sem coleta de material para análise, com a realização do 

exame preventivo, consideração esta que requer esclarecimentos adicionais.  

A maioria das integrantes deste estudo não exercia trabalho remunerado. Dentre 

40,6% das mulheres que o exerciam, observou-se maior prevalência de realização do exame 

preventivo (OR=2,63; IC95%: 1,49-4,64). Borges et al. (2012) observaram associação 

semelhante numa amostra de 772 entrevistadas de 25 a 59 anos (p=0,003) na capital acreana. 

Dados sobre o Inquérito de Saúde no Município de São Paulo – ISA capital 2008 também 

mostraram que mulheres que exerciam atividade remunerada preocuparam-se mais com a 

realização do Papanicolaou (83,7%) do que aquelas desempregadas (78,1%) ou do que as 

donas de casa, pensionistas ou estudantes (74,2%) de modo estatisticamente significante 

(p=0,0121) (DIONIZIO, 2011). Em outro estudo, sobre as práticas preventivas em Portugal, 

foram as mulheres com níveis de escolaridade mais elevados (secundário e superior) e as com 

vida profissional ativa que apresentaram maiores percentuais de realização de citologias 

(76,7%, 65,4% e 72,0%) (PORTUGAL, 2005). Em um estudo com mulheres em Montes 
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Claros (MG) relacionou-se ocupação principal e prevenção. O fato de não trabalharem foi 

significativamente associado à não realização do citopatológico na faixa etária acima dos 50 

anos (RODRIGUES-NETO; FIGUEIREDO; SIQUEIRA, 2008). Em Campinas (SP), a adesão 

à realização da prevenção foi 28% maior entre as trabalhadoras em relação às não 

trabalhadoras, contudo esta associação não foi significativa (RP=1,28; IC95%: 0,47-3,45). 

Pesquisa sobre mortalidade por neoplasia cervical em Recife entre 2000-2004 revelou que 

71,2% das mulheres eram donas de casa (MENDONÇA, 2008). Curiosamente, em 

Pernambuco, em estudo utilizando dados da Pesquisa Mundial de Saúde: Atenção Básica, os 

autores encontraram resultado diverso, sendo o percentual de realização do exame 

ginecológico com teste Papanicolaou ligeiramente maior entre não trabalhadoras, porém sem 

significância estatística (ALBUQUERQUE et al., 2009).  

As mulheres citam como causa para a não realização do exame, além de 

dificuldades relacionadas ao acesso aos serviços de saúde, medo e vergonha, o fato de ter um 

emprego, a sobrecarga do cotidiano e a falta de tempo (ESCALDA et al., 2001; BRITO; 

NERY; TORRES, 2007; FERREIRA, 2009; DIÓGENES et al., 2011; JORGE et al., 2011). 

Contudo, a despeito de possuírem menor disponibilidade de tempo pela própria situação 

ocupacional, as mulheres trabalhadoras vêm se mostrando significativamente mais assíduas à 

citologia oncótica.  Essa situação pode ser entendida com base nas conquistas sociais e 

empoderamento por parte das mulheres, conferindo-as maior autonomia e capacidade de 

escolha (SARDENBERG; CAPIBARIBE; SANTANA, 2008; LUSZCZYNSKA, 2012). 

Todavia, deve-se levar em consideração que algumas empresas exigem exames periódicos dos 

funcionários, o que aumentaria as chances da realização de exames preventivos. 

As mulheres do estudo que tiveram no máximo uma gestação também 

apresentaram maior chance do que aquelas com dois ou mais filhos de ter realizado o 

preventivo com periodicidade anual (OR=2,60; IC95%: 1,11-6,08). O período gestacional e o 

puerpério poderiam ser vistos como situações nas quais as mulheres têm maior chance de 

estar em contato com os serviços de saúde e, portanto, de realizar exames médicos. Contudo, 

o que se vê na literatura clássica é a multiparidade como fator de risco para o aparecimento do 

câncer de colo uterino e estudos diversos associando a multiparidade à maior chance de não 

realização do Papanicolaou (REIS et al., 2011; SILVEIRA, 2012). Em um estudo sobre as 

características de um grupo de mulheres com câncer de colo em Fortaleza (CE), Oliveira, 

Fernandes e Galvão (2005) observaram que mais da metade delas tinha de cinco a oito filhos 

e quase metade nunca se submeteu à citologia. Outros estudos verificaram associação de 

maior risco para desenvolvimento de leões do colo uterino em mulheres com três ou mais 
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filhos (BELINSON, 2007; GONÇALVES, 2008). Ferreira (2009) e Silva et al. (2011) 

relataram o fato de ter filhos como impedimento para realização ou continuidade da 

prevenção. Lima, Palmeira e Cipolotti (2006), em outro estudo de caso-controle, verificaram 

que 83,7% das pacientes do grupo controle realizaram o preventivo enquanto apenas 30% o 

fizeram entre os casos (OR=12,03; IC95%: 3,90-37,07) e o número de filhos mostrou-se 

inversamente associado à não realização (OR=0,35; IC95%: 0,12-0,99).  

Características como classe econômica, renda percebida e escolaridade, embora 

apresentando diferenças entre os grupos na análise do qui-quadrado ou regressão logística 

simples, não demonstraram significância na regressão múltipla. Todavia, outros estudos 

verificaram correlação entre não realização da citologia e pior condição socioeconômica e 

escolaridade, reforçando a importância desses fatores de associação (COSTA et al., 1998; 

DIAS-DA-COSTA et al., 2003; CESAR et al., 2003; MULLER et al., 2008; GASPERIN; 

BOING; KUPEK, 2011). 

