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Resumo 

 

 
Romano, P. Avaliação de Risco Informatizado e Prevenção Primária na 

Assistência à Saúde das Mulheres da Cidade de São Paulo.  

 

Introdução: O Programa Global de Avaliação de Risco Informatizado – 

PAISM, através de um questionário com 91 perguntas, permite prever o risco 

de 9 grupos importantes de doenças, que afetam as mulheres. O Programa 

examinou 15.538 mulheres determinando o risco para: câncer de mama, 

endométrio, colo de útero, ovário e pulmão; osteoporose; endometriose; 

DST/AIDS e dislipidemias e foram classificadas em baixo, médio e alto risco 

para estas doenças. Baseado no risco de avaliação, o programa ofereceu 

para as mulheres conselho individualizado com relação a hábitos e 

comportamentos. Objetivos: Avaliar os fatores sócio-demográficos, de 

acordo com diferentes grupos de risco para cada doença; o estilo e hábitos 

de vida para os riscos de determinadas doenças e o conhecimento da 

importância da educação para a saúde, o desempenho e a aceitação do 

programa. Pacientes e Métodos: Foram estudadas retrospectivamente 320 

mulheres selecionadas, sem critérios previamente estabelecidos apenas 

com a condição de ter participado do Programa Global de Avaliação de 

Risco Informatizado e não ter câncer. A coleta de dados foi realizada a partir 

de um outro questionário, constituído de 30 questões que foi aplicado no 

Ambulatório de Ginecologia do Hospital das Clínicas da FMUSP e em ações 

existentes nas comunidades carentes da região da Cidade de São Paulo. 

Esta pesquisa foi delineada inicialmente com base em um modelo 

conceitual-operativo de natureza quantitativa e, posteriormente, qualitativa.  

Resultados e conclusões: Existem fatores sócio-demográficos e as variáveis 

atitudinais, que demonstram o estilo de vida da paciente, também, traçam os 

grupos de alto risco e colaboram para a observação de determinadas 

doenças. O nível de conscientização das entrevistadas em relação a 

algumas variáveis de risco é alto, no entanto, essa conscientização nem 



 

sempre se reflete em atitudes e esses fatores acabam influenciando o alto 

risco nas doenças pesquisadas.  As entrevistadas afirmam: o programa é 

bom, o questionário de avaliação é fácil, a interpretação do risco e as 

orientações de qualidade de vida são muito boas, demonstrando a 

importância da educação para a saúde. 
 
 



 

Summary 

 

Romano, P. Evaluation of informed risk and primary prevention in assistance 

to healthy in women in Sao Paulo 

 

Introduction: The Global Program of Evaluation of Informed Risks – GPEIR, 

through one questionnaire with 91 questions, allows foresee the risk of 9 

important groups of disease, which affects women. The Program examined 

15.538 women determining the risk to: breast cancer, endometrium, uterus 

col, ovarian and lung; osteoporosis, endometriosis; DST/AIDS and 

dislipidemias and were classified below, medium and high risk to those 

illnesses. Based on the risk of the evaluation, this program offered to women 

individual advises related to habits and behavior. Objectives: Evaluate the 

socio-demographic factors, in agreement with different groups of risks to 

each illness; the stile and habits of life to risks of determined illness and the 

knowledge of the importance of education to healthy, development and 

acceptation of the program. Patients and methods: 320 women selected had 

been studied, without criteria established only with the condition of these 

women have participated in the Global Program of Evaluation of Informed 

Risks and don’t have cancer. The collects of data was realized on base of 

another questionnaire, with 30 questions that were applied in the Ambulatório 

de Ginecologia do Hospital das Clínicas da FMUSP and in actions in devoid 

communities in São Paulo. This research was delineated initially with base 

on a conceptual-operative model of nature quantity and lately, quality. 

Results and conclusion: there are socio- demographic factors and variable 

attitudinal, which demonstrate the stile of life of patients, also, trace the 

groups of high risk and collaborate to observe determined illness. The level 

of awareness of the interviewed in relation to some variable of risk is high, 

however, this awareness nor always reflects in attitudes and this factors 

finish influencing a high risk on the illness that have been researched. The 

interviewed affirm: the program is good, the questionnaire is easy, the 



 

interpretation of risk and orientations of quality of life are very good, showing 

the importance of education to healthy.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. SAÚDE E SOCIEDADE 

 

 

Inúmeros estudos apontam e denunciam as enormes 

desigualdades sociais que fazem parte da história do nosso país, heranças 

do Brasil colônia e de todo o processo da economia. Não podemos perder 

de vista que, ao pensar em qualquer proposta do Sistema Único de Saúde 

(SUS), que dentre as características que lhe são conferidas 

constitucionalmente estão a universalidade e a equidade, estamos nos 

referindo ao direito de todo cidadão ao acesso à atenção à saúde e ao dever 

do Estado (Cohn, 2001). 

 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza” 

(Constituição Federal, art. 5º, caput) 
 

Ao interpretarmos a Saúde como um direito, observamos que a 

questão da saúde, hoje, depende muito mais do direito do que da tecnologia, 

porque se pudéssemos definir o grande problema da saúde brasileira 

perceberíamos que a questão repousa na grande distância existente entre 
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tudo o que profissionais altamente qualificados sabem, toda a tecnologia que 

temos à disposição, tudo o que se pode realizar e o que efetivamente é feito, 

principalmente, pela saúde das pessoas economicamente menos 

favorecidas, assim para os dependentes do Sistema Único de Saúde 

brasileiro (Pinotti, 2004).  

Nos anos 80, com a implantação do SUDS (Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde) na prática e do SUS na Constituição, formulou-

se uma política coerente com as necessidades do país: descentralização, 

com o conseqüente controle social, universalização (atendimento a todos) e 

hierarquização de ações (otimização de recursos). Ainda que com assimetria 

regional, a incorporação dos desassistidos e a adesão da classe média 

baixa ao Sistema Público de Saúde começou a ocorrer, os orçamentos 

aumentaram e os índices de morbiletalidade iniciaram tendência de queda 

real. Destaque importante na implementação do SUS, foi o desafio de 

mudança de modelos de atenção, significando transformar um modelo de 

atenção médica (prestação de serviços, especialmente assistência médica) 

para um modelo de atenção integral à saúde. Percebe-se que o parâmetro 

fundamental era a saúde e não mais a doença (Secretaria de Estado da 

Saúde, 1998). 

Os pensadores de saúde brasileiros engendraram um SUDS que, 

no período da década de 80, na 8a Conferência de Saúde se consubstanciou 

e foi inserido na Constituição cidadã de 88, devido a algumas experiências 

bem sucedidas de descentralização e unificação, uma das quais ocorrida em 

São Paulo, caracterizando um canal para a participação social. E, nesse 
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momento, estabeleceu-se maior cobertura, diminuição perceptível e mantida 

das taxas de mortalidade e morbidade e grande entusiasmo sobre o que se 

poderia realizar em termos de Saúde (Cohn, 2001; Pinotti, 2004). 

A partir da década de 90, inicia-se, na visão de alguns pensadores 

políticos brasileiros, o que se chama de contra-reforma. Esta foi assumida 

pelos Governos que se sucederam, que estão, dentro da filosofia liberal, 

retirando sua responsabilidade sobre a saúde, abrindo espaços de ganhos 

financeiros atrativos para o setor privado e privatizando até hospitais 

públicos, um movimento interno, no setor saúde, mas infelizmente, por 

pressões externas. Começa-se a buscar um modelo econômico, que possa 

utilizar a prioridade dos recursos do país para pagar a dívida externa e os 

juros e, para isso, era absolutamente necessário diminuir os recursos das 

políticas públicas na área social.  

Um governo virtuoso passa a ser para esses que dominam o 

capital do mundo, aquele que faz cortes na justiça, cortes na saúde, cortes 

na educação, cortes na segurança e obtêm o que se denomina de superávit1 

primário (Pinotti, 2004). 

O Estado de Bem Estar Social passou a ser o vilão utópico, a 

Política de Saúde tornou-se submissa à estratégia monetarista e o desmonte 

foi facilmente transformando a saúde fragmentada, criando-se programas 

diversos para enfrentar os vieses estruturais do sistema de saúde, como que 

                                                           
1 Superávit primário é exatamente todo recurso que o governo arrecada de impostos - e nós 
tivemos aumento substancial da taxa de impostos nestes últimos dez ou quinze anos - 
menos o gasto com as políticas públicas, porque exatamente esta diferença é o que se usa 
para o pagamento da dívida e dos juros. Nesse particular, a saúde sofre, assim como a 
educação, a moradia e as demais políticas sociais. 
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readaptações aos constrangimentos econômicos e sociais da realidade e 

não simplesmente como mudança radical do sistema (Pinotti, 1996). 

Dentro de toda a complexidade do Sistema de Saúde, atualmente, 

falar sobre saúde é tarefa delicada, entretanto extremamente necessária e 

podemos dizer prioritária, tendo em vista que a Saúde, tanto na perspectiva 

individual como coletiva, tornou-se um dos bens de mais valor na sociedade. 

Dentro de complexa articulação entre velhos e novos problemas, 

crescimento das desigualdades das populações e grupos sociais, condições 

sociais e econômicas precárias, encontramos obstáculos aparentes nas 

formas de medir e monitorar a saúde (Novaes et al., 2001).  

Quanto ao pensamento crítico dentro da Medicina, segundo 

alguns autores, remetemo-nos ao final dos anos 60, com as primeiras 

manifestações da crise que o mundo capitalista vive hoje. Referiu-se à 

prática médica e à concepção da doença e suas causas nos processos 

sociais, muito além da tríade hospedeiro, agente e ambiente. Embora tenha 

ocorrido a comprovação do caráter social e histórico da doença, não existe a 

repercussão na prática, o que poderia desmistificar o ideal de igualdade 

entre os homens frente ao risco de adoecer (Barata, 2001).  

