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RESUHO 

O Modelo , de Cren~as de Sadde <MCS) na preven~io do 

cincer c~rvico-uterino: estudo em mulheres que frequentam 

serviços de sadde em Sio Jos~ dos Campos, S. Paulo, <Brasil), 

em 1989. 

Foi desenvolvido um ~uestion,rio para utiliza~io, na 

pritica, do Modelo de Cren~as de Sadde <MCS) usando informa

~5es tanto populares como m~dicas sobre a preven~io do cincer 

c~rvico-uterino. As cren~as foram identificadas pelos quatro 

componentes principais do MCS (percep~io da suscetibilidade e 

da gravidade da doen~a e de beneficios e de barreiras ~ a~io 

preventiva), e foram calculadas medidas individuais para cada 

componente do MCS, a conduta preventiva anterior e os conhe

cimentos do exame de Papanicolaou e de cincer c~rvico-uteri-

no. 

O instrumento foi elaborado em cinco etapas e a an'

lise estatística incluiu a descri~io de cada questio, assoei-
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a~5es entre conduta e cada componente do MCS e entre conduta 

e conhecimento da doen~a e do exame de Papanicolaou. 

O estudo foi realizado com entrevistas de 300 mulhe

res numa cidade do interior do Brasil. Os resultados indica

ram que os componentes do MCS estavam ligados fracamente ~ 

conduta preventiva, mas o componente suscetibilidade eviden

ciou menor variaçio e maior rela~io com a conduta~ Apesar do 

MCS nio se apresentar como um forte preditor de conduta, foi 

confirmado seu uso para explicar a conduta. 

Os resultados estatísticos sio apresentados de forma 

descritiva. Algumas cren~as e conflitos entre cren~as puderam 

ser facilmente identificados e discutidos. Foram propostas 

sugest5es para programas de educa~io relativos ~ preven~io 

do cincer c&rvico-uterino e para uso do MCS na avalia,io de 

mudanças de conduta preventiva da popula~io nos programas 

educacionais. 
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ABSTRACT 

The Health Belief Hodel <HBH> in cervical cancer 

prevention: stud~ in women attending Public Health Services 

in Sio Jos& dos Campos, Sio Paulo <Brasil>, 1989. 

A questionnaire was developed wich 

translation of the Health Belief Hodel <HBH> 

allows the 

to practice, 

using both, popular and medicai informations in cervical 

cancer prevention. Belief identification have been limited to 

the four major dimensions of the HBH (perceptions of 

susceptibilit~, seriousness, barriers and benefits), and 

individual measures were calculated for each HBH dimensions, 

the retrospective preventive behavior and knowledge of 

cervical smear and cervical cancer. 

Instrument refinement occurred in five stages and the 

descriptive statistical anal~sis included each question des-
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cription, and relationship between each HBM dimension and 

preventive behavicr, and between kncwledge and behavicr. 

The stud~ was performed b~ interviews with 300 women 

in a inside , countl-~ c:it~ in B1·azU. The l"(?sults <.'11"(? 

indicating that the HBM components were weakl~ related with 

the preventive behavior, but susceptibilit~ showed lower 

variation and were more closer to behavior. In spite that the 

HBM was not a strcnger predictor of preventive behavior, its 

capacit~ to explain behaviors was confirmed. 

Descriptive statistics was used to present results. 

Some beliefs and belief.conflicts were easil~ identified and 

discussed. Sugestions were offered for programing health 

education in cervical cancer prevention and for use the HBM 

descriptive data to evaluate education impact in preventive 

behavior changes in a population. 



1 - INTRODUC~O 

O cincer cérvico~uterino tem sido apontado como o ti-

po de cincer mais frequente en~re mulheres em todos os países 

em desenvolvimento <LUNT, 1984,>, mesmo naqueles onde esta 

doença nio aparece entre as prim~iras causas de morte. Ji~ na 

maioria dos países mais desenvolvidos, a mortalidade por cin-

cer cérvico-uterino tem caído nas ~ltimas décadas e sio des-

critas reduç5es de 40 a 80X no coeficiente de mortalidade es-

pecífico <GARDNER & LYON, 1977; DRAPER_ & COOK~1983; _ BOYES~ 

1985; PETTERSSON et alii, 1985; GRAAF et alii, 1986 e 1988; 

LEVI et alii~ 1989; SIGURDSSON et alii~ 1989>. Paralelamente, 
. . 

estudos indicam uma reduçio ainda maior no coeficiente de 

morbidade do carcinoma invasivo em alguns países~ embora com 
I 

aumento da incidênc-ia do carcinoma nin situ" <I<ING et alii, 

1982; STENI< V I ST et . a 1 i i ~ 1984; DAY ~ 1984 e 1987 ; BOYES, 

1985; PETTERSSON et alii, 1985; DAY & HAKAHA,1987; SIGURDSSON 

et a 1 i i ~ 1989) 