No entanto, mesmo observando melhoria na cobertura nacional para citologia, em 

muitas regiões do país, não se observa queda significativa na mortalidade por câncer de colo 

(MENDONÇA et al., 2008). O Brasil ainda tem uma das mais altas taxas de mortalidade por 

essa neoplasia e a maioria dos casos sendo detectados em estágio avançado (MURTA et al., 

1999; BRASIL, 2002b). Segundo Pinho et al. (2003) isso poderia ser explicado pela 

ineficiência dos programas de rastreio que não estão sendo capazes de alcançar as mulheres 

de risco, as que nunca realizaram o exame ou realizaram há mais de 5 anos, além da 

necessidade de garantir seguimento e tratamento adequados aos casos detectados.  

A importância recai sobre rastreamento organizado para que haja efetividade nos 

programas adotados. A despeito da quantidade de coletas realizadas, as diferenças de impacto 

na incidência e mortalidade por câncer de colo entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento são evidentes. Nesses, apesar da existência do rastreamento em alguns deles, 

não são organizados, os exames são de qualidade discutível e realizados inadequadamente. Os 

exemplos de Cuba, Peru, Groelândia mostravam que onde existe o rastreio, mas não de forma 

organizada, não se alcançou modificação significativa na mortalidade (KJAER; NIELSEN, 

1986; SANKARANARAYANAN; BUDUKH; RAJKUMAR, 2001). Hernández-Ávila et al. 

(1998) também atentaram para o baixo impacto do programa de rastreamento no México. 

Brenna et al. (2001) destacaram o caráter eventual de procura à assistência médica entre 

mulheres com lesões do colo uterino, enfatizando as preocupações quanto ao oportunismo na 

realização do exame.  
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Outro aspecto de importância para alcançar impacto desejado na redução da 

mortalidade pelo câncer de colo é a qualidade da coleta efetivada, que deve ser realizada de 

forma adequada para identificar corretamente as lesões precursoras, evitar desperdício de 

recursos e resultados falso-negativos. O INCA atenta para a necessidade de monitoramento 

constante e qualificação dos profissionais na coleta para o exame citopatológico (INCA, 

2012c). 

 

5.2 Planejamento familiar 

 

A comunidade estudada mostrou baixa prevalência de uso de métodos 

contraceptivos (51,9%) em comparação com diversos estudos, aproximando-se dos índices de 

regiões economicamente desfavorecidas. Essa proporção mostrou-se aquém da observada por 

Costa et al. (1989) no Rio de Janeiro entre mulheres de 15 a 44 anos de uma comunidade de 

baixa renda (65%), por Carlotto et al. (2008) em Rio Grande (RS) (69,8%), por Santos-Pierre 

(2008) em um Núcleo de Saúde da Família de Ribeirão Preto (SP) (66,5%), e muito aquém 

dos achados de Carreno et al. (2006) em São Leopoldo (RS), quase 80%, entre mulheres de 

20 a 49 anos. Ainda, digno de atenção é considerar que o estudo de Costa et al. (1989) foi 

realizado há mais de duas décadas, em uma época onde os programas de planejamento 

familiar não tinham sido implantados, o que torna ainda mais alarmante o baixo percentual de 

uso dos contraceptivos na comunidade do Dendê. Em estudo transversal em três capitais 

brasileiras, a prevalência de contracepção entre jovens de 18 a 24 anos foi de 68,3%, sendo 

60,6% em Salvador (BA), 70,1% no Rio de Janeiro (RJ) e 77,5% em Porto Alegre (RS) 

(MARINHO; AQUINO; ALMEIDA, 2009). Entre as jovens que já tinham iniciado vida 

sexual entrevistadas na comunidade de estudo, na mesma faixa etária, verificou-se que 57,5% 

(dado não representado em tabelas) delas usavam algum método. 

A quantidade de filhos por mulher encontrada nesta pesquisa (1,9) é bem 

semelhante à taxa de fecundidade nacional (1,8) (BRASIL, 2008b). Tavares, Leite e Telles 

(2007) atentaram para a vulnerabilidade das mulheres mais pobres com relação à necessidade 

insatisfeita por métodos anticoncepcionais para limiar a prole. O aumento de renda e a 

escolaridade teriam impacto direito no número de filhos (CARRIEL, 2011). O Relatório do 

Desenvolvimento Humano 2011 das Nações Unidas indicou que, onde os cuidados de saúde 

reprodutiva e os contraceptivos estão facilmente disponíveis, as taxas de fertilidade 

encontram-se abaixo dos 2,0 filhos por mulher e, ainda, apontou estreita correlação entre 

desigualdade de gênero e prevalência de uso, ressaltando que os países com maiores 
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desigualdades têm baixa utilização (média 46,4%) contrastando com países de IDH muito 

elevado, como a Noruega (88%) (PNUD, 2011).  

Os métodos anticoncepcionais de uso corrente referidos pelas entrevistadas não 

mostraram diversidade, sendo apenas quatro dentre os que deveriam ser ofertados pelo 

Ministério da Saúde. Em ordem de prevalência, as mulheres usaram mais ACO (40,4%) e 

preservativo masculino (28,7%), seguido de LT (21,3%) e contraceptivos injetáveis (14,9%), 

diferente de grande parte dos estudos, que mostra sempre ACO e LT com métodos 

predominantes (COSTA; D’ELIA; MOREIRA, 1996; SCHOR, 2000; DIAS-DA-COSTA et 

al., 2002; CARLOTTO et al., 2008; AMORIM; BONIFÁCIO, 2010).  Comparando-os, os 

percentuais de utilização de ACO variaram entre 50,3% e 66,5% enquanto os de LT entre 

18,4% e 32%, os dois métodos sendo relatados por cerca de 80% das usuárias. Em Rio 