Através de sua atividade social e histórica, o homem tem 

produzido mudanças que conduzem a humanidade a voltar suas vidas para 

um sistema de produção e consumo que não corresponde às suas 

necessidades reais; em que vive-se mais tempo na doença que na saúde, 

apesar de todo o desenvolvimento tecnológico. Lukacs (1978) expressou de 
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maneira clara a conseqüência do progresso econômico no surgimento de 

conflitos: 

“O progresso é decerto uma síntese das atividades 
humanas, mas não o aperfeiçoamento no sentido de uma 
teleologia qualquer: por isso, esse desenvolvimento destrói 
continuamente os resultados primitivos que, embora belos, 
são economicamente limitados; por isso, o progresso 
econômico objetivo aparece sempre sob a forma de novos 
conflitos sociais.”  

 

O estudo do processo saúde-doença discutido somente na área 

clínica, a partir de um paradigma reducionista, analisa o homem como um 

agregado de funções biológicas e físicas, recorrendo limitadamente às suas 

características sociais e psíquicas, enquanto parte integrante da sociedade.  

Entretanto, surge a necessidade de reformular os métodos de 

atuação no estudo do processo saúde-doença, direcionando as suas 

possibilidades explicativas para a dimensão coletiva, apoiando-se em outras 

ciências, explicando os problemas de saúde por meio de processos políticos, 

econômicos, sociais e culturais que dela derivam. Assim, aplicar o 

materialismo histórico à determinação e distribuição (fundamentos da 

epidemiologia) para superar a visão pragmática, analisar a estrutura social e 

demonstrar que, de acordo com a classe social em que estão inseridos, os 

homens tornam-se diferentes frente às doenças e ao processo de adoecer 

(Breilh, 1991). 

Ao assumir a ideologia do naturalismo social, a investigação em 

saúde restringe-se à coleta de dados que distribuem a doença segundo 

sexo, idade e lugares e à adoção de medidas paliativas e campanhas de 

prevenção, afastando-se da discussão a respeito das leis e causas 
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essenciais2. Não se pode negar as contribuições trazidas à humanidade 

pelas descobertas microbacteriológicas e pelo aperfeiçoamento das técnicas 

e análises quantitativas, mas as explicações extra-objetivas e reducionistas 

que fogem às relações homem-sociedade acabam resultando na perda da 

objetividade da pesquisa, pois ajustam-se à demonstração mistificadora de 

um sujeito dominante (Breilh, 1991). 

Segundo o pensamento de Marx3, para compreender um 

fenômeno social deve-se remeter as bases materiais em que os sujeitos em 

questão estão inseridos, uma vez que seria a partir dessa que suas 

consciências seriam produzidas, e levar em conta a questão da luta de 

classes, dominação e alienação. Pode-se entender o conhecimento científico 

constituído nessas bases, não somente como uma ferramenta que tem como 

função compreender o mundo, mas também como a constituição de uma 

possibilidade de transformação da realidade a partir dos caminhos 

apontados pelo processo de elaboração intelectual.  (Breilh, 1991). 

A adoção de uma metodologia com a compreensão da distribuição 

desigual das possibilidades no setor saúde permitiria a reinterpretação do 

fenômeno epidemiológico, através de um contexto de visibilidade totalizador, 

desmistificando a interpretação dominante dos problemas de saúde e 

doença e participando, com algum rigor, no desenvolvimento de uma parte 

                                                           
2 Se o ponto de vista adotado for condicionado pelos princípios positivistas, segue o método 
sociológico de Auguste Comte, fundamentado em duas premissas essenciais: “... a 
assimilação do social pelo natural (naturalismo positivista que pressupõe uma harmonia 
natural reinando na vida social) e compreensão do social como sendo regido por leis 
naturais, invariáveis e independentes da vontade humana.” (BREILH, p.50 – 2001) 
3 Idealizador de uma sociedade com uma distribuição de renda justa e equilibrada, o 
economista, cientista social e revolucionário socialista alemão Karl Heinrich Marx, nasceu 
na data de 05 de maio de 1818, cursou Filosofia, Direito e História nas Universidades de 
Bonn e Berlim.  
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da consciência social. Assim, estaria mais próximo o alcance de uma 

complexa ação preventiva de natureza social, econômica e cultural – muito 

além da simples cura da doença – traçando uma política nacional que atue 

sobre toda a população, com o intuito de promover o bem-estar, evitando as 

desigualdades sociais e econômicas (Susser, 1973). 

Este quadro da realidade coloca um verdadeiro desafio em termos 

das intervenções em saúde pública que visem a produzir impacto importante 

nas condições de vida e de saúde dos cidadãos. Nesse contexto surge o 

interesse por propostas de intervenções que contemplem a dimensão 

intersetorial e de promoção de saúde, entretanto, a concepção da saúde 

calcada somente no modelo biomédico mostra-se impotente para elaborar 

propostas face aos enormes desafios e problemas advindos de fenômenos 

da contemporaneidade. Assim, a importância das reflexões sobre os limites 

da contribuição da Medicina para a melhoria dos padrões de saúde 

colaborando para o reconhecimento da importância das ações que se 

encontram dentro e  fora do sistema de saúde, reforçam a idéia das ações 

intersetoriais para a promoção da saúde, com equipes multidisciplinares 

(Donabedian, 1994). 
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1.2. PREVENÇÃO PRIMÁRIA  

 

Estudos evidenciam que o movimento da Medicina Preventiva 

surgiu como crítica à Medicina curativa na Inglaterra, Estados Unidos da 

América e Canadá, entre o período de 1920 e 1950, propondo um 

movimento de mudança na prática médica pela reforma no ensino médico, 

buscando a formação de profissionais médicos com nova atitude nas 

relações com os órgãos de atenção à saúde; ressaltando a responsabilidade 

dos médicos com a promoção da saúde e a prevenção de doenças; 

introduzindo a epidemiologia dos fatores de risco e privilegiando a estatística 

como critério científico de causalidade (Arouca, 1975; Torres, 2002). 

O discurso da Medicina Preventiva, segundo alguns pensadores, 

emergiu em um campo constituído por três vertentes: a higiene, que surgiu 

no século XIX; a discussão dos custos da assistência médica; a redefinição 

das responsabilidades médicas que aparece melhor no interior da educação 

médica (Arouca, 1975).  

O historiador da Medicina, Sigerist, utilizou pela primeira vez o 

termo promoção da saúde em 1945, na ocasião em que definiu quatro 

funções da Medicina: promoção da saúde, prevenção da doença, 

restauração do doente, reabilitação (Terris, 1996). A base conceitual do 

movimento da Medicina Preventiva foi sistematizada no livro de Leavell & 

Clark “Medicina Preventiva” (1976), cuja primeira edição surge em 1958: 
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 A tríade ecológica que define o modelo de causalidade das 

doenças a partir das relações entre agente, hospedeiro e meio-

ambiente. 

 O conceito de história natural das doenças definido como 

“todas as inter-relações do agente, do hospedeiro e do meio 

ambiente que afetam o processo global e seu desenvolvimento, 

desde as primeiras forças que criam o estímulo patológico no 

meio ambiente ou em qualquer outro lugar (pré-patogênese), 

passando pela resposta do homem ao estímulo, até às 

alterações (patogênese) que levam a um defeito, invalidez, 

recuperação ou morte (Leavell & Clarck, 1976). 

 O conceito de prevenção definido como “ação antecipada, 

baseada no conhecimento da história natural a fim de tornar 

improvável o progresso posterior da doença” (Leavell & Clarck, 

1976:17). A prevenção apresenta-se em três fases: primária, 

secundária e terciária (tabela I). A prevenção primária é a 

realizada no período de pré-patogênese. O conceito de 

promoção da saúde aparece como um dos níveis da prevenção 

primária, definido como “medidas destinadas a desenvolver 

uma saúde ótima”. Um segundo nível da prevenção primária 

seria a proteção específica “contra agentes patológicos ou pelo 

estabelecimento de barreiras contra os agentes do meio 

ambiente”. A fase da prevenção secundária também apresenta-

se em dois níveis: o primeiro, diagnóstico e tratamento precoce 
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e, o segundo, limitação da invalidez. Por fim, a prevenção 

terciária que diz respeito a ações de reabilitação (Leavell & 

Clarck, 1976). 

 

Tabela 1. Níveis de aplicação da medicina preventiva segundo Leavell & 
Clarck (1976). 

 
Prevenção        Primária  Prevenção    Secundária Prevenção Terciária 

Promoção da Saúde 
 
 
educação sanitária; 
bom padrão de 
nutrição, ajustado às 
várias fases de  
desenvolvimento da 
vida; 
atenção ao 
desenvolvimento da 
personalidade; 
 
moradia adequada, 
recreação e condições 
agradáveis de 
trabalho;  
 
aconselhamento 
matrimonial e 
educação sexual, 
genética;  
 
exames seletivos 
periódicos 

Proteção específica 
 
 
uso de imunizações 
específicas,  
 
atenção à higiene 
pessoal; 
 
hábito de saneamento 
do ambiente/ 
 
proteção contra riscos 
ocupacionais; 
 
proteção contra 
acidentes; 
 
uso de alimentos 
específicos; 
 
proteção contra 
substâncias 
carcinogênicas; 
 
evitação contra 
alergenos 

Diagnósticos e 
tratamento precoce 

 
medidas individuais e 
coletivas para 
descoberta de casos; 

 
pesquisas de triagem 
exames seletivos; 
 
curar e evitar o 
processo da doença; 
 
evitar a propagação de 
doenças contagiosas; 
 
evitar complicações e 
seqüelas; 
 
encurtar o período de 
invalidez 

Limitação da invalidez 
 
 
tratamento adequado 
para interromper o 
processo mórbido é 
evitar futuras 
complicações e 
seqüelas; 
 
provisão de meios 
para limitar a invalidez 
e evitar a morte 

Reabilitação 
 
 
prestação de serviços 
hospitalares e comunitários 
para reeducação e 
treinamento, a fim de 
possibilitar a utilização 
máxima das capacidades 
restantes; 
 
educação do público e 
indústria, no sentido de que 
empreguem o reabilitado; 
 
emprego tão completo 
quanto possível; 
 
colocação seletiva; 
 
terapia ocupacional em 
hospitais; 
 
utilização de asilos 

 

As propostas de promoção de saúde, segundo Leavell & Clarck 

(1976), privilegiavam ações educativas normativas voltadas para indivíduos, 

famílias e grupos (Buss, 2003). O ideário da Medicina Preventiva acabou por 

produzir a redução dos aspectos sociais do processo saúde e doença, 

naturalizando-os ao construir modelos explicativos a históricos do adoecer 

humano (Arouca, 1975). Sem dúvida, as ações de promoção da saúde, 

apresentadas como componente da prevenção primária, estão bem aquém 
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da contundente compreensão da relação saúde e sociedade expressa nos 

estudos da Medicina Social no século XIX. 