CRAHER <1974) e GARDNER & LYON <1977) observaram uma 

corre,açlo positiva entre a curva de mortalidade por este ti

po de cincer e a propor~io de rastream~nto citoldgico na po-

pulaçlo. E~tudos do tipo caso~controle tim confirmado a hipd-

tese de que _o _rastreamento pelo exame de Papanicolaou encon-

tra-se fortemente associado ao risco relativo de carcinoma 

invasivo e de cincer "in situ" <CLARKE, 1979; WANGSUPHACHART 
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et alii~ 1987; OLESEN, 1988; GRAAF et alii, 1988; EARDLEY et 

alii, 1990). 

Mesmo os estudos que prop5em uma revisio destas esta

tísticas CKLEINHAN & KOPSTEIN, 1981; CLARKE e HILDITCH, 1983; 

MURPHY et alii, 1987;MARCOS & PIMENTA, 1986; SKRABANEK, 1988; 

e McCORMICK, 1989) concordam com a eficácia do exame em algum 

nível de preven,io , embora discordem da política, da forma 

como o exame vem sendo oferecido ou da interpreta,io das es

tatísticas (geralmente de forma global). Apesar destas opi

ni5es, o exame de Papanicolaou ainda é conhecido como o me

lhor meio para prevençio do cincer cérvico-uterino em grandes 

populaç5es ou, ao menos~ para a reduçio da taxa de mortalida

de por esta doen,a. 

A leitura atenta da ampla bibliografia sobre o assun

to~ leva ~ observaçio de alguns fatos significativos: 

i) os resultados descritos sci sio obtidos com exames 

citopato16gicos de alta qualidade ( BROCK et alii, 1986; HU

SAIN, 1986; CAMPION et alii, 1987; FOX, 1987; DECKERT et 

alii~ 1988; MURPHY,1988; KOSS, 1989; LUNDBERG, 1989) 

2) para uma reduçio significativa dos índices de mor

talidade e morbidade é necessário que haja uma cobertura de 

mais de 60X da populaçio considerada de risco, pelo prazo mí

nimo de 10 anos <MANDELBLATT et alii, 1986; JOHNSON et alii, 

1987; LAARA et alii, 1987; COHEN & HAMMARSTRAND, 1989; HARAN 

et alii, 1990 > 

3> O n~mero de exames realizados em um programa tem 

menor significado que sua cobertura, e o nível de cobertura 
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de um programa depende da populaçio a ser examinada ( CHARNY 

et. alii, 1978 ; HOWARD, 1987; ELKIND et alii, 1988; BEARDOW 

et alii,1989; SMITH et alii , 1989;SCHWARTZ et alii, 1989). 

HOWARD <1987), LAARA et alii <1987) e DAY <1989), 

chamam a atençio para o que foi denominado por eles 

treamento oportunístico", ou aberto, de livre demanda e, por

tanto, associado ao grau de interesse da populaçio exposta. 

O sucesso deste tipo de programa para prevenir a mortalidade 

"evitivel" - nas palavras de HOWARD (1987) - estaria, portan

to, ligado a uma variaçio de atitudes, ideologias e institui

ç5es sociais que facilitam ou, at& mesmo, induzem a procura 

dos exames. 

As poucas estatísticas brasileiras disponíveis reve

lam que as neoplasias malignas sio a segunda causa de dbito 

no Brasil <FAERSTEIN, 1985 e CHAVES, 1986). Dentre estas neo

plasias, o cincer c&rvico-uterino & o cincer mais frequente 

em mulheres, praticamente em todo o país e atinge, principal-

mente, mulheres mais jovens <BRASIL, MINIST~RIO DA SAóDE ' 
1982). Este tipo de cincer responde por quase 9X do total de 

dbitos femininos nas principais capitais brasileiras, com uma 

taxa m&dia de 6,5 por 100.000 mulheres - o que, em 1978, co

locava o Brasil em 52 lugar entre 46 países estudados quanto 

a esta doença <FAERSTEIN, 1985). Igualmente grave ~a morbi

dade da doen~a ~ 23X ·dos· diagndsticos de neoplasias malignas 

em mulheres, foram carcinomas c~rvico-uterinos CAQUINO et 

alii, 1986). Em 1982, os.carcinomas diagnosticados indicaram 

que o,est,dio•invasivo representou o dobro dos casos diagnos-
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ticados como '"in situ". 