Grande, Carlotto et al. (2008) conduziram estudo transversal de base populacional com mais 

de 1.300 mulheres de 15 a 49 anos em dois anos diferentes, e encontraram 7,9% de 

prevalência de uso de condom em 1995 e 21,2% em 2004. Carreno et al. (2006) também em 

estudo de base populacional com cerca de 1.000 mulheres, evidenciaram que 17,3% delas 

entre 20 e 49 anos faziam uso do condom. Sobrinho et al. (2008), em estudo com poucas 

participantes em Ceilândia (DF), das 35 mulheres em uso de MAC, 20% delas referiram usar 

camisinha. Nesses estudos, a prevalência de ACO e LT somam juntas cerca de 70% ou menos 

e percebe-se que os preservativos masculinos ganharam mais espaço, sendo método de uso 

por aproximadamente um quinto das usuárias. Com relação a esses mesmos estudos, observa-

se que o uso do preservativo aumentou progressivamente ao longo dos anos, sendo tão baixo 

quanto 4% em 1992 até atingir quase 30% em 2004. Dados da PNDS 2006 corroboram as 

observações sobre o uso do condom, visto que, em 1996, apenas 4% das entrevistadas usavam 

o método, o que aumentou para quase 13% em 2006 (BRASIL, 2008b). 

Percentual semelhante ao encontrado na presente amostra, quanto ao uso de 

preservativo masculino (28,7%), foi relatado por Souza et al. (2006) entre as mulheres da rede 

pública em Maringá (PR) e também por Carreno e Costa (2006) em São Leopoldo (RS) 

(29,1%). Em inquérito nacional, realizado em 2008, entre indivíduos de ambos os sexos de 15 

a 64 anos, 25,5% da população sexualmente ativa faziam uso regular de preservativo 

(BRASIL, 2011). 

Em comparação aos dados nacionais, a população de estudo mostra maior 

preocupação com a utilização do condom, embora essa prevalência ainda persista baixa. 

Alguns estudos nos últimos cinco anos observaram incremento do uso na iniciação sexual 

entre adolescentes, comportamento importante e desejado (ROCHA et al., 2007; PAIVA; 
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GRUPO DE ESTUDOS EM POPULACAO, SEXUALIDADE E AIDS, 2008). Essa 

demonstração de crescente preocupação com a saúde sexual ocorreu como resposta às ações 

de enfrentamento da epidemia de aids nas últimas duas décadas (ARILHA; BERQUÓ, 2009). 

Segundo a American Cancer Society, o uso correto e sistemático de preservativos 

em todas as relações sexuais apresenta efetividade estimada de 70% na prevenção da 

transmissão do HIV (ACS, 2011). Para que a recomendação possa ser posta em prática, é 

necessário que os profissionais de saúde tenham o cuidado de orientar correta e 

detalhadamente como fazê-lo. No entanto, esta realidade parece longe de ser alcançada.  

Dentre as mulheres em uso de MAC na comunidade do Dendê, evidenciou-se que 

58,1% delas receberam orientação de médico ou enfermeiro, existindo um excedente de quase 

40% de usuárias que não receberam orientação de profissional adequado. Os 

anticoncepcionais hormonais foram prescritos pelos profissionais de saúde em mais de 65% 

das vezes, contrariamente ao uso da camisinha, onde 49% das entrevistadas informaram ter 

recebido orientação por meio de pessoas não qualificadas. No estudo de Souza et al. (2006), o 

uso dos ACO foi orientado por profissional de saúde (médico ou enfermeiro) em 74% das 

vezes e o do condom igualmente por parentes ou amigos e profissionais de saúde (31,2%). 

Nas observações de Carlotto et al. (2008), percentual ainda menor de mulheres recebeu 

orientação profissional adequada para utilização do seu MAC (44,6%) em Rio Grande (RS). 

Realidade semelhante foi observada entre mulheres de baixa renda cariocas, onde menos da 

metade das usuárias de pílula recebeu orientação médica para o uso, acrescentando que muitas 

delas compareceram aos serviços de saúde após o início do uso e ACO não foi discutido em 

consulta. Ademais, a maioria das mulheres (96%) obteve o anticoncepcional nas farmácias e 

sem prescrição médica (COSTA et al., 1989). Fernandes (2003) relatou que 40% das 

mulheres “sugeriram” seu próprio método, 30% o profissional médico. 

Quanto à adequação do uso dos anticoncepcionais hormonais (orais e injetáveis), 

11,5% das mulheres da amostra pesquisada utilizavam-nos de modo inadequado, assim 

considerado por apresentarem idade de 40 anos ou mais, 35 anos ou mais e serem tabagistas, 

serem hipertensas e/ou diabéticas ou cardiopatas. Costa, D’Elia e Moreira (1996) encontraram 

18% das entrevistadas usando pílulas inadequadamente e demonstraram que quanto mais 

baixa a classe social, pior a qualidade na atenção à saúde da mulher. 

Na comunidade de estudo, o planejamento familiar orientado por médico ou 

enfermeiro foi estatisticamente relacionado à renda familiar (OR=3,3; IC95% 1,28-8,54). 

Entrevistadas com renda familiar igual ou acima de R$ 800,00 tiveram mais chance de ter seu 

método prescrito por profissional de saúde adequado. Em estudo transversal, multicêntrico, 
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entre jovens de três capitais brasileiras, a renda familiar per capita associou-se à maior 

frequência do uso de MAC na primeira relação sexual (MARINHO; AQUINO, ALMEIDA, 

2009). Um estudo comparativo sobre contracepção entre setores público e privado em Sergipe 

verificou que 37,3% das usuárias do público receberam orientação médica quanto ao uso 

correto do método escolhido e/ou indicado frente a 48% no setor privado (PRADO; 

SANTOS, 2011). Dias-da-Costa et al. (2002) não encontram diferença estatística entre uso 

inadequado de anticoncepcional e classe social ou renda familiar, porém sugeriram falta de 

poder no estudo para detectar diferenças, já que o uso inadequado entre os extratos de renda 

mais elevados foi muito baixo.  