A concepção de níveis de prevenção foi incorporada ao discurso 

da Medicina Comunitária no Brasil na década de 1960 e orientou o 

estabelecimento de níveis de atenção nos sistemas e serviços de saúde que 

vigoram até hoje. Foi amplamente difundida durante os anos 70 e 80 

juntamente com as propostas de Atenção Primária em Saúde e a idéia de 

saúde para todos no ano 2.000, contida na declaração de Alma-Ata 

(Teixeira, 2001). Contudo, o desenvolvimento da Medicina no Brasil manteve 

a predominância de uma prática individual, com enfoque curativo dos 

problemas de saúde e as dicotomias teoria-prática; psico-orgânico; 

indivíduo-sociedade (Torres, 2002).  

A Carta de Ottawa4, afirma oficialmente a constatação de que os 

principais determinantes da saúde são exteriores ao sistema de tratamento. 

Este documento postula a idéia da saúde como qualidade de vida resultante 

de complexo processo condicionado por diversos fatores, tais como, entre 

outros, alimentação, justiça social, ecossistema, renda e educação. No 

Brasil, a conceituação ampla de saúde assume destaque nesse mesmo ano 

tendo sido incorporada ao Relatório final da VIII Conferência Nacional de 

Saúde - CNS (1986): “Direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de 

condições dignas de vida e de acesso universal e igualitário às ações e 

                                                           
4 A primeira Conferência Internacional sobre a Promoção da Saúde, realizada em Ottawa, 
Canadá, em 21/11/1986, emite a presente Carta dirigida à execução do objetivo "Saúde 
para Todos no Ano 2000" 
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serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, em todos os seus 

níveis, a todos os habitantes do território nacional, levando ao 

desenvolvimento pleno do ser humano em sua individualidade” (CNS, 1986). 

Apesar de configurar avanço inquestionável tanto no plano teórico 

quanto no campo das práticas, a conceituação positiva de saúde traz novo 

problema. Ao se considerar saúde em seu significado pleno, está se lidando 

com algo tão amplo como a própria noção da vida. Promover a vida em suas 

múltiplas dimensões envolve, por um lado, ações no âmbito global de um 

Estado e, por outro, a singularidade e autonomia de sujeitos (Czeresnia, 

1999). 

A Carta de Ottawa aponta questões muito amplas, como 

condições e recursos fundamentais para a saúde: paz, recursos 

sustentáveis, justiça social, equidade. Ao mesmo tempo, define promoção da 

saúde como o processo de capacitação da comunidade para atuar na 

melhoria da qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação no 

controle deste processo (MS, 2002). 

Grandes pensadores afirmam que não há discurso mais 

politicamente correto do que o da prevenção. Entretanto, na prática ele não 

se cumpre e persiste enorme distância entre seu discurso e sua realização 

concreta. Discutem a dificuldade em compreender como uma questão tão 

vital como a saúde, como sua concretização não possa ocorrer, pois, 

quando se lida com políticas públicas e particularmente com saúde, dever-

se-ia usar o conceito kantiniano da “lei moral” ou da “ética do dever” (Pinotti, 

2004). 
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Inúmeros estudos refletem, portanto, as dificuldades e armadilhas 

interpostas na concretização de ações voltadas à saúde para que, 

conhecendo-as, se possa superá-las e utilizá-las como base na idéia correta 

da prevenção, obtendo resultados positivos. A importação de modelos 

alienígenas, particularmente dos países desenvolvidos, é um deles.  

Os pensadores utilizam como exemplo a importação de modelos, 

particularmente nos países desenvolvidos, entretanto se faz necessária a 

análise do contexto em que estes serão inseridos. “A importação acrítica de 

modelos (modismo) deve ser substituída pela capacidade de criar soluções 

peculiares à nossa realidade” (Pinotti, 2004). 
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1.3. A MULHER NA SOCIEDADE 

 

Na maioria dos paises, a posição feminina tem, tradicionalmente, 

sido inferior à masculina, sobretudo em países com desenvolvimento mais 

lento. A sociedade brasileira não é exceção. 

O caminho trilhado pela mulher brasileira tem sido tortuoso. Os 

colonizadores portugueses interessavam-se apenas por extrair as riquezas 

da colônia para então retornarem à Europa. Os primeiros habitantes 

europeus no Brasil não trouxeram suas famílias para a colônia.  Fixaram-se 

no país sob sistema extremamente patriarcal, onde as mulheres eram 

consideradas propriedade do homem (Tabak, 1983). 

No Brasil Colônia a mulher ficava restrita, quase mesmo 

confinada, ao âmbito da casa.  Apenas saia de casa para ir à missa.  Seus 

afazeres restringiam-se a tarefas domésticas como cozinhar, fazer rendas, 

cuidar dos filhos, se os tivesse, ou da família de um modo geral.  Não 

podiam estudar, pois sair de casa representava um perigo no sentido de que 

poderiam travar conhecimentos amorosos sem a permissão da figura 

paterna (Tabak, 1983).   

Essas regras culturais desiguais permaneceram atualizadas na 

sociedade brasileira. O rompimento dessas normas sociais sempre provocou 

profundo desgaste emocional, perda de padrão econômico e marginalização 

social às mulheres que decidiram enfrentá-las. Os limites e repressões que 

foram incorporados na representação social da mulher, presentes no 

imaginário popular e na subjetividade dos indivíduos – inclusive da própria 
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mulher – na sociedade brasileira, situaram-na numa condição de 

inferioridade social e na posição de cidadã de segunda classe na esfera 

política nacional (Tabak, 1983). 

Os costumes da época definiam uma situação social 

extremamente inferior para a mulher.  Não apenas a mulher negra e a de 

origem indígena eram exploradas como escravas ou objeto sexual, mas 

também as mulheres brancas, senhoras das grandes propriedades, eram 

consideradas como seres inferiores.  A mulher tinha como função principal a 

“procriação”, e, conseqüentemente, a supervisão das tarefas domésticas.  

Por sua condição inferior na sociedade, não tinha o menor direito à aquisição 

de cultura ou conhecimento de qualquer natureza (Tabak, 1983). 

No século XIX, Engels5 já declarava que a primeira opressão de 

classes teria ocorrido com a opressão do sexo feminino pelo masculino, e, 

na família o homem representaria o burguês e, a mulher, o proletariado. 

Enfatizava a necessidade de estabelecer a igualdade social entre ambos, 

que manifestar-se-ia através da igualdade legal (Tabak, 1983). 

Somente na segunda metade do Século XIX, começaram os pais 

a conceder a suas filhas o aprendizado de algumas habilidades culturais, 

como ler e escrever, ou adquirir conhecimentos musicais.  Mas o objetivo era 

claramente qualificá-las para um melhor casamento, isto é, para melhor 

servirem subalternamente a seus futuros maridos (Tabak, 1983). 

                                                           
5 Friedrich Engels foi um filósofo alemão que junto com Karl Marx fundou o chamado 
socialismo científico ou comunismo. Ele foi co-autor de diversas obras com Marx, e entre as 
mais conhecidas destacam-se o Manifesto Comunista e O Capital. 
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Em 1827, surge no Brasil a primeira legislação relativa à educação 

de mulheres: a lei admitia meninas apenas para as escolas elementares, 

não para instituições de ensino mais avançado.  Em 1879, o Brasil abre as 

instituições de ensino superior do país às mulheres, mas, as jovens que 

seguem este caminho ainda são, por longo tempo, sujeitas a pressões e à 

desaprovação social.  Em 1887, Rita Lobato Velho Lopes é a primeira 

mulher a receber o grau de médica no Brasil (Hahner, 1981). 

Em 1932, as mulheres brasileiras, embora partilhando de uma 

sociedade eminentemente machista e patriarcal, já haviam conquistado, em 

tese, o direito à participação no Ensino Superior e na atividade política 

nacional.  Entretanto, a trajetória em busca da igualdade e do direito a 

participar realmente na liderança econômica, acadêmica, científica e social 

seria ainda longa e difícil (Hahner, 1981). 

Em 1963, com a situação econômica já deteriorada, por razões 

internas - inequalidade de renda e inflação elevada, e por razões externas - 

o conflito ideológico exacerbado pela guerra fria, então em seu auge, a forte 

influência norte-americana sobre os militares brasileiros; o país, à beira de 

uma guerra civil, foi submetido a um regime de governo militar 

extremamente autoritário onde a classe trabalhadora foi impedida de 

reivindicar melhores salários ou benefícios.  Sem um sistema democrático 

de liberdades plenas, com todo o poder centralizado no governo militar que 

controlava a mídia e não admitia oposição política legítima, o país passaria 

por forte processo de desenvolvimento econômico (Hahner, 1981). 