Como consequincia da alta prevalincia na populaçlo, 

da evolu~lo para·o cibito ou para a incapacidade <com.destaque 

para a infase social dos problemas familiares gerados com 

estas perdas) e com a possibilidade de significativa redu~lo 

destes riscos, a exemplo de outros países, o cincer cirvico

uterino caracteriza-se como um problema de sa~de p~blica 

<BARBOSA et alii~ 1986). 

Tais mortes e deficiincias "evit~veis 1', estariam li

gadas a um amplo programa de rastreamento de massa atravis do 

exame de Papanicolaou, como j~ citado no início deste traba

lho. Pelas características da popula~io e dos servi~os m~di

cos do [H·asi 1, ·os Pl"Ogl"c\lnas de Pl"evenç~{o do cince1· C(hvico

uterino estaria ainda por longo tempo, ligados ao oferecimen

to de exames para livre demanda ou ao chamado rastreamento 

opo1·tun ist i co. 

Este tipo de programa enfrenta dois problemas opos

tos: a repeti~io de exames~ nem sempre necessirios, num grupo 

de mulheres que sempre procuram o serviço, o que pode aumen

tar o custo; e a falta de cobertura de uma parte da popula

çio, muitas vezes a mais necessitada, que nio procura os ser

viços de sadde. , 

Temos entio um quadro onde, a par dos problemas tic

nicos e financeiros, surge o problema da populaç:io - em espe

cial a populaçio de risco - aceitar participar nos programas 

de sadde, principalmente em programas preventivos onde a par-
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ticipaçio ~ solicitada a pessoas aparentemente saudiveis. 

Quando TANNER et alii <1983) e SHARP et alii <1983) 

estudaram a procura por m~dicos e serviços de sa~de, identi

ficaram a presença e a interpretação dos sintomas como condi

cionantes para o uso desses serviços. 

Muitos estudos vim demonstrando que os serviços de 

sa~de sio subutilizados por parte da populaçio <ADEMUWAGUM, 

1972; VIEIRA, 1985; NATHOO, 1988; SHROFF et alii, 1988; EL

KIND et alii, 1988; HARAN et alii, 1990; HAMON et alii, 1990) 

e alguns autores tim se dedicado a estudar o comportamento em 

relaçio l manutenção ou l recuperação da sa~de ( BECKER & 

MAlHAM, 1975; LANGLIE, 1977; HARRIS & GUTEN, 1979; RUF

FING, 1979,e ELDER,. 1987)·. 

HICHIELUTTE et alii (1985), ao traçarem o "perfil da 

não participante'' em rastreamento do cincer c~rvico-uterino, 

citam como um dos itens: "ter menores problemas de sa~de de 

que as demais". Tais observaç5es salientam a necessidade de 

estudar a participação de pessoas saud,veis nos programas de 

sad.de. 

Dos v'rios modelos propostos para estudar a conduta 

em sa~de, em especial a conduta preventiva, o Modelo de Cren

ças em Sad.de- MCS (ou HBH, do inglis Health Belief Model), 

proposto por ROSENSTOCK em 1974-A, vem sendo o mais estudado 

e aceito pelos pesquisadores. 

Embora tenha sido concebido com a finalidade de ex

plicar, estudar e mesmo ~prever" a conduta preventiva em sad.

de, o MCS vem.sendo usado com sucesso para estudar a partici-
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paçio de pessoas em diversos tipos de ''condutas ligadas ~ 

sa~de», como os cuidados permanentes em doenças cr8nicas ou o 

seguimento adequado de recomendaç5es para a recuperaçio da 

sa~de. 

O modelo postula que a possibilidade de um indivíduo 

participar de determinada açio de sa~de ~ uma funçio de cer

tas crenças de sa~de que tem <KING, 1984). Em 1974, ROSENS

TOCKC1974-B) salientou que, nos esforços para induzir mudan

ças de comportamento em sa~de, ~ preciso levar em conta as 

possibilidades de mudar as crenças de sadde relacionadas 

ao comportamento em questio. 

Conforme WEISSFELD et alii <1990), os pesquisadores 

que trabalham com b MCS argumentam que as escolhas feitas pe

las pessoas em consideraçio ~s alternativas de aç5es para a 

sa~de sio mediadas por diversos processos psicológicos mensu

r,veis, os quais geram as crenças de sa~de que sio classifi

cadas pelo modelo. E SIMON & DAS (1984) ji consideravam este 

modelo como o mais elaborado para medir as re1aç5es entre as 

crenças de sa~de e os comportamentos de sa~de, chegando a 

teorizar que a modificaçio das crenças seria uma necessidade 

para a modificaçio dos comportamentos de sa~de. 