Também se observou que o fato de ter tido abortamento prévio esteve 

estatisticamente associado ao grupo de mulheres que teve o uso de MAC não orientado por 

profissionais adequados (OR=0,32; IC95%: 0,13-0,82).  O Ministério da Saúde descreve no 

perfil de mulheres que abortam predominância na faixa de 20 e 29 anos, união estável, até 

oito anos de estudo, trabalhadoras, católicas, com pelo menos um filho e usuárias de métodos 

contraceptivos; a gravidez não planejada sobreviria ao uso do MAC (inadequado ou que 

apresentou falha) e como recurso final recorreriam ao aborto induzido (BRASIL, 2009c). 

A maior parcela da população estudada era de mulheres entre 20 e 39 anos 

(61,5%), porém percentual expressivo, 38,5%, era de mulheres em extremos de idade 

reprodutiva (adolescentes, na faixa etária de 13 a 19 anos, e mulheres acima de 40 anos), 

períodos destacados como de maiores riscos reprodutivos, exatamente os que mostram menos 

prevalências de contracepção neste estudo. Se comparada à PNDS 2006, onde 53% das jovens 

de 15 a 19 anos tiveram relação sexual nos últimos 12 meses, a proporção de meninas que 

teria tido a primeira relação sexual na faixa dos 13 aos 19 anos (26,4%) foi menor, todavia 

35,7% de prevalência de contracepção entre adolescentes sexualmente ativas da comunidade 

do Dendê é preocupante (BRASIL, 2008b). Dificuldades que vão desde barreiras culturais, 

permeando preconceitos e reprovação moral, até falhas na orientação aos jovens nas escolas e 

serviços de saúde tornam complexa e desprotegida a iniciação sexual entre eles (SOUSA; 

PINHEIRO; BARROSO, 2008; ALVES; BRANDÃO, 2008). 

Corroborando as considerações de Abeche, Accetta e Garlet (2011) de que a 

maioria das adolescentes só procura por contracepção após o início da vida sexual e de que, 

dentro de 6 meses, 50% delas estariam grávidas, evidenciaram-se 50% das meninas de 13 a 

19 anos com vida sexual do presente estudo grávidas ou já com filhos vivos. A gravidez na 

adolescência estaria associada a um maior risco de desfechos adversos tanto maternos, como 

pré-eclâmpsia, parto instrumentado, anemia, hemorragia pós-parto, endometrite puerperal, 
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como fetais, como baixo peso ao nascer, prematuridade, recém-nascidos pequenos para idade 

gestacional, enfatizando a necessidade de atenção redobrada com relação à contracepção neste 

grupo especial (CUNNINGHAM et al., 2001; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2005; WAISSMAN; 

MACHADO, 2005). Ademais, as adolescentes ficam expostas aos conflitos emocionais 

relacionados à possível gestação e/ou união indesejadas, dependência financeira, mudanças 

nas perspectivas de futuro, criando riscos que vão além de danos físicos, expandindo-os a uma 

dimensão psicossocial (VIEIRA et al., 2006; PNUD, 2010). 

Já a gravidez após os 40 anos traz os riscos associados a condições clínicas pré-

existentes, como diabetes e hipertensão, além de maiores chances de abortamento, 

complicações relacionadas ao segundo e terceiro trimestres e anomalias fetais (FEBRASGO, 

2010). Portanto, apesar da redução da fertilidade inerente à idade, a escolha consciente e 

segura da contracepção é a conduta mais adequada para evitar riscos desnecessários nesse 

grupo etário.  

Perceberam-se incongruências com relação à assistência recebida em saúde da 

mulher na comunidade do Dendê. Em um extremo, supostamente temos altos índices de 

cobertura para a prevenção da neoplasia do colo do útero, maiores do que os encontrados na 

maioria dos estudos; no outro extremo, a comunidade apresenta um baixo percentual de 

mulheres realizando anticoncepção, atenção especial às adolescentes e à problemática da 

gestação na adolescência, pouca diversidade nos métodos em uso e utilização de métodos 

contraindicados em determinadas situações. 

Alta cobertura para prevenção do câncer de colo e baixa para o planejamento 

familiar remetem a indagações sobre a veracidade da coleta da citologia, quiçá confusão com 

exame ginecológico comum, ou sobre coletas desnecessárias, inseridas em um contexto de 

abordagem integral à saúde da mulher. 

As observações trazidas por este trabalho muito mais geraram dúvidas e 

curiosidades do que propriamente trouxeram respostas. Causa apreensão pensar que motivos 

levariam as mulheres de uma mesma localidade, de poder aquisitivo semelhante, atendidas 

nos mesmos serviços de saúde, a serem muito bem assistidas do ponto de vista da prevenção 

do câncer de colo uterino e mal orientadas quanto ao planejamento familiar. Essas 

disparidades remetem a questionamentos no contexto da abordagem integral em saúde da 

mulher e da qualidade no atendimento referido pela população de estudo. Várias mulheres 

realizaram citologia a intervalos curtos, o que implica desperdício de recursos e sobrecarga ao 

sistema, podendo dificultar o acesso de grupos mais vulneráveis. 
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Inferiu-se haver necessidade latente em se conhecer melhor a realidade do 

atendimento na Unidade Básica de Saúde de referência no que diz respeito à qualidade. O 

conceito de qualidade abrange múltiplos aspectos assistenciais e gerenciais, que vão desde 

acessibilidade, acolhimento, passando pelo atendimento individual, educação em saúde, 

interrelações de trabalho até necessidades em capacitação profissional e alimentação de 

sistema de dados (MANDÚ, 2005). Atenção especial deve ser prestada às adolescentes da 

área, mormente quanto ao uso de MAC e à orientação de práticas sexuais mais seguras, tema 

interessante e extenso que merece ser pormenorizado. Outro grupo que não pode ser 

esquecido na abordagem integral em saúde da mulher é o das climatéricas e pós-

menopáusicas. Questões relevantes, como o câncer de mama, devem ser conhecidas para 

melhor planejamento das ações em saúde na comunidade. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O perfil da população estudada foi de mulheres jovens, de situação econômica 

desfavorecida, que em sua maioria não tinham companheiro, não exerciam trabalho 

remunerado, não consumiam bebidas alcoólicas, cigarros ou drogas. A primeira menstruação 

ocorreu em conformidade com a média nacional, contudo as relações sexuais aconteceram 

mais precocemente. A maioria das mulheres já tinha experimentado alguma gestação e tinha 

filhos. 