Introdução 
_________________________________________________________________________ 
 

18

A industrialização e o grande avanço econômico (embora não 

social) ocorrido nos anos 60 e 70, criaram a necessidade de maior 

participação feminina no processo produtivo.  A necessidade de ocupação 

de postos de trabalho no setor de serviços possibilitou o caminho para a 

participação feminina no mercado de trabalho, principalmente nas atividades 

que necessitavam de maior capacidade intelectual.  Esta capacitação exigia 

quase sempre formação de nível superior.  Assim, as mulheres lotaram os 

cursos superiores, qualificando-se para os novos postos de trabalho.  Um 

grande número delas passou a participar também de atividades de ensino e 

de pesquisa nas universidades brasileiras.   

Começava a era do que ficou conhecida internacionalmente como 

“o milagre brasileiro”.  Tal crescimento não poderia ocorrer sem aumentar o 

contingente de mão de obra, o que só se concretizou com o aumento 

vertiginoso da mão de obra feminina.  Assim, tanto aumentou a oferta dos 

postos de trabalho para a mão de obra feminina efetivamente, como também 

cresceu a participação feminina no mercado de trabalho em praticamente 

todos os setores da vida nacional.  A necessidade de suprir a demanda por 

mão de obra qualificada possibilitou o aparecimento de muitas instituições 

de ensino superior privadas e ainda propiciou o aumento de vagas nas 

instituições públicas. 

Na avaliação do movimento de mulheres, um momento destacado 

na defesa dos direitos humanos foi a articulação desenvolvida ao longo do 

período pré-1988, visando à obtenção de conquistas no âmbito 

constitucional. Este processo culminou na elaboração da “Carta das 
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Mulheres Brasileiras aos Constituintes”, que contemplava as principais 

reivindicações do movimento de mulheres, a partir de ampla discussão e 

debate nacional. Em razão da competente articulação do movimento durante 

os trabalhos constituintes, o resultado foi a incorporação da maioria 

significativa das reivindicações formuladas pelas mulheres no texto 

constitucional de 1988. Note-se que a Constituição Federal de 1988 

simboliza o marco jurídico da transição democrática e da institucionalização 

dos direitos humanos no país (Barsted, 2001). 

Como observa Barsted em 2001: “O movimento feminista 

brasileiro foi um ator fundamental nesse processo de mudanças legislativa e 

social, denunciando desigualdades, propondo políticas públicas, atuando 

junto ao Poder Legislativo e, também, na interpretação da lei. Desde meados 

da década de 70, o movimento feminista brasileiro tem lutado em defesa da 

igualdade de direitos entre homens e mulheres, dos ideais de Direitos 

Humanos, defendendo a eliminação de todas as formas de discriminação, 

tanto nas leis como nas práticas sociais. De fato, a ação organizada do 

movimento de mulheres, no processo de elaboração da Constituição Federal 

de 1988, ensejou a conquista de inúmeros novos direitos e obrigações 

correlatas do Estado, tais como o reconhecimento da igualdade na família, o 

repúdio à violência doméstica, a igualdade entre filhos, o reconhecimento de 

direitos reprodutivos, etc”. 

O êxito do movimento de mulheres, no tocante aos ganhos 

constitucionais, pode ser claramente evidenciado pelos dispositivos 

constitucionais que, dentre outros, asseguram:  
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a) a igualdade entre homens e mulheres em geral (artigo 5o, 

parágrafo I) e especificamente no âmbito da família (artigo 226, 

parágrafo 5o);  

b) o reconhecimento da união estável como entidade familiar 

(artigo 226, parágrafo 3o, regulamentado pelas Leis 8.971, de 

29 de dezembro de 1994 e 9.278, de 10 de maio de 1996);  

c) a proibição da discriminação no mercado de trabalho, por 

motivo de sexo ou estado civil (artigo 7o, XXX, regulamentado 

pela Lei 9.029, de 13 de abril de 1995, que proíbe a exigência 

de atestados de gravidez e esterilização e outras práticas 

discriminatórias para efeitos admissionais ou de permanência 

da relação jurídica de trabalho);  

d) a proteção especial da mulher do mercado de trabalho, 

mediante incentivos específicos (artigo 7o, XX, regulamentado 

pela Lei 9.799, de 26 de maio de 1999, que insere na 

Consolidação das Leis do Trabalho regras sobre o acesso da 

mulher ao mercado de trabalho);  

e) o planejamento familiar como livre decisão do casal, devendo o 

Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 

exercício desse direito (artigo 226, parágrafo 7o, regulamentado 

pela Lei 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que trata do 

planejamento familiar, no âmbito do atendimento global e 

integral à saúde);  
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f) o dever do Estado de coibir a violência no âmbito das relações 

familiares (artigo 226, parágrafo 8o, tendo sido prevista a 

notificação compulsória, em território nacional, de casos de 

violência contra a mulher que for atendida em serviços de 

saúde públicos ou privados, nos termos da Lei 10.778, de 24 

de novembro de 2003).  

 

Além destes avanços, merece ainda destaque a Lei 9.504, de 30 

de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições, dispondo 

que cada partido ou coligação deverá reservar o mínimo de 30% e o máximo 

de 70% para candidaturas de cada sexo. Adicione-se, também, a Lei 10.224, 

de 15 de maio de 2001, que ineditamente dispõe sobre o crime de assédio 

sexual.  

Muitas foram as lutas pela emancipação feminina neste país onde 

não era permitido às mulheres o acesso aos cursos superiores ou a qualquer 

atividade política, ou intelectual até fins do Século XIX. O processo histórico-

social, que configura a possibilidade de se pensar em saúde da mulher e 

estabelecer imediata relação com cuidados profissionais, oferta de serviços 

e acesso a insumos específicos, é relacionado ao processo de urbanização, 

de industrialização e à mudança de produção feudal para o capitalista. A 

idéia de saúde das mulheres surge como estratégia para lidar com a 

parturição e os nascimentos e tem sucesso à medida que atende a 

interesses do Estado e também das mulheres (Weitz, 1998). 
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A revolução industrial e o início da consolidação do capitalismo 

têm crescimento populacional acelerado para dar conta das demandas de 

produção e consumo de mercadorias. Ao mesmo tempo, o parto e a vida 

sexual e reprodutiva das mulheres em geral são extremamente dolorosos, 

arriscados, havendo alto percentual de óbitos maternos e infantis e ainda de 

complicações decorrentes da prática sexual (gestações repetidas, doenças 

sexualmente transmitidas e demais agravos de saúde).  
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1.4. PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER 

– PAISM 

 

A atenção à saúde da mulher, na história das políticas de saúde, 

tem parâmetros da atenção materno-infantil e, mesmo assim, 

freqüentemente, está relegada a um segundo plano. 

Com o desenvolvimento de estudos sobre as mortalidades 

perinatal e infantil em geral (incluindo o efeito do espaçamento das 

gravidezes), é cada vez mais evidente que esta abordagem tradicional não é 

adequada nem à proteção da saúde da infância, nem para resolver a 

questão da mortalidade materna (Pinotti et al., 2001). 

No Brasil, a política pública evidenciou salto de qualidade na 

década de 80, com a formulação de propostas de atenção integral à saúde 

da mulher (PAISM-MS; Resolução 123 do INAMPS), que incluíram, pela 

primeira vez, serviços públicos de contracepção, e que visavam à 

incorporação da própria mulher como sujeito ativo no cuidado da sua saúde, 

considerando todas as etapas de vida. Ainda falta muito para a efetiva 

implementação destas propostas. 

As críticas feministas aos programas materno-infantis questionam 

seu recorte, a partir do qual a mulher e seu corpo são reduzidos ao exercício 

da reprodução biológica. É argumentado que as mulheres têm necessidades 

de saúde específicas e que mulheres e corpos femininos são mais do que 

fábricas e reservatórios de bebês. 
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A proposta de atenção à saúde integral da mulher aponta para a 

ampla gama de necessidades nesta área, além das imediatamente 

reprodutivas, que pretende situar a mulher como sujeito e não como objeto 

reprodutor. Busca também problematizar as condições sociais de 

desigualdade que configuram o cotidiano das mulheres como determinantes 

no processo de produção das suas queixas, doenças, mal-estares e modos  

como se relacionam com estes agravos. Além disso, faz crítica ao modelo de 

oferta de ações em saúde, entendendo que este modelo reproduz os 

esquemas de dominação sobre as mulheres e as mantém alienadas dos 

seus corpos e das suas necessidades como sujeitos (Pinotti et al., 2001). 

A proposta de ampliação de saúde integral da mulher está 

baseada, portanto, nas premissas sobre a determinação social do processo 

saúde e doença e na perspectiva do gênero, organizador social que dá 

suporte à desigualdade entre mulheres e homens. As ações derivadas desta 

proposta deveriam incluir o reconhecimento do impacto da subordinação 

sobre a saúde e a busca de modos de romper com esta situação. Neste 

sentido, é dada grande ênfase às práticas educativas visando ao auto-

conhecimento e às questões de saúde mental, a partir do reconhecimento de 

grande parte do sofrimento psíquico feminino que está relacionado às 

pressões que a cultura de gêneros exerce sobre as mulheres (Villela, 1992). 

A ampliação do conceito de saúde, refletida parcialmente nestas 

mudanças, faz parte das reivindicações do movimento de mulheres, que 

vem participando da promoção da saúde da mulher. Nas Conferências 

Nacionais de Saúde e Direitos da Mulher, em 1986 e 1989, os temas de 
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saúde mental, sexualidade, aborto, adolescência, velhice, trabalho e saúde e 

saúde e cidadania foram destacados como áreas essenciais que exigem 

avanços urgentes. 

A ampliação do conceito de saúde é fruto de análises da condição 

feminina que abrangem as esferas de produção e de reprodução e que 

abordam as complexas relações entre ambos, tanto nas práticas sociais 

como ideológicas. Este campo de estudo, de natureza multidisciplinar, inclui 

desde análises históricas de estereótipos culturais até avaliações de 

tecnologia reprodutivas de ponta. 