O MCS tenta compor um »sistema individual de crenças» 

baseado em quatro dimens5es a serem estudadas para cada doen

ça: a> gravidade percebida da doença; b) suscetibilidade per

cebida da doença; c) beneficios percebidos na açio de sadde 

proposta e d) barreiras percebidas para a obtençio da açio 
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proposta. Cada uma dessas dimens5es é composta por um grupo 

de cren,as particulares a respeito da doen~a em estudo. Da 

rela~io entre essas quatro dimens5es poder-se-ia explicar a 

conduta em rela~io ~ doen,a; e a interven~io neste "sistema 

particular de· cren~as" poderia vir a alterar a conduta dos 

indivíduos. 

Tal modelo tem sido utilizado para pesquisar as cren

~as Cdimens5es) bisicas que o comp5e (gravidade, suscetibili

dade, b~nefícios e barreiras) em diferentes popula,5es e re

lacionadas ~ virias doen~as. A maioria desses trabalhos foram 

realizados estudando condutas (comportamentos> de sa~de em 

pessoas ji portadoras de problemas ou de comportamentos po

tencialmente nocivos ~ sa~de. Em 1984, JANZ & BECKER apresen

taram uma avalia~io analisando 46 estudos que ji haviam sido 

realizados com o modelo. 

Mais r~centemente, hi estudos sobre o seguimento ade

quado de tratamento de cincer <NEWELL et alii,1986), controle 

de hipertensio <KING, 1984 ; WEISSFELD et alii, 1990), e na 

aquisi~io de atitudes favoriveis ~ certas condutas, como dei

xar de fumar <KAUFERT et alii, 1986), ado,io por adolescentes 

de medidas de controle de natalidade <EISEN et alii, 1985), 

vacinar. os filhos <FERREIRA, 1983>, preven~io do HIV <PETOSA 

& WESSINGER, 1990) e auto-exame da mama <CALNAN, 1984 ; CAL

NAN & RUTTER, 1986 E 1988). 

Os trabalhos usando o MCS associado ~ conduta preven

tiva sio mais raros, e muitos deles relacionados ~ condutas 

que beneficiam a sa~de em geral (QUAH, 1985 e LANGLIE, 1977). 
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Mas seu autor, ROSENSTOCK (1974-B), ji admitia que o modelo 

foi formulado, originalmente, para medir comportamentos pre

ventivos de saúde. 

Como a concep~io do modelo teve origem em teoria com

portamental e ambiental para explicar as tendincias de condu

ta dos indivíduos, ela esti mais ligada l expectativa cogni

tiva da pessoa do que ~ sua perspectiva histdrica (relativa a 

experiincias anteriores> <ROSENSTOCK, 1974-A e MAIMAN & BEC

KER, 1974). Tal pressuposto baseia-se na hipdtese Lewiniana 

(das teorias ambientais de Kurt Lewin> da teoria de tomada de 

decisio, a qual postula ser o comportamento, basicamente, de

pendente de duas variiveis: i- o valor que o indivíduo di a 

um re~urso ou a uma meta; e, 2- a estimativa desse individuo 

sobre o resultado de uma a~io para obter o recurso ou alcan

çar a meta <MAIMAN & BECKER, 1974). 

Em outras palavras, o comportamento ou conduta de 

saúde seria antecedido por uma atitude favorivel a este com

portamento, a qual ~ mediada por crenças de saúde. Postula

se, assim, que existem crenças que estimulam os indivíduos a 

procurar, ou nio <ou a aderir, ou nio>, uma dada açio relati

va i saúde e, ainda, as que levam a evitar a açio em questio 

<como dor, desconfiança, medo, etc>. 

A relaçio entre crenças<s> e conduta tem sido objeto 

de muitos estudos e geraram diversas teorias. ROCKEACH (1981) 

postula que a mudança de atitude s6 ocorre se mais de uma 

crença for modificada, e a formaçio de valores para mediar o 

processo entre a atitude favorivel e a conduta escolhida en-
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volveria niveis diferenciados de cren~as. 

Na evolu;io do modelo <MAIMAN & BECKER; 1974> a rela

~io entre comportamento de sa~de e cren~a relativa ~ sa~de 

estaria vinculada ~ »valintias» daquilo em que se cri, inclu

sive o resultado que se pode obter, e ~ »probabilidade subje

tiva» de que a a;io de sadde produza o resultado desejado. 

Este vinculo seria, portanto, bastante pessoal, embora passí

vel de interferincias sociais e educacionais, quando tais in

terferincias alterassem as "valincias~' e oferecessem alter

nativas capazes de mudar a »probabilidade subjetiva». 