Observou-se alta prevalência de realização da citologia cervicovaginal para 

prevenção do câncer do colo uterino, alta frequência de coletas anuais e fora da faixa etária 

preconizada pelo Ministério da Saúde. O trabalho remunerado e o fato de ter tido no máximo 

uma gestação foram fatores relacionados à maior chance para realização do exame 

anualmente.  

Contrariamente ao rastreamento da neoplasia de colo, a frequência de 

anticoncepção mostrou-se baixa, com pouca diversidade entre os métodos utilizados, 

especialmente entre as adolescentes, e altos índices de gravidez nesse segmento etário. Os 

métodos mais citados foram ACO e preservativo masculino. Muitas mulheres não foram 

orientadas por profissional adequado quanto ao uso do seu método, principalmente com 

relação ao preservativo. Melhor renda familiar conferiu maior chance de prescrição adequada 

enquanto a ocorrência de aborto prévio esteve associada com risco. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Questionário sobre a caracterização da mulher em idade reprodutiva 

 

PROJETO COORTE DENDÊ: 

Condições de vida e determinantes de saúde da população 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE CARACTERIZAÇÃO DA SAÚDE DA MULHER EM IDADE 

REPRODUTIVA 

 

As perguntas que irei fazer agora são todas confidenciais e sigilosas e a sra. não é obrigada a 

respondê-las. Sinta-se à vontade para não responder qualquer pergunta que não queira. 

 

IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE 

 

Nome da mulher? 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Nome da sua mãe? 

___________________________________________________________________________ 

 

Número do cadastro do domicílio |__|__|__|__| 

Endereço: 

___________________________________________________________________________ 

 

A Sra. possui telefone em seu domicílio? 

1 |__| Não 2 |__| sim – Se sim, qual o número |__|__|__|__| - |__|__| - |__|__| 

 

Existe algum outro número de telefone ou celular para que possamos entrar em contato com a 

Sra.? 

1 |__| Não 2 |__| sim – Se sim, qual o número |__|__|__|__| - |__|__| - |__|__| 

 

ENTREVISTA Pessoa que realizou a entrevista? 

1. |__| Realizada pelo Professor  

2. |__| Realizada por aluno envolvido na pesquisa 

3. |__| Realizada por outro pesquisador:_______________________________ 
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Local onde foi realizada a entrevista? 

1. |__| Realizada no NAMI  

2. |__| Realizada no domicílio 

3. |__| Realizada em outro local:________________________________ 

 

Data da entrevista 

|__|__| |__|__| |__|__| 

Dia Mês Ano 

MÓDULO I - CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DA MULHER 

 

As perguntas que irei fazer agora são sobre a Sra. 

 

1. Qual a sua idade (anos)?  

|____|  - Data de nascimento: |__|__| |__|__| |__|__| Dia Mês Ano 

 

2. Qual o seu estado civil? 

|__| Casada   2. |__| Solteira  3. |__| União consensual  4. |__| Viúva 

 

3.  A Sra. já freqüentou ou freqüenta a escola? Qual foi a última série que completou? 

00. |___| Não estuda ou estudou 

10. |___| Primeiro grau incompleto ou mais 

20. |___| Segundo grau incompleto ou mais 

30. |___| Terceiro grau incompleto ou mais 

|___| |___| 

(grau) (série) 

 

4. A Sra. trabalha? 

|__| Dona-de-casa   2. |__| Não trabalha  3. |__| Outra:_________________________ 

 

 

5. A sra. fuma?   1. |__| Sim  2. |__| Não 

 Em caso afirmativo – Quantos cigarros, em média, fuma por dia? |____| 

Instruções para preenchimento: 

Em todo questionário preencher 7 (ou 77 – 777 – 7777 – 77/77 – 77/77/77) para recusa, 8 (e 

similares 88 ...) para não se aplica e 9 (e similares 99 ...) para não sabe. 
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6. A sra. bebe?   1. |__| Sim  2. |__| Não 3. |__| Sim, socialmente 

 

 

7. A sra. usa alguma droga?   1. |__| Sim  2. |__| Não 

 Em caso afirmativo – Qual? ___________________________________ 

 

8. Qual foi a idade da sua primeira menstruação?  

|__|__| (anos) 

 

9. Como é seu ciclo menstrual? Se não menstrua mais, vá à questão 10 

1. |__| Regular  2. |__| Irregular 

6.1. Quanto tempo, em média, dura seu ciclo menstrual? |____| (dias) 

6.2. Quanto tempo, em média, é o intervalo entre as menstruações? |____| (dias) 

6.2. A Sra. acha que seu volume menstrual é normal?  

  1. |__| Normal  2. |__| Aumentado 3.  |__| Diminuido 

 

10. A Sra. já parou de menstruar? Parou com que idade? 

|__|__| (anos) 

 7.1. Como se deu sua menopausa? 

  1. |__| Natural(espontânea)  2. |__| Artificial (cirúrgica) 

 

11. Já teve relação sexual? Só fazer essa pergunta se a resposta da questão 2 foi solteira 

1. |__| Não  2. |__| Sim 

 

12. Com quantos anos teve sua primeira relação sexual? 

|__|__| (anos) 

 

13. A Sra. pode me informar quantos parceiros sexuais teve até hoje? 

|__|__|  

 

14. Quantas gestações a sra. já teve? Se nunca ficou grávida vá ao próximo módulo 

 |__|__|  

 

15. Quantos partos a sra. já teve? 

00. |___| Partos normais 

10. |___| Partos abdominais (cesarianas) 

20. |___| Partos fórcipes 
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30. |___| Nenhum 

 

16. Quantos abortos a sra. já teve? 

00. |___| Abortos espontâneos 

10. |___| Abortos provocados 

20. |___| Gravidez Ectópica 

30. |___| Nenhum 

 

17. Quantos filhos vivos a sra. tem hoje? 

|__|__|  

 

MÓDULO II - CARACTERÍSTICAS DA ASSISTÊNCIA DE SAÚDE 

 

Instruções para preenchimento: 

Em todo questionário preencher 7 (ou 77 – 777 – 7777 – 77/77 – 77/77/77) para recusa, 8 (e 

similares 88 ...) para não se aplica e 9 (e similares 99 ...) para não sabe. 