Em 21 de junho de 1983, o então Ministro da Saúde Waldyr 

Arcoverde apresentou a proposta de criação do PAISM em seu depoimento 

na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que investigava o 

crescimento populacional (Osis, 1994). A proposta foi preparada por uma 

comissão especialmente convocada pelo Ministério da Saúde (MS) para a 

redação do Programa, em abril de 1983. Constituída por três médicos e uma 

socióloga 6 (Fonseca, 1993).  

A composição desse grupo já demonstrou o percurso político do 

programa a ser elaborado; incluindo duas mulheres preparava-se a 

aproximação com o movimento organizado de mulheres. A formação delas 

também se relacionava à intenção do governo de vencer possíveis 

                                                           
6 Ana Maria Costa, médica da equipe do MS e fortemente identificada com o movimento de 
mulheres; Maria da Graça Ohana, socióloga, da Divisão Nacional de Saúde Materno-Infantil 
(DINSAMI); Anibal Faúndes e Osvaldo Grassioto, ginecologistas e professores do 
Departamento de Tocoginecologia da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 
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oposições ao programa: uma socióloga, portanto, alguém não médico, e 

uma médica sanitarista vinculada ao próprio movimento de mulheres, o que 

lhe conferia posição diferenciada em relação ao chamado poder médico que 

tradicionalmente era visto como opressor. Concomitantemente, os médicos 

pertenciam ao grupo com ampla prática assistencial e discussão acadêmica 

na área que é denominada de saúde reprodutiva. Grupo este que, desde o 

início dos anos 70, estava debatendo as condições necessárias para se dar 

às mulheres atendimento integral, testando diferentes modelos de 

assistência em que o corpo feminino fosse tratado como um todo e não mais 

como uma série de órgãos isolados, da competência de diferentes 

especialistas (Pinotti & Faúndes, 1988; Osis, 1994).  

O trabalho dessa equipe consistiu em definir normas 

programáticas, especificando quais seriam as bases doutrinárias do 

programa que se estava propondo, e normas técnicas, descrevendo e 

especificando os diversos procedimentos médicos que seriam adotados. A 

sua missão incluía a necessidade de apresentar um programa que se 

justificasse também filosoficamente perante a sociedade em geral, 

atendendo os anseios que estavam se evidenciando, e que fosse 

considerado tecnicamente correto, dispensando grandes reformulações. 

Tudo indicava que o ministério desejava que o programa causasse impacto 

positivo e pudesse ter sua implantação iniciada imediatamente e de forma 

satisfatória (Osis, 1994).  
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O Ministério da Saúde divulgou oficialmente o PAISM em 1984, 

através do documento preparado pela referida comissão: "Assistência 

Integral à Saúde da Mulher: bases de ação programática". Para estabelecer 

sua proposta, o ministério partia da constatação de que o cuidado da saúde 

da mulher pelo sistema de saúde, até então, limitava-se ao ciclo gravídico-

puerperal. E, mesmo aí, era deficiente. Considerava-se esse quadro 

agravado face à "...crescente presença da mulher na força de trabalho, além 

do seu papel fundamental no núcleo familiar" (MS, 1984).  

O texto em questão salientava que o governo estava procurando 

agilizar a atenção à saúde da população em geral, atuando em duas frentes: 

expandir e consolidar a rede de serviços básicos de prestação de ações 

integrais de saúde (AIS); enfatizar atividades-chaves, identificadas por 

critérios epidemiológicos, pelo seu impacto e transcendência. Entre essas 

atividades estavam aquelas voltadas para o grupo materno-infantil: ".O 

conceito de assistência integral, aqui preconizado, envolve a oferta de ações 

globalmente dirigidas ao atendimento de todas as necessidades de saúde do 

grupo em questão, onde todo e qualquer contato que a mulher venha a ter 

com os serviços de saúde seja utilizado em benefício da promoção, proteção 

e recuperação de sua saúde" (MS, 1984).  

As diretrizes gerais do Programa previam a capacitação do 

sistema de saúde para atender as necessidades da população feminina, 

enfatizando as ações dirigidas ao controle das doenças mais prevalentes 

nesse grupo; estabeleciam também a exigência de uma nova postura de 

trabalho da equipe de saúde em face do conceito de integralidade do 
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atendimento; pressupunham prática educativa permeando todas as 

atividades a serem desenvolvidas, de forma que a clientela pudesse 

apropriar-se ".dos conhecimentos necessários a um maior controle sobre 

sua saúde" (MS, 1984).  

Ainda a título de diretrizes gerais, o documento em questão 

dedicava dois itens ao planejamento familiar. Primeiramente, situavam-se as 

atividades voltadas à regulação da fecundidade como complementares no 

elenco de ações de saúde materno-infantil, esclarecendo que as motivações 

do Ministério da Saúde para agir nessa área baseavam-se "... nos princípios 

de eqüidade - oportunidade de acesso às informações e aos meios para a 

regulação da fertilidade por parte da população - e de ordem médica, 

traduzidos no risco gravídico" (MS, 1984). Enfatizava-se também que as 

atividades de planejamento familiar estavam desvinculadas "... de qualquer 

caráter coercitivo para as famílias que venham a utilizá-las" (MS, 1984).  

Atualmente, alguns pensadores registram que a implementação 

efetiva do PAISM em todo o território nacional não aconteceu e apontam a 

morosidade, o descompasso entre a discussão, o planejamento e as 

medidas práticas, o que traduz a falta de compromisso político para com a 

implementação do programa (Costa, 1992; Hardy et al., 1999; Osis et al., 

1993; Pinotti & Tojal, 1998).  

Entretanto, não se pode analisar tal fato de forma isolada e 

exclusiva. Vê-se a inoperância do programa juntamente com o caos de todo 

o sistema público de saúde, que tem sido debatido exaustivamente nos dias 
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atuais. A saúde das mulheres não é bem tratada, da mesma maneira que a 

saúde das crianças, dos homens e da população em geral; não recebe a 

atenção necessária nos serviços públicos. O SUS não consegue firmar-se 

em termos de resultados positivos e visíveis para a população em geral. A 

deterioração dos serviços públicos de saúde é generalizada, e a expectativa 

de melhora não parece próxima. Portanto, o que tem se passado com o 

PAISM não surpreende, embora deva ser lamentado pelo potencial de 

melhoria na atenção à saúde das mulheres que está sendo desperdiçado 

(Pinotti, 2001).  

Apesar dessa situação, as concepções em que o programa se 

sustenta sobreviveram ao tempo e à negligência do poder público em seu 

processo de implantação, e continuam a ser defendidas pelas pessoas 

genuinamente preocupadas com a saúde das mulheres. A proposta do 

PAISM é atual justamente por sua força conceitual e não deve ser 

abandonada. Ao contrário, devem-se redobrar os esforços no sentido de 

pressionar o governo a efetivar a sua implementação em todo o país. Mais 

uma tarefa para as mulheres e, em geral, para todos os que se interessam 

em promover um atendimento de boa qualidade à saúde reprodutiva (Pinotti 

et al., 2001). 
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1.5. PROGRAMA GLOBAL DE AVALIAÇÃO DE RISCO 

INFORMATIZADO PARA PREVENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

DAS MULHERES 

 

 

Segundo Pinotti et al em 2001, baseados em dez anos de 

experiência no Hospital Pérola Byington e na Clínica Ginecológica do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (HC-FMUSP), com estudos sobre a Assistência Primária à Saúde – 

onde diagnósticos e procedimentos de tratamento foram integrados à 

prevenção e ações de detecção – demonstraram a precariedade nas 

condições de saúde das mulheres dos subúrbios da cidade de São Paulo e a 

possibilidade de se usar metodologia criativa, integrando procedimentos de 

diagnósticos com intervenções epidemiológicas, e dessa forma, reduzindo a 

morbidade e mortalidade resultantes das principais doenças, que afetam a 

mulher através de custos favoráveis e benefícios. 

Devido à importância, promoção e tradição da detecção primária, 

houve certo equívoco no entendimento do diagnóstico e esta prevenção, 

dificultando assim as ações que conduzem a este último objetivo. Entretanto, 

a prevenção primária é etapa à frente, estando diretamente ligada com a 

etiologia das doenças e o risco dos fatores. Através do risco dos fatores 

pode-se prever elevação ou diminuição da probabilidade de uma pessoa ser 

afetada por certas doenças. Freqüentemente, tem-se demonstrado que, sob 

o ponto de vista da qualidade de saúde, anos de vida perdidos, como 

também o custo benefício, é muito mais relevante a prevenção primária do 
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que a detecção e o tratamento das doenças. Com certeza, todas estas 

questões são importantes para o controle das doenças, e uma nunca exclui 

a outra, bem como os fatores sociais e o acesso ao sistema de saúde 

pública. 

Utilizando-se o conhecimento, pode-se adicionar com maior 

ênfase a prevenção primária para o processo de detecção precoce, 

tratamento e recuperação. Entretanto, existem algumas dificuldades com 

relação ao tempo requerido e à quantidade de variáveis, que devem ser 

consideradas para a avaliação dos diferentes riscos de uma determinada 

paciente do ponto de vista da multiplicidade do risco existente, fatores 

protetores e doenças. Outra dificuldade é a estratégia de ação para o 

controle de fatores de risco, isto é, educação para a saúde, e o tempo 

requerido dos profissionais da área da saúde para ensinar e convencer as 

pacientes de que elas precisam mudar seus hábitos para reduzir riscos e 

prevenir doenças. 

Durante os últimos anos para atingir este objetivo, superando 

estas dificuldades foi elaborado um programa informatizado, que através de 

um questionário com 91 perguntas (Anexo I), permite prever o risco de 9 

grupos importantes de doenças, que afetam as mulheres.  