Como existem controvérsias sobre o papel das cren~as 

particulares na composi;io de cada dimensio b~sica <crença ) 

do modelo, alguns pesquisadores, entre eles QUAH <1985), 

WEISSFELD et alii (1990) e LUDWIG et alii (1990), vem propon

do uma descri~io mais pormenorizada de cada cren~a em parti

cular, e sua rela~~o com o "sistema" individual de cren~as, 

com a conduta de sa~de e com o contexto social. Para estes 

pesquisadores, conhecer o papel de cada cren~a particular na 

conduta pode ser importante na metodologia utilizada pelo 

pessoal de sadde para conseguir a colabora;io do indivíduo em 

virias a~5es de sa~de consideradas, pelos profissionais, como 

positivas. 

Por ser a cren~a um componente expontineo e indivi

dualizado do ser humano, com possibilidade tedrica de ser mo

dificado por a~5es educativas, e por estar intimamente ligada 

~ conduta das pessoas, parece oportuno estudar o "sistema'' de 

cren~as relacionado ao cincer cérvico-uterino e sua preven~io 
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pelo exame de Papanicolaou. 

Os dados e observa~5es sobre o cincer c~rvico-uterino 

ji citados deixam claro a necessidade de prevenir a evoluçio 

desta doen~a, e o meio mais divulgado e com resultados con

fiiveis é o rastreamento com o exame de Papanicolaou. 

A riqueza de detalhes que se pode obter num estudo 

com modelos como o MCS, é sempre um precioso auxiliar no sis

tema educacional a ser implantado para que programas deste 

tipo diem melhores resultados( PASKETT et alii, 1990). 
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2 - OBJETO E JUSTIFICATIVAS 

2.1 - OBJETO 

Esta pesquisa tem por objeto o estudo do Modelo de 

Cren~as de Sa~de CHCS) na prevençio do cincer c&rvico-uterino 

pelo exame de Papanicolaou. 

2.2 - JUSTIFICATIVAS 

Justificam o presente trabalho: 

2.2.1 - O fato do HCS ser o modelo mais usado para 

explicar cren~as de sadde e sua relaçio com a conduta de sa~-

de; 

2.2.2 - A aus&ncia de trabalhos com o HCS em rela-

~io ~ conduta preventiva do cincer c&rvico-uterino; 

e.e.a O inexpressivo n~mero de trabalhos sobre 

cren~as de sa~de no Brasil~ em especial com o MCS, inclusive 

para compara~io com estudos realizados em outros países; 

2.2.4 - A detec~io de cren~as favoriveis e/ou des-

favor,veis l açlo pretendida <exame de Papanicolaou) para sua 

utilizaçio em programas educativos; 
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2.2.5 - A verifica~io do uso do HCS como possível 

preditor de conduta preventiva em sa~de. 
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3 - OBJETIVOS 

a) Estudar a rela~lo entre cren,as (medidas pelo HCS> e 

conduta preventiva em rela~io ao cincer c&rvico-uterino. 

b) Verificar algumas vari~veis que se relacionam com o 

MCS e com a conduta preventiva do cincer c'rvico-uterino. 

c> Estudar algumas cren~as particulares e sua rela~io 

com a conduta preventiva do cincer c'rvico-uterino. 

d) Identificar cren~as que possam ser dteis· em programas 

educativos sobre cincer c&rvico-uterino. 
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4- DELINEAMENTO -DO-ESTUDO 

O Modelo de Crenças de Sa~de CMCS) conforme ROSENS

TOCK (1974-A), foi ajustado ao objeto do presente trabalho: a 

conduta preventiva no cincer c~rvico-uterino, e montou-se o 

modelo estrutural apresentado na Figura i . 

. um estudo exploratório foi realizado com populaçio 

semelhante ~ que se pretendia amostrar, com a finalidade de 

centralizaçio do problema e exequibilidade do estudo, pois 

nio ~ possível estudar crenças sobre um assunto desconhecido 

pela populaçio. 

A partir dos resultados desta exploraçio montou-se o 

instrumento de medida contendo as quatro dimens~es, ou compo

nentes, do modelo (gravidade percebida, suscetibilidade per

cebida, benefícios e barreiras percebidos), a açio preventiva 

requerida (exame de Papanicolaou como rotina e por livre pro

cura) e outros prov,veis condicionantes da açio preventiva, 

tanto pessoais (idade, atividade sexual, escolaridade, etc) 

como adquiridos (conhecimento sobre a doença, fatores de ris

co e mjtodos de prevençio>. 

Numa terceira etapa, as diversas quest5es, classifi

cadas conforme o que deveriam medir, foram quantificadas e 

ponderadas. 