 

As perguntas que irei fazer agora são sobre seus atendimentos médicos. 

 

1. A Sra. tem ou teve algum problema de saúde? Listar problemas para que responda sim ou 

não. 

00. |___| Diabetes  

10. |___| Hipertensão 

20. |___| Obesidade 

30. |___| Tuberculose 

40. |___| Tireoidopatias  

50. |___| Hipercolesterolemia 

60. |___| Problemas renais 

70. |___| Câncer: ______________________________________________ 

80. |___| Outro: _______________________________________________ 

 

2. A sra. já fez alguma cirurgia? Colocar o ano e a cirurgia 

1. |__| Não  2. |__| Sim 

|______| ___________________________ 

|______| ___________________________ 

|______| ___________________________ 
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3. A sra. já ficou internada alguma vez? Colocar o ano e motivo 

1. |__| Não  2. |__| Sim 

|______| ___________________________ 

|______| ___________________________ 

|______| ___________________________ 

 

4. A sra. está usando atualmente algum método anticoncepcional? 

1. |__| Não  2. |__| Sim 

 

5. Qual método? 

00. |___| Comprimidos (anticoncepcional hormonal oral) 

10. |___| Injeções (anticoncepcional hormonal injetável) 

20. |___| Camisinha masculina (condom masculino) 

30. |___| Camisinha feminina 

40. |___| DIU  

50. |___| Outro: _______________________________________________ 

 

6. Já usou anteriormente algum método anticoncepcional? 

1. |__| Não  2. |__| Sim 

 

7. Qual método? Marcar todos os métodos que já usou e o tempo de uso 

00. |___| Comprimidos (anticoncepcional hormonal oral) |___|___| anos 

10. |___| Injeções (anticoncepcional hormonal injetável) |___|___| anos 

20. |___| Camisinha masculina (condom masculino)  |___|___| anos 

30. |___| Camisinha feminina    |___|___| anos 

40. |___| DIU       |___|___| anos 

50. |___| Outro: ____________________________________ |___|___| anos 

 

8. Qual foi o profissional que lhe receitou o método anticoncepcional? 

1. |__| Médico(a) 

2. |__| Enfermeiro(a) 

3. |__| Farmacêutico(a) 

4. |__| Balconista de farmácia 

5. |__| Outro: __________________ 

6. |__| Fui orientada por familiar ou amigo(a) 
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9. Já fez alguma vez exame de prevenção? Em caso negativo vá à questão 13 

1. |__| Não  2. |__| Sim 

 

10. Há quanto tempo foi seu último exame de prevenção?  

|___|___| ano(s) 

 

11. Qual a freqüência com que a sra. faz seus exames preventivos ginecológicos? 

1. |__| Todo ano 

2. |__| A cada 2 anos 

3. |__| A cada 3 anos 

4. |__| Intervalos > 3 anos 

 

12. Qual foi o profissional que colheu seu último exame de prevenção? 

1. |__| Médico(a) 

2. |__| Enfermeiro(a) 

3. |__| Não sei 

 

13. Já fez mamografia alguma vez? Só fazer essa pergunta se mais de 35 anos 

1. |__| Não  2. |__| Sim Quantas vezes? |___|___| 

 

14. Já fez ultra-som mamário alguma vez?  

1. |__| Não  2. |__| Sim  Quantas vezes? |___|___| 

 

15. Já fez ultra-som pélvico ou transvaginal alguma vez?  

1. |__| Não  2. |__| Sim  Quantas vezes? |___|___| 

 

16. A sra. já teve alguma DST (doença sexualmente transmissível)? 

1. |__| Não  2. |__| Sim  

Qual? _____________________________________ 

 

 

 

“Muito obrigado!!!” 
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APÊNDICE B - Questionário sobre caracterização de famílias e domicílios 

 

PROJETO COORTE DENDÊ: 

 

Condições de vida e determinantes de saúde da população 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE CARACTERIZAÇÃO DE FAMÍLIAS E DOMICÍLIOS 

 

IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE 

 

Número do cadastro do domicílio |__|__|__|__| 

Endereço: _____________________________________________________________________ 

 

Qual o nome da pessoa considerada a principal responsável por este domicílio? 

Responsável: __________________________________________________________________ 

 

O (a) Sr. (a) possui telefone neste domicílio? 

1 |__| Não 2 |__| sim – Se sim, qual o número |__|__|__|__| - |__|__| - |__|__| 

 

Existe algum outro número de telefone ou celular para que possamos entrar em contato  

com o (a) Sr. (a)? 