Para a implementação desse programa foi desenvolvida a Ficha 

de Cadastro no PAISM, da qual constam, além dos dados pessoais, dados 

da história reprodutiva, hábitos de vida, antecedentes pessoais, 

antecedentes cirúrgicos, doenças sexualmente transmissíveis e queixas 

(Anexo I). Foram examinadas, nesse Programa, 15.538 mulheres. Esses 
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dados foram avaliados de modo aprofundado do ponto de vista 

epidemiológico e essa avaliação serviu de base para a elaboração do 

modelo PAISM informatizado. Criado com o objetivo de contribuir para o 

aperfeiçoamento dos critérios de risco, por pesquisadores de diferentes 

origens, médicos, estatísticos, epidemiólogos e matemáticos, que, a partir de 

dados da realidade epidemiológica verificada, de sua experiência pessoal e 

da literatura, estabeleceram escores positivos (risco) e negativos (proteção), 

cuja soma algébrica determina o risco de 09 doenças: câncer de mama, 

câncer endometrial, câncer do colo uterino, câncer de ovário, câncer de 

pulmão, osteoporose, endometriose, DST/AIDS e dislipidemias. Inicialmente 

foram medidos os aspectos epidemiológicos e também os fatores ligados 

aos hábitos de vida. 

O cálculo do risco para todas estas avaliações foi baseado em 

estudos epidemiológicos destas alterações, através de análises estatística e 

matemática e também da experiência individual dos diferentes especialistas 

destas áreas. 

Baseado no risco de avaliação, o programa oferece para as 

mulheres conselho individualizado com relação a hábitos e comportamentos. 

Este conselho contém caminhos para cultivar-se atitudes, de como evitar-se 

o fumo, usar preservativos, como também orientar a maneira correta de 

alimentar-se e de certa forma “censurar” atitudes negativas com relação aos 

hábitos de vida, explicando as razões. O processo tem a vantagem de ser 

adaptado para cada mulher em função de seu estilo de vida (Anexo II). 
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As 15.538 mulheres pesquisadas foram classificadas em baixo, 

médio e alto risco para diferentes doenças (Figura 1). 

 
 

 

 

Figura 1. Distribuição dos riscos segundo doenças em 15.538 pacientes 
submetidas ao questionário de avaliação de risco. 

 

 

O programa computadorizado permite também verificarmos a 

distribuição dos riscos médio e alto de acordo com a idade das 15.538 

mulheres e das 09 doenças, como exemplificado a seguir com o câncer de 

mama (Figura 2) e endometriose (Figura 3). 
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Figura 2.  Risco médio e alto para câncer de mama em relação à idade. 

 

 

Figura 3.  Médio e alto risco de endometriose baseado na idade do grupo. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

Em mulheres que participaram do programa informatizado 

elaborado pela Clínica Ginecológica do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da USP, denominado de Programa Global de Avaliação de 

Risco Informatizado para Prevenção Primária à Saúde das Mulheres, 

propomo-nos a avaliar: 

 

1. Os fatores sócio-demográficos, de acordo com diferentes 

grupos de risco para cada doença. 

 

2. O estilo e os hábitos de vida para os riscos de determinadas 

doenças. 

 

3.  O conhecimento da importância da educação para a saúde, o 

desempenho e a aceitação do programa. 
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3. MÉTODO 

 

3.1. CASUÍSTICA 

 

 

Foram estudadas, retrospectivamente, 320 mulheres selecionadas 

aleatoriamente dentre as 15.538 mulheres da cidade de São Paulo que 

participaram do Programa Global de Avaliação de Risco Informatizado para 

Prevenção Primária à Saúde das Mulheres (PAISM), desenvolvido pela 

Clínica Ginecológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

USP, no período de 2001 a 2005.  

Este questionário foi aplicado no ambulatório de Ginecologia do 

Hospital das Clínicas da FMUSP e em ações existentes nas comunidades 

carentes da região da cidade de São Paulo ou em qualquer outra ação 

assistencial. 
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3.2. MÉTODOS 

 

O PAISM é composto de questionário de 91 perguntas, além da 

identificação e queixas clínicas (Anexo III) aplicado por trabalhadores de 

saúde treinados a diferentes grupos de mulheres no atendimento do 

ambulatório da Clínica Ginecológica ou em ações desenvolvidas e 

atendimentos nas comunidades carentes da cidade de São Paulo. Os 

questionários eram preenchidos pelas pacientes com o auxílio dos 

profissionais da saúde ou por estes de acordo com o grau de dificuldade da 

paciente para a realização do preenchimento.  

A leitura foi realizada por um programa especial de computador 

(leitura ótica) e o “software” de resolução e transformação das respostas em 

avaliação de risco e aconselhamentos sobre hábitos de vida, elaborado por 

um grupo de ginecologistas, epidemiólogos, estatísticos e técnicos de 

programação contratados pela Disciplina de Ginecologia da FMUSP para a 

feitura deste trabalho. 

Após o preenchimento dos questionários, estes eram 

encaminhados ao profissional responsável para a digitalização das 

informações e impressão dos resultados. Algumas vezes a paciente já 

recebia o seu resultado enquanto aguardava a consulta; outras vezes 

quando na consulta de seu retorno. Nas ações nas comunidades carentes 

os questionários eram encaminhados ao profissional responsável que 

providenciava a digitalização e impressão dos resultados e os encaminhava 
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ao responsável para a entrega destes nas comunidades, juntamente com um 

profissional que realizasse a explicação dos resultados. 

Assim, posteriormente à aplicação do questionário e sua leitura, o 

programa computadorizado ofereceu às mulheres informações e 

orientações, sobre o risco (médio alto e baixo) de 09 doenças, as razões e 

causas dessas e os aconselhamentos sobre a importância da mudança de 

hábitos (Anexo III). 

Tomando, pois, como ponto de referência o PAISM, a presente 

pesquisa foi delineada inicialmente com base em um modelo conceitual-

operativo, de natureza quantitativa e, posteriormente qualitativa, pelo fato de 

possibilitar o estabelecimento do marco teórico da análise e o seu confronto 

com os dados de realidade, a partir da coleta dos dados sócio-demográficos.   

Após receberem informações e orientações do PAISM foram 

escolhidas 320 mulheres aleatoriamente, sem critérios previamente 

estabelecidos, apenas com a condição de ter participado do Programa e não 

ter câncer. 

A coleta de dados foi realizada a partir de um outro questionário 

por nós elaborado, constituído de 30 questões (Anexo IV), devidamente 

aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa  da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Anexo V), verificando 

o quanto as mulheres absorveram e compreenderam as orientações e 

coletando informações sócio-econômicas e sócio-demográficas para melhor 

desenvolver o trabalho, buscando apreender o significado que do PAISM e a 

rede de significações presentes. 
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As respostas destas 30 questões foram submetidas a análise 

estatística e as pacientes foram comunicadas de que as informações não 

seriam utilizadas em seu prejuízo, que se não quisessem responder às 

questões, poderiam sentir-se à vontade em não fazê-lo e, por fim, que a 

nossa intenção não era a de invadir a sua privacidade.  

 

 

3.2.1. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Análise descritiva por meio de gráficos e tabelas 

multidimensionais 

 

Utilizamos métodos estatísticos para sumarização de dados 

multidimensionais, objetivando-se obter uma fotografia do perfil da 

entrevistada. As variáveis analisadas foram: 

− sócio-demográficas (renda, origem, idade, instrução, raça, 

estado civil); 

− atitudinais (peso, exercício físico, bebidas alcoólicas, cigarro, 

uso  de camisinha). 

 

 Análise Qualitativa das Questões Levantadas 

 

Análise estatística gráfica, objetivando demonstrar visualmente 

quais as principais respostas obtidas em questionário qualitativo. 
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 Estudos de correlação/ associação entre variáveis e 

Medidas de centralização e dispersão dos dados 

 

Teve como objetivo medir qual a influência e a relação entre as 

variáveis sócio-demográficas apresentadas e o risco patológico de 09 

doenças especificas. Tomamos as seguintes análises estatísticas: 

 

a) Avaliamos qual o percentual de mulheres com alto risco em 

cada uma das 09 doenças apresentadas e validamos a 

significância estatística desse percentual encontrado; 

 

b) Utilizamos da análise de correlação (no caso de variáveis 

quantitativas como idade e renda) e da análise de associação 

(no caso de variáveis qualitativas como raça e uso ou não da 

camisinha) para identificarmos quais variáveis explicariam o 

risco de cada uma das doenças; 

 

c) Traçamos o perfil de risco para cada patologia, segundo as 

variáveis identificadas como explicativas. 

 

Correlação – Utilizou-se a técnica estatística de correlação de 

Pearson, onde Correlação (x,y) varia entre -1 e 1, para distribuição normal 

de dados. 
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Associação – Usuou-se a técnica estatística de qui-quadrado, 

onde Associação (x,y) positiva ou não, segundo uma distribuição normal de 

dados. 
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4. RESULTADOS 

 

 

No delinear da pesquisa foi identificado o estudo de 320 mulheres, 

sendo esse número mais que necessário e adequado, para que os 

resultados alcançados na amostra fossem representativos de toda a 

população estudada, com precisão estatística de 3% e certeza de 95%, os 

resultados representariam a população em questão.  

 

• Perfil das participantes do experimento: 

 87,81% eram originárias do estado de São Paulo, enquanto 

9% provêm de estados da região nordeste do Brasil; 

 70,63% eram brancas e 67,19% casadas; 

 47,19% afirmaram possuir, no máximo, o 1º grau completo;  

 78,75% têm renda entre 1-3 salários mínimos; 

 79,38% possuem entre 30 e 60 anos; 

 64,06% relataram estar fora do peso ideal, embora 74,38% 

reconheceram a importância da prática de exercícios físicos 

pelo menos 3 vezes por semana; 
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 Em relação ao consumo de cigarros e bebidas, as mulheres 

são quase unânimes em afirmar: fazem muito mal a saúde 

– 93,13%; 

 96,88% acharam importante o uso da camisinha em 

relações sexuais. 