Um sumiria foi feito para cada questionirio, facili

tando a quantificaçio e os cilculos individuais. 
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As medidas obtidas foram padronizadas, ordenadas e 

tabuladas, dividindo cada vari,vel em estudo em tris partes 

iguais, mantendo como ref~rincia a prdpria distribui~io 

(graus: alto, m~dio e baixo). Apenas a vari,vel 1'conduta pre

ventiva" foi dividida em graus por crit~rio t~cnico. 

O tratamento est~tístico utilizado foi a an,lise 

descritiva. Foram montadas tabelas para cada item do questio

n,rio . (cren~a específica) e as _ observa~5es mais importantes 

-foram apresentadas e comentadas. As rela~5es ~retendidas en

tre vari,veis foram obtidas de tabelas de dupla entrada, pela 

compara~io das ptopor~5es de pares concordantes em grau. 



Percepções 
Inqivid.uais 

Suscetibilidade 
Percebiqa ao 
Câncer cérvico
Úterino : risco, 
fragilidade pes
soal, etc 

Gravidade 
Percebiqa no 
Câncer cervico
uterino : morte, 
invalidez, dor, 
etc 

-

Fatores 
J'.~oqificad.ores 

Demográficos : idade, 
proceqência, escola
ridade, etc. 
Atividade sexual. 
S6cio/Psicol6gicos : 
cuiqad,os gerais qe 
saóde, necessidade 
de saóde 

Ameac;:a Potencial 
Percebida CIAP> 

Ativadores da ação 
preventwa:conse
lhos., avisos, convi
tes, doe11ça gineco
lógica. doiiinc;:a iiilm 
pessoas pr6:dmas, 
etc. 

.. 
r 

Possibilidade 
d.e ação 
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Benefícios percebidos : 
O Papanicolaou pre
vine ; o resultado é 
confiável; a doença 
tem cura, etc. 
Barreiras percebiqas : 
Desconhecimento, ver
gonha, medo, fatalismo 
etc. 

Possibilidade de 
aceitar a ação; 
Pocter submeter-se 
ao e>:ame; 
Haver atendimento, 
c:ur.•tivo. iiiltc:. 

Figura 1 - Aqaptação d,o conceito estrutural d,o MCS conforme RosenstocK 
(1974-A) à conduta preventiva do câncer cérvico-uterino, medida pela parti
cipação em programas de rastreamento. 



5 - CONCEITOS UTILIZADOS E CONSIDERAC5ES NECESS~RIAS 

5.1 - CONCEITOS UTILIZADOS 

5.1.1 - CRENÇA: 

17 

Definiç~o conceitual: Percepçio consciente 

ou inconsciente das dimens5es de um problema no contexto psi

cossocial em que o indivíduo vive <BEM~ 1973). Aquilo que o 

indivíduo sente (percebe) como certo para si prdprio, in

cluindo superstiç5es, tabus e percepçio de aprendizagem. Na 

realidade, cada indivíduo organiza suas crenças num "sistema 

de .crenças" prdprio, com valores e valincias pessoais. 

5.1.2 - SUSCETIDILIDADE PERCEBIDA: 

Definiçio conceitual: Risco subjetivo per

cebido pelo individuo de vir a contrair uma dada condiçio 

(JANZ & DECKER, 1984). 

Definiçio operacional: m~dia dos pontos 

<expressos em valores escalares> obtidos nas quest5es elabo

radas para medir esta suscetibilidade, calculada conforme 

item 6.3.2.2. 

5.1.3- GRAVIDADE PERCEBIDA: 

Definiçio conceitual: Grau de comprometi

mento físico e emocional que o indivíduo acredita que uma de

terminada condiçio de doença lhe trari. Esta dimensio do MCS 
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inclui as consequlncias da doença e do tratamento (dor~ inva

lidez, morte, etc> e possíveis consequlncias sdcio-emocionais 

(família, trabalho, etc> (JANZ & BECKER, 1984). 

Defini~ão operacional: média dos pontos 

<expressos em valores escalares> obtidos nas quest5es elabo

radas para medir este tipo de gravidade, calculada conforme 

item 6.3.2.2. 

5.1.4 - BENEFiCIOS PERCEBIDOS: 

Defini~ão conceitual: "Ajuste individual" 

da expectativa na aceitação de determinadas medidas conside

radas eficazes e pratic~veis numa dada condi~io (JANZ & BEC

KER, 1984) - no caso, para evitar uma doença. 

Defini~ão operacional: média dos pontos 

<expressos em valores escalares> obtidos nas quest5es elabo

radas para medir esta dimensão, calculada conforme item 

6.3.2.2. 