1 |__| Não 2 |__| sim – Se sim, qual o número |__|__|__|__| - |__|__| - |__|__| 

 

ENTREVISTA 

 

1. |__| Realizada Totalmente 

2. |__| Realizada Parcialmente 

3. |__| Não Realizada 

 

ENTREVISTA NÃO REALIZADA 

 

Unidade ocupada 

1. |__| Fechada 

2. |__| Recusa 

3. |__| Outra 
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Unidade vaga 

4. |__| Em condições de ser habitada 

5. |__| Uso ocasional 

6. |__| Em construção ou reforma 

7. |__| Em ruínas 

 

Unidade inexistente 

8. |__| Demolida 

9. |__| Não encontrada 

0. |__| Não residencial 

 

VISITAS EFETUADAS 

 

Data de início das entrevistas 

|__|__| |__|__| |__|__| 

Dia Mês Ano 

 

Data de término das entrevistas 

|__|__| |__|__| |__|__| 

Dia Mês Ano 

 

Total de visitas 

|__|__| 

 

Entrevistador: ____________________________________________________________ |__|__| 

Supervisor: ______________________________________________________________ |__|__| 

Digitador 1: ______________________________________________________________ |__|__| 

Digitador 2: ______________________________________________________________ |__|__| 

 

INÍCIO - |__|__| : |__|__| TÉRMINO - |__|__| : |__|__| horas min horas min 

 

As informações prestadas nesta pesquisa terão caráter confidencial e serão utilizadas 

exclusivamente para fins estatísticos 
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MÓDULO II - CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DOMICILIAR 

 

 

Instruções para preenchimento: Em todo questionário preencher 7 (ou 77 – 777 – 7777 – 77/77 – 

77/77/77) para recusa, 8 (e similares 88 ...) para não se aplica e 9 (e similares 99 ...) para não sabe 

 

As perguntas que irei fazer agora são sobre este domicílio onde o(a) Sr.(a) mora. 

 

11. Quem é a pessoa de maior renda na sua casa? Leia as alternativas. Se a resposta for “1” ou 

“2”, vá à questão 13 

1. |__| A própria 2. |__| O companheiro 3. |__| Outra 

 

12. Qual o seu parentesco com ela? 

Anotar para posterior preenchimento do campo (pelo supervisor) _____________________ 

 

13. (Nome da pessoa de maior renda) já freqüentou ou freqüenta a escola? Qual foi a última 

série que ele(a) completou? 

1. |___| Não estuda ou estudou 

2. |___| Terceiro grau incompleto ou mais 

|___| |___| 

(grau) (série) 

 

14. Durante a sua infância e adolescência quem era a pessoa de maior renda na sua  

casa? Leia as alternativas 

1. |__| Mãe 

2. |__| Pai 

3. |__| Outro: __________________ 

 

15. Qual era a escolaridade dele(a)? Refere-se à pessoa escolhida na opção anterior 

1. |__| Não estuda ou estudou 

2. |__| Terceiro grau incompleto ou mais 

|___| |___| 

(grau) (série) 

 

16. Quantas pessoas ao todo vivem em sua casa? 

|___|___| 
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17. Quantos cômodos tem sua casa, incluindo cozinha e banheiro e sem contar com varanda ou 

área? Fale para não considerar aqueles de uso comum a outras famílias 

|___|___| 

 

18. De que material é feita a maior parte do chão de sua casa? Leia as alternativas 

1. |__| Cimento 2. |__| Madeira tratada/tacos 3. |__| Madeira bruta 

4. |__| Cerâmica/Ladrilho 5. |__| Barro/Terra/ Areia 6. |__| Outros 

 

19. Aonde você joga o lixo? Leia as alternativas 

1 |__| Coletado diretamente 

2 |__| Coletado em caçamba 

3 |__| Queimado na propriedade 

4 |__| Enterrado na propriedade 

5 |__| Jogado em terreno baldio ou logradouro 

6 |__| Jogado em rio, lago ou mar 

7 |__| Outro destino (especifique)_______________________________________________ 

 

20. Para onde vai o esgoto de sua casa? Primeiro pergunte se tem esgoto na casa. Sem sim, 

pergunte o tipo e Leia as alternativas. Se não, marque direto o tem 8. 

1 |__| Rede coletora de esgoto 

2 |__| Fossa rudimentar 

3 |__| Fossa séptica não ligada à rede coletora de esgoto 

4 |__| Vala 

5 |__| Fossa séptica ligada à rede coletora de esgoto 

6 |__| Direto para rio, lago ou mar 

7 |__| Outra forma ____________________ (especifique) 

8 |__| Não existe no domicílio esgotamento sanitário. 

 

“Agora, eu gostaria de lhe perguntar sobre alguns bens e utensílios que as pessoas têm em casa. 

Quantos desses você tem?” 

21. Automóvel |___| 

22. Televisor em cores |___| 

23. Banheiro |___| 

24. Rádio (excluindo do carro) |___| 

25. Máquinas de lavar roupa |___| 

26. Videocassete/ DVD |___| 

27. Aspirador de pó |___| 
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28. Geladeira |___| 

29. Freezer (ou geladeira duplex) |___| 

30. Empregada (mensalista) |___| 

 

31. Tipo do domicílio: Não precisa ser feita a pergunta, o entrevistador observa e responde a 

opção que mais se adequada a realidade. 

1 |__| Casa 2 |__| Apartamento 3 |__| Cômodo 

4 |__| Barraco 5 |__| Outro ___________________________________________(especifique) 

 

32. Tipo de parede: Não precisa ser feita a pergunta, o entrevistador observa e responde a opção 

que mais se adequada a realidade. 