 

 

 

• Avaliação qualitativa das questões respondidas 

 

A análise estatística, das principais respostas obtidas no 

questionário qualitativo, através de gráficos está exposta no Anexo VI. 

 

 A maioria das entrevistadas não sabia o que era hábito de 

vida (53%), mas informadas, diziam acreditar que o hábito é 

muito importante para sua qualidade de vida e pretendiam 

mudar para hábitos mais saudáveis (93%). Destacamos que 

70% das pacientes informaram que já tiveram 

conhecimento sobre como cuidar de sua saúde, entretanto, 

as 53% não sabiam o que é hábito de vida. 

 

 Embora acreditem ser importante a alimentação para sua 

qualidade de vida (93%), a maioria (64%) dizia estar fora do 
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peso, mas prometeram mudar seus hábitos alimentares, 

86% depois do resultado que receberam do PAISM. 

 

 A prática de exercícios físicos também foi reconhecida 

como importante por 91% (mais de 3 vezes na semana – 

76%) e 69% prometeram que na prática,  iriam rever sua 

posição quanto ao tema. 

 

 Cigarro (97%) e bebidas alcoólicas (93%) foram avaliados 

como altamente prejudiciais à saúde e, o uso da camisinha 

em todas as relações sexuais, considerado importante 

(97%), embora a desinformação sobre outras doenças 

sexualmente transmissíveis, além da AIDs, era evidente. 

 

 A maioria achou fácil/médio (89%) responder com auxílio de 

profissional o questionário e entender (74%) a avaliação 

que recebeu; 73% aprenderam novas informações com as 

orientações que receberam e 81% avaliaram como ótimo/ 

bom as informações repassadas referentes à qualidade de 

vida/ saúde da mulher, durante o acompanhamento. 
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 Identificação do Percentual de RISCO (alto + médio) para 

cada Patologia Avaliada 

 

Câncer de mama = 13,6% 

Câncer de ovário = 1,2% 

Câncer de colo de útero = 4,6% 

Câncer de endométrio = 1,2% 

Câncer de pulmão = 64,2% 

Osteoporose = 4% 

Endometriose = 35,3% 

DST/ AIDS = 6,9% 

Dislipidemias = 24,9% 

 

 Avaliação das variáveis sócio-demográficas e atitudinais  

correlacionadas com cada patologia 

 

De todas as variáveis, as que tiveram maior significância para as 

09 doenças foram: renda, origem, idade, instrução, raça, estado civil, peso, 

exercício físico, bebidas alcoólicas, cigarro, uso de camisinha. 

Consideramos variáveis explicativas de cada patologia, quando Correlação 

Assoc (X,Y) é  superior a 0,70 (positiva ou negativa) (Tabela 2). 
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Tabela 2. Variáveis sócio-demográficas e atitudinais correlacionadas com 
cada patologia 

 

 DOENÇAS            VARIÁVEIS CORRELACIONADAS SIGNIFICATIVAS  

Câncer de mama   => idade, raça, peso 

Câncer de ovário   => idade 

Câncer de colo de útero  => renda, origem, raça 

Câncer de endométrio  => sem variáveis correlacionadas fortemente 

Câncer de pulmão   => cigarro, renda 

Osteoporose    => exercício físico, idade, raça,  origem 

Endometriose    => estado civil, idade 

DST/ AIDS    => uso camisinha, estado civil, instrução 

Dislipidemias    => exercício físico, cigarro, idade 

   

 

 Perfil de risco de cada uma das doenças, considerando-se 

as variáveis explicativas encontradas 

 

Câncer de mama => idade superior a 40 anos e acima do peso 

Câncer de ovário => idade entre 41 e 60 anos 

Câncer de colo de útero => renda inferior a 3 salários mínimos, 

origem Nordeste e cor negra 

Câncer de endométrio => sem perfil específico de risco 

Câncer de pulmão => fumante, renda entre 1 e 3 salários 

mínimos 
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Osteoporose => não faz exercícios físicos, > 60 anos, origem 

Nordeste 

Endometriose => separada ou viúva com idade > 40 anos 

DST/ AIDS => não usa camisinha, casada, instrução 

analfabeta ou primário 

Dislipidemias => não faz exercício físico, fuma, idade > 40 

anos 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão 

 



Discussão 
_________________________________________________________________________ 
 

52

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

 

Buscar os motivos e razões que nos fazem escolher um tema de 

pesquisa parece, inicialmente, uma tarefa não muito fácil de ser realizada. 

No entanto, impulsionados pelas múltiplas experiências registradas e os 

significados de estudos já realizados sobre a Assistência Primária à Saúde 

da Mulher focamos o presente estudo especificamente no Programa Global 

de Avaliação de Risco Informatizado – PAISM. 

Partindo do pressuposto que a epidemiologia não estuda a doença 

no indivíduo, mas na coletividade, em forma de organização social; a 

definição de um objeto de estudo de caráter social que determine 

causalidade requer o entendimento das relações do grupo escolhido com 

outros grupos da sociedade e a compreensão da dimensão dessas relações 

enquanto fenômenos sociais, inseridas em um contexto muito mais amplo, 

assim a importância de compreender a mulher dentro de um contexto 

histórico (Susser, 1973). 
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“... diferentes conceitos levam os cientistas a procurar 
diferentes explicações para as doenças e a seguir diferentes 
rumos para eliminá-las. A nossa prática depende se temos 
em mente miasmas ou microorganismos, enzimas, 
moléculas, comportamento humano ou estrutura das 
sociedades”. 

Susser (1973). 

 

A política de saúde definida pelo PAISM orienta para uma 

assistência que iria das escalas mais simples às mais complexas, 

contemplando as diversas etapas do ciclo vital da mulher e os aspectos da 

prevenção e da atenção curativa, englobando ações de planejamento 

familiar e ações educativas em saúde e sexualidade.  

No entanto, o que observamos é que a efetividade do PAISM, 

depois de 20 anos de sua criação, se depara com os desafios trazidos pelas 

modificações ocorridas sejam na organização do sistema de saúde (com o 

processo de descentralização do SUS e a criação do Programa de Saúde da 

Família – PSF), seja na evolução do perfil epidemiológico da saúde da 

mulher, por exemplo, sua maior inserção no trabalho, assim a queda de 

fertilidade, importância maior de doenças cardiovasculares, câncer, entre 

outras (Pinotti, 2001). Dentro desta perspectiva, visando a necessidade de 

incorporar essa nova realidade cria-se modelos de atenção, como o 

Programa Global de Avaliação de Risco Informatizado – PAISM. 

A distribuição do questionário para a aplicação do Programa era 

feita, em geral, durante o tempo em que a paciente esperava por sua 

consulta médica no ambulatório da Clínica Ginecológica do Hospital das 
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Clínicas e em ações nas comunidades carentes de São Paulo. A aplicação 

do questionário e a orientação foram aceitas de forma positiva pelas 

mulheres, uma vez que elas se sentem melhor atendidas, 89% das 

pacientes da presente pesquisa achou fácil/médio responder ao 

questionário. 

Anteriormente à realização desta pesquisa eram estabelecidos 

diálogos com as pacientes após a entrega dos resultados com orientações, 

observando se existiam algumas dúvidas e percebemos que havia uma 

preocupação séria de como introduzir estes novos valores e hábitos em suas 

vidas, indicando os 73% das pacientes que participaram da pesquisa que 

afirmam ter aprendido novas informações com as orientações que 

receberam.  

Destacamos sempre a importância de explicar que o risco não 

implica necessariamente na ocorrência do desenvolvimento da afecção, 

mas, mostra a possibilidade maior de adquirir uma determinada doença 

durante o transcorrer da vida. É muito importante dar este tipo de explicação 

para se prevenir fobias; 74% afirmam ter compreendido a avaliação que 

receberam. 

As mulheres que foram submetidas ao questionário do Programa, 

demonstraram certa ansiedade que reflete a curiosidade sobre os resultados 

de seu exame. Após a comunicação dos resultados recebidos sentem-se 

melhores assistidas, fazendo comentários, tais como: “Eu jamais suspeitei 

de que pudesse vir a ter estes tipos de problemas”. 
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Assim pressupomos a importância da avaliação de quanto a vida 

das mulheres mudou, em termos de incluir em sua vida cotidiana estes 

conceitos e também quais fatores poderiam estar vinculados a esta 

mudança. Percebemos que a maioria das entrevistadas (53%) não sabia o 

que era hábito de vida.  

Quando as pacientes foram informadas o que era hábito de vida, 

afirmam acreditar que o hábito de vida é muito importante para a sua 

qualidade de vida e 93% pretendem mudar para hábitos mais saudáveis. 

Destacamos que 70% das pacientes já haviam tido o conhecimento de como 

cuidar de sua saúde. 

A educação para a saúde pode ser definida como qualquer 

combinação planejada de aprendizado que predispõe, capacita ou reforça o 

comportamento voluntário, levando à saúde do indivíduo, do grupo ou da 

comunidade. A promoção de saúde é a combinação planejada de ações 

educacionais, políticas, regulatórias e organizacionais, que atuam na 

condição da saúde do indivíduo, do grupo ou da comunidade. Desta 

maneira, a educação para a saúde e a promoção da saúde, se tornam 

intimamente relacionadas, ou seja, a promoção da saúde depende da 

participação ativa da população bem informada no processo de mudança, 

enquanto a educação para a saúde é uma ferramenta de vital importância 

neste processo (OPS, 1998). 

Rezende (1986) afirma que a educação é um instrumento de 

transformação social, não só a educação formal, mas toda a ação educativa 

que propicie a reformulação de hábitos, aceitação de novos valores e que 
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estimule a criatividade. A educação para a saúde deve ser pensada como 

um processo capaz de desenvolver nos indivíduos a consciência crítica das 

causas reais dos seus problemas e, ao mesmo tempo, criar formas para 

atuar no sentido de mudança. 