5.1.5 - BARREIRAS PERCEBIDAS: 

Defini~ão conceitual: aspectos potencial

mente negativos de uma ação recomendada, os quais agem como 

impedimento para a a~io. As a~5es podem ser rejeitadas porque 

sio caras, perigosas, inconvenientes ou desagradiveis para o 

indivíduo (JANZ & BECKER, 1984). 

Conceito operacional: média dos pontos 

<expressos em valores escalares ) obtidos nas quest5es 

elaboradas para medir esta dimensão, calculada conforme 
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5.1.6 - CONDUTA PREVENTIVA: 

Definição conceitual: Conjunto de ações 

efetivamente tomadas pelo individuo em ausincia de sintomas 

para evitar uma dada condiçio ou doença, e as atitudes men

cionadas por ele referentes ~ essas ações CROSENSTOCK, 1974-

[I). 

Definição operacional: m~dia dos pontos 

(expressos em valores escalares) obtidos nas quest5es elabo

radas para medir conduta preventiva na prevenção do cincer 

c~rvico-uterino, pela frequincia e expontaneidade do uso do 

exame de Papanicolaou. Os cilculos foram feitos conforme item 

6.3.2.2. 

5.1.7 - O TERMO CANCER C~RVICO-UTERINO 

Durante a fase de estudos de campo que an

tecedeu a coleta de dados, os termos "cincer c~rvico-uterino" 

e "cincer de colo de ~tero" revelaram-se pouco conhecidos pe

la populaçio. Mas a maioria das pessoas conhecia o termo 

n~ãn.r.P-l:-rl..e:....úterQ 11 • Embol·a os tel·mos não se,jam equivalentes, 

pois o dltimo ~ mais abrangente, este foi o termo utilizado 

nas perguntas do questionirio, para evitar que mulheres que 

podiam ser entrevistadas fossem eliminadas do estudo por des

conhecimento de terminologia mais técnica. 
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5.2 - CONSIDERAC5ES NECESS&RIAS 

5.2.1 - S~O JOS~ DOS CAMPOS EM 1988 

Os dados que serio apresentados foram publicados pela 

revista EXAME PAULISTAP 1<3>, 1990, Suplemento de EXAME 

n2469, 1990. Sio algumas informa~5es para que se possa enten

der o contexto encontrado por ocasiio da coleta de dados. 

A cidade manteve-se como estincia climitica, e uma 

popula~Ko de cerca de 30 a 40 mil habitantes ati a dicada de 

60, quando iniciou um crescimento tecnoldgico e industrial 

dobrando a popula~Ko a cada 10 anos. Na &poca do estudo, a 

popula~io estava estimada em 550 mil habitantes, com 64 mil 

empregados em inddstrias de grande porte. A migra~io ocorrida 

nestes anos gerou uma mistura de culturas, e características 

pouco comuns quando comparadas ls midias do pais. 

Apesar. de 9X da popula~io da cidade ter gradua~io de 

nível superior (sendo 2X a midia nacional>, o índice de anal

fabetismo nio era muito inferior ao do resto do Brasil. A 

renda. m&dia era superior l midia nacional, e a classe midia 

predominante. Cerca de 95% da popula~io residia em zona urba

na. 

Com tais características, a rede de servi~os de sadde 

oferecida pelo município p8de expandir-se e adotar filosofia 

educativa e preventiva. Em 1988, havia 30 postos de atendi

mento ambulatorial com programas preventivos e educativos, e 

a mortalidade infantil, apesar das diferen~as culturais, era 

de 27,8/1000 nascidos vivos <midia brasileira 63/1000). 
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5.2.2 SITUAÇãO DO PROGRAMA DE PREVENÇãO DO CAN-

CER C~RVICO-UTERINO ENCONTRADO NA ~POCA DA COLETA DOS DADOS. 

Em 1987~ a Secretaria Municipal de Sadde destinou re

cursos para iniciar um programa preventivo de cincer c~rvico

uterino. 

A citologia esfoliativa por esfregaço de Papanicolaou 

foi escolhida e foi treinado pessoal para garantir a qualida

de do exame. 

Al~m do treino na parte laboratorial, foi treinado 

pessoal auxiliar para coleta do esfrega~o em todos os postos 

de sa~de municipais <UBS's- Unidade B'sica de Sa~de), e de

sencadeada uma campanha informativa e educativa para mulheres 

em geral, sem limite de idade. O programa foi desenvolvido 

por cartazes e, principalmente, oferta e incentivo ao exame 

~s usu,rias da rede de sa~de. Todos os funcion,rios foram 

instruidos para incentivar e informar as usuirias. 

Na ~poca do programa, o tratamento dos casos diagnos

ticados não se constituiria em problema pelo ndmero de convi

nios de sa~de privados existentes. 