1 |__| Alvenaria 2 |__| Madeira aparelhada 3 |__| Taipa não revestida 

4 |__| Palha 5 |__| Madeira aproveitada 6 |__| Outro ___________________(especifique) 

 

33. Este domicílio é: Leia as alternativas 

1 |__| Próprio 2 |__| Próprio em aquisição 3|__| Alugado 4 |__| Cedido 

5 |__| outro________________________(especifique) 

 

34. Quantos cômodos estão servindo permanentemente para dormir? 

|__|__| Cômodos 

 

35. A água utilizada neste domicílio é proveniente de: Leia as alternativas 

1 |__| Rede geral de distribuição 

2 |__| Poço ou nascente 

3 |__| Chafariz 

4 |__| Outra ________________________________________________________ (especifique) 

 

36. A água utilizada neste domicílio é canalizada? Leia as alternativas 

1 |__| Sim 2 |__| Não (Se não, passe 38) 

 

37. É canalizada para: Leia as alternativas 

1 |__| Dentro do domicílio 2 |__| Fora do domicílio 

 

38. A água utilizada para beber é: Leia as alternativas 

1 |__| Filtrada 

2 |__| Clorada 

3 |__| Sem tratamento 
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4 |__| Mineral 

5 |__| “Mineral” engarrafada na Comunidade 

6 |__| outro_______________ 

 

39. Neste domicílio existe banheiro ou sanitário? Leia as alternativas 

1 |__| Sim 2 |__| Não (Se não, passe 42) 

 

40. Este banheiro ou sanitário é: Leia as alternativas 

1 |__| De uso exclusivo deste domicílio 

2 |__| De uso comum a mais de um domicílio 

 

41. Este banheiro ou sanitário está situado: Leia as alternativas 

1 |__| Dentro do domicílio 

2 |__| Fora do domicílio 

 

42. Você tinha algum animal de estimação (cachorro, gato, passarinho, coelho) em sua 

casa quando seu filho nasceu? Leia as alternativas 

Sim( ); Não( ) (Se não, passe 44) 

 

43. Se sim, qual? Leia as alternativas 

Cachorro ( ); Gato( ); Pássaros ( ) Coelho ( ) Outros ___________ 

 

44. Você tem algum bicho de estimação na sua casa atualmente? (cachorro, gato, 

passarinho, coelho)? Leia as alternativas 

Sim ( ); Não( ) (Se não, passe 46) 

 

45. Se sim, qual? Leia as alternativas 

Cachorro ( ); Gato( ); Pássaros ( ) Coelho ( ) Outros ___________ 

 

46. Qual é a forma de iluminação deste domicílio? Leia as alternativas 

1 |__| Elétrica com medidor 2 |__| Elétrica sem medidor 

3 |__| Óleo, querosene ou gás de botijão 4 |__| Não tem iluminação 

5 |__| Outra___________________________ (especifique) 

 

47. O fogão deste domicílio utiliza: Leia as alternativas 

1 |__| Gás canalizado 2 |__| Só gás de botijão 3 |__| Só lenha 

4 |__| Gás de botijão e lenha 5 |__| Carvão 6 |__| Energia elétrica 
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7 |__| Outro ______________(especifique) 8 |__| Não tem fogão ou fogareiro 

 

48. Agora, por favor, responda- me, qual é renda total de sua família por mês? 

R$ |__|__|__|__|__|,|__|__| 99999,99 |__| NS/Recusa 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Termo de consentimento livre e esclarecido - subprojeto saúde da mulher 

 

Você está sendo convidada para participar da pesquisa “PROJETO COORTE DENDÊ: Condições de 

Vida e Determinantes de Saúde da População, subprojeto saúde da mulher”. Sua participação é voluntária e 

a qualquer momento pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Você não receberá qualquer tipo de 

pagamento pela sua participação nesta pesquisa. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com as 

unidades de saúde ou com os pesquisadores. Todas as informações obtidas através dessa pesquisa serão 

confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a 

possibilitar sua identificação. Os nomes dos participantes desta pesquisa não aparecerão em publicações nem 

serão acessíveis a terceiros. 

O objetivo desta pesquisa é conhecer melhor as condições de saúde reprodutiva e sexual das mulheres 

entre 10 e 49 anos, bem como o aparecimento de doenças a longo prazo tanto nas mães quanto nos filhos, nos 

casos de resultados desfavoráveis na gestação ou no parto (prematuridade, peso baixo ou elevado ao nascer, pré-

eclâmpsia, diabetes e outros). 

Você responderá a um questionário onde constam perguntas tais como sua idade, profissão, estado civil, 

condições de saúde geral, doenças que você já teve, tratamentos anteriores de problemas de saúde, etc. 

Se estiver grávida, você será convidada a realizar acompanhamento pré-natal ou fazer consulta de 

revisão de parto no NAMI ou USB Mattos Dourado. Caso aceite participar deste estudo, você poderá ser 

convidada em outros momentos ao longo dos próximos anos para ser reavaliada com relação a sua saúde, bem 

como a saúde do seu filho ou filha. 

Com os resultados desta pesquisa se espera conhecer melhor as condições de saúde das mulheres em 

idade reprodutiva residentes na Comunidade do Dendê, bem como possíveis associações de doenças que 

aparecerão no futuro, tanto nas mães quanto nos filhos, relacionadas aos resultados das gestações.  

Você receberá uma copia deste termo de consentimento, onde constam o telefone e o nome do 

pesquisador principal e do Comitê de Ética onde você pode tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e sobre sua 

participação, agora ou a qualquer momento. 

_______________________________ 

Pesquisador responsável: Dr. Francisco Herlânio Costa Carvalho 

Curso de Medicina da UNIFOR - UNIFOR - telefone (85) 3477-3676 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFOR - telefone (85) 3477-3160 

Universidade de Fortaleza - Av. Washington Soares, 1321 – Bairro Edson Queiroz, CEP: 60811-905 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação nesta pesquisa e 

concordo em participar. 

 

______________________________________________                      ____/____/____                              

Nome e assinatura ou impressão digital do sujeito da pesquisa                        data 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – MAPA DOS BAIRROS DE FORTALEZA 

 

Fonte: IPECE. Disponível em: 

<http://www2.ipece.ce.gov.br/atlas/capitulo1/11/pdf/Mapa_Regionais_Fortaleza.pdf> Acesso em: 29 

fev. 2012

http://www2.ipece.ce.gov.br/atlas/capitulo1/11/pdf/Mapa_Regionais_Fortaleza.pdf
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ANEXO 2 – Critério de Classificação Econômica Brasil 

 

 

 

 