Percebemos a importância quanto à educação para saúde e de 

forma continuada, pois, das pacientes participantes da pesquisa, 93% 

acreditam que a alimentação é importante para sua saúde, entretanto, 61% 

afirmam estar fora do peso e 86% prometem mudar seus hábitos de sua 

alimentação. A prática de exercício é reconhecida como importante para 

91%, contudo, não é realizada; também o hábito de não fumar (97%) e a  

não ingestão de bebidas alcoólicas (93%). 

Evidencia-se a necessidade de ações continuadas com conceitos 

desenvolvidos a partir do princípio de que a educação gera hábitos de vida 

saudáveis, surgindo então a necessidade de uma atuação precoce, no 

intuito de manter a saúde, antes mesmo de prevenir a doença. 

Os investigadores da escola de Harvard de Saúde Pública e de 

uma rede dos colaboradores fizeram o cálculo estimando da mortalidade 

para 12 tipos de câncer ligados aos nove fatores de risco em sete regiões do 

mundo. De acordo com este estudo, das sete milhões de mortes por câncer 

no mundo, 35% foram atribuídas a nove fatores de risco comportamentais e 

ambientais (Ezzati et al., 2005): 

• Sobrepeso e obesidade  

• Consumo baixo de frutas e vegetais  

• Falta de atividade  física 
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• Fumar  

• Uso do álcool  

• Sexo inseguro (infecção pelo papiloma vírus humano)  

• Poluição urbana  

• Uso de combustíveis contínuos  

• Injeções contaminadas  

 

Esta pesquisa demonstrou que, entre os cânceres com maior risco 

de um ou de mais destes fatores, sobressaiu o câncer cervical (nas 

mulheres) e o câncer de pulmão, que representaram quase 60% do total. Os 

fatores de risco principais para estes cânceres incluíram a infecção por HPV, 

fumo, álcool e a baixa ingestão de frutas e vegetais. Afirmando a análise de 

nossa  pesquisa que identificou o percentual de risco (alto e médio) para as 

doenças como:  câncer de colo de útero = 4,6%; câncer de pulmão = 64,2%; 

DST/ AIDS = 6,9%; e dislipidemias = 24,9%. 

Mostra que o impacto do sexo inseguro no câncer é maior em 

regiões mais pobres do mundo. No nosso estudo observamos que as 

pacientes acreditam que pode-se evitar, com o uso do preservativo, doenças 

como a AIDS (79%), entretanto, notamos a falta de informação para se 

prevenir outras doenças, como o câncer de vulva (10%) e o de colo do útero 

(10%), demonstrando que não são reconhecidas como doenças 

sexualmente  transmissíveis. 

Ezzati et al, em 2005, demonstraram que os fatores do estilo de 

vida, como o peso adicional e a falta do exercício, são determinantes 
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importantes para morte por cânceres em nações de renda média e baixa, 

bem como a baixa ingestão da fruta e do vegetal também eram fatores de 

risco comuns para mortes do câncer.  

Estes resultados integram-se claramente com a nossa pesquisa, 

demonstrando que muitos tipos importantes de cânceres são prevenidos por 

mudanças nos comportamentos e no estilo de vida e em intervenções 

ambientais. Nossa pesquisa demonstra que as variáveis sócio-demográficas 

e atitudinais refletem o estilo de vida das entrevistadas e são fatores 

decisivos no grau de risco das doenças avaliadas (Tabela 2). Algumas 

variáveis atitudinais possuem relação direta com a doença a qual está sendo 

explicada (a falta de uso do preservativo com AIDS ou o hábito de fumar 

com câncer do pulmão), outras atuam indiretamente. Em relação às 

variáveis sócio-demográficas, observamos que a idade aparece como um 

dos fatores explicativos para diversos tipos de doenças. Das 09 doenças 

analisadas, apenas uma não consegue ser explicada pelas variáveis em 

questão - câncer de endométrio – para o qual não encontramos perfil 

específico de  risco. 

Partindo-se do conceito que "Saúde pública é a ciência e a arte de 

evitar doenças, prolongar a vida e desenvolver a saúde física e mental e a 

eficiência, através de esforços organizados da comunidade para o 

saneamento do meio ambiente, o controle de infecções na comunidade, a 

organização de serviços médicos e para-médicos para o diagnóstico 

precoce, o tratamento preventivo de doenças, e o aperfeiçoamento da 

máquina social que irá assegurar a cada indivíduo, dentro da comunidade, 
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um padrão de vida adequado à manutenção da saúde", reconhecem-se 

hoje, dentro do campo da saúde pública, objetivos cada vez mais 

específicos, relacionados aos fatores que dizem respeito aos ambientes, 

biológico, físico e social e as maneiras pelas quais eles poderiam 

representar riscos, traduzíveis em ameaças à saúde e à qualidade de vida 

(Rouquayrol, 1999). 

Nessa articulação entre saúde e condições/qualidade de vida, 

pode-se identificar o desenvolvimento de uma estratégia das mais 

promissoras para enfrentar os problemas de saúde que afetam as 

populações humanas. Trata-se da promoção da saúde, que partindo do 

conceito amplo sobre o processo saúde-doença e de seus determinantes, 

propõe a articulação de saberes técnicos e populares, e a mobilização de 

recursos institucionais e comunitários, públicos e privados para seu 

enfrentamento e resolução (Buss, 2000). 

Esse é um passo adiante nos cuidados com a saúde da 

população, pois, a detecção precoce significa deixar a doença começar para 

diagnosticá-la e tratá-la. O moderno e a um custo muito menor, é fazer 

prevenção primária, evitando que as doenças se instalem. Fazê-lo de modo 

informatizado constitui uma estratégia de viabilização e universalização.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

 



Conclusões 
_________________________________________________________________________ 
 
 

61

 

 

 

 

6.  CONCLUSÕES 

 

 

Nas mulheres que participaram do programa informatizado 

elaborado pela Clínica Ginecológica do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da USP, denominado de Programa Global de Avaliação de 

Risco Informatizado para Prevenção Primária à Saúde das Mulheres, 

concluímos que: 

 

1. Existem fatores sócio-demográficos que traçam grupos de alto 

risco e colaboram para a observação de determinadas 

doenças. 

2. As variáveis atitudinais, que demonstram o estilo de vida da 

mulher, também traçam os grupos de alto risco e colaboram 

para a observação de determinadas doenças. O nível de 

conscientização das entrevistadas em relação a variáveis de 

risco, como peso, má alimentação, ausência de exercícios 

físicos, uso de cigarros e bebidas alcoólicas e não uso do 

preservativo é alto. No entanto, essa conscientização nem 
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sempre se reflete em atitudes e esses fatores acabam 

influenciando o alto risco nas doenças pesquisadas.  

3. As entrevistadas afirmaram ser: o programa bom, o 

questionário de avaliação fácil, a interpretação do risco em 

cada patologia clara e as orientações de qualidade de vida 

muito boas, demonstrando a importância da educação para a 

saúde. 
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7. ANEXOS 

 
ANEXO I. Ficha Computadorizada de Cadastro no  PAISM 
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ANEXO – II. Resultado Avaliação de Risco e Conselho individualizado 

com relação a hábitos e comportamentos 
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ANEXO – III.  Questionário de 90 Questões do Programa Global de 
Avaliação de Risco Informatizado 
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ANEXO – IV. Questionário de 30 questões para verificar o quanto as 
mulheres absorveram e compreenderam as orientações do 
programa global de avaliação de risco informatizado e 
coletando informações sócio-econômicas e sócio-
demográficas  
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ANEXO – V. Aprovação do comitê de ética da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 
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ANEXO – VI. Análise estatística gráfica, objetiva demonstrar visualmente 
quais as principais respostas obtidas em questionário 
qualitativo. 

 
 
 

Você já teve algum tipo de informação sobre como cuidar de sua 
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Você sabe o que é hábito de vida?
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Você acredita que a  mudança dos hábitos de vida são 
importantes para a sua saúde?
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Você pretende mudar os seus hábitos de vida para ter uma vida 
mais saudável?
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Você acredita que sua alimentação pode influenciar na sua 
saúde?
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Você acredita que está com o peso ideal?
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Se você está com excesso de peso a partir de hoje você vai?
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Caso sua alimentação não for a ideal, de acordo com o resultado 
PAISM, a partir de hoje você irá mudá-la?
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Você acredita que a prática de exercícios físicos pode evitar 
algum tipo de doença?
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Se você acredita que a prática de exercícios físicos faz bem à 
saúde, quantas vezes por semana deve-se ter essa prática?
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Se você não pratica exercícios físicos ou pratica menos que 3 
vezes por semana, você acredita que deva começar à praticar?
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Se sua resposta for sim, irá praticar?
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Qual o grau de dificuldade que você teve para responder ao 
questionário do PAISM?
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Você conseguiu compreender as causas de risco no resultato que 
você recebeu?
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O que você achou das recomendações e orientações que 
recebeu?
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Você aprendeu coisas novas nos resultados que recebeu ou já 
sabia de tudo?
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Você acredita ser importante que todas as mulheres possam 
participar do PAISM, respondendo ao questionário?
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Você acredita que bebidas alcoólicas são prejudiciais à sua 
saúde?
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Se você ingere bebida alcóolica e pode causar algum dano à sua saúde, de acordo com o resultado 
do PAISM, o que pretende fazer?
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Você sabe o que são Doenças Sexualmente Transmissíveis?
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Você acredita que é importante usar a camisinha em todas as relações sexuais?
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Se você acredita que usar a camisinha podemos evitar doenças, 
quais seriam elas das relacionadas abaixo?
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Você acredita que o cigarro é prejudicial à sua saúde?
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Se você fuma e pode causar algum dano à sua saúde, de acordo 

com o resultado do PAISM, o que pretende fazer?
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