Ao iniciar a coleta dos dados a situação encontrada, 

e desconhecida da pesquisadora, foi uma populaçio que j' ha

via passado por uma fase inicial de informaçSes e oferecimen

to do exame. 

Estas informaç5es se fazem necess,rias para explicar 

alguns dos resultados, bem como algumas das colocaç5es no de

correr do trabalho. 
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5.2.3 - DEHARCAÇ5ES 

i ·- I.üln.e.n..s.õ~.s . ....d.o_JiC.S. 

- Os quatro componentes do HCS utilizados foram 

calculados considerando-se . Behefícios e Barreiras como uma 

dnica dimensio <Benefícios menos Barreiras> pelas caracterís

ticas ' já cit~das: populaçio urbana, rede básica de acesso re

lativamente fácil e exames gratuitos na fase anterior ~ cole

ta de dados deste trabalho. Com tais características, as bar

reiras percebidas seriam mais de ordem emocional e cultural, 

e muito sujeitas a "bias". 

Aceita-se este pressuposto por ser recomendado 

pela 0119, e pelos abundantes 1·esultados p·ositivos existentes 

na literatura que atestam sua eficácia, conforme exposto na 

Introduçio Citem 1). 

3 - .In.tJ;:Dt!.al.o._.e.n.t. r e o S.--.el{s.:un.e.!L..d..e_f:iUUUl.i.!:..o.l..a.o.J.I. 

Sendo o problema polimico <HUTCHINSON~ 1985>~ op

tou-se pela periodicidade em exames anuais, já que se preten-

dia fazer um trabalho privio a um programa de rastreamento 

<CHAVES, 1986). Este & tamb&m o procedimento recomendado no 

Brasil por maior ndmero de m&dicos e, principalmente, foi o 

preconizado no programa implantado pela Prefeitura do local 

onde foi realizado o trabalho <item 5.2.2> 
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4 - .àtu:n:.d..a9..e..DL.lu;-.l.a...lt..i..s..t.ó.r..i a n at ur a 1 da d oen ~-ª 

O controle do cincer c~rvico-uterino foi abordado 

dentro de uma compreensio abrangente de sua hist6ria natural, 

contemplando aç5es de prevençio, detecçio de les5es precurso

ras, detecçio precoce do carcinoma ''in situu, tratamento e 

reabilitaçlo' dos casos mais avançados <CHAVES, 1985; LUTHRA 

et a 1 i i !I 1987) .. 
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6 - METODOLOGIA 

6.1 - Escolha da popula~ão a ser estudada 

Ao planejar-se o presente trabalho foi decidido o es

tudo do MCS em mulheres que frequentam os serviços de sa~de 

no Município de Sio José dos Campos. Tal fato nio foi mera

mente uma questio de facilidade, segurança e acesso ~ popula

çio, mas atende a uma recomendaçio do SEHIN&RIO SOBRE CONTRO

LE DO CÂNCER C~RVICO-UTERINO E DE MAMA (1985), que, num de 

seus itens, diz textualmente: ''O aumento da cobertura é de 

importincia fundamental. O primeiro passo é conseguir atingir 

a expressiva clientela de mulheres que j' frequentam os ser

viços de sa~de pelos mais variados motivos''. A restriçio ao 

Serviço P~blico foi uma forma de padronizar as informa,5es 

culturais das usuirias, submetidas ao mesmo sistema informa

tivo e, também,.uma forma de colabora~io com a parte educati

va de um programa de rastreamento, ji que os dados coletados 

seria encaminhados ao Servi~o onde foram obtidos, para subsí

dfo a futuros programas educacionais de prevençio de cincer 

cérvico-uterino. 

6.2 - Pesquisa Exploratória 

Quando se pretende iniciar uma pesquisa sobre atitu

des, crenças ou comportamentos de quaisquer grupos sociais, o 

primeiro problema est' ligado muito especialmente ao controle 



da subjetividade do pesquisador. Para conhecer o que direcio

na os outros ~ preciso controlar o que nos direciona. HANSEN 

& RESICK (1990> ressaltam que "as crenças de sadde e os valo

res culturais originam as atitudes etnocêntricas ( 11
0 meu jei

to ~ que esti certo"> que trabalham nos dois sentidos (procu

rar ou negar cuidados de sadde), mas geralmente em detrimento 

dos cuidados de sadde". Ao terminar a frase, os autores ji 

anteciparam a continua~ão de seu pensamento, quando citam o 

"etnoceritrismo" da populaçio e dos profissionais de sadde. 

Geralmente surge o relativismo cultural que pode distorcer a 

percepçio da realidade. As crenças de sadde sio o resultado 

de mdltiplas for~as, muitas ligadas ~ vivência e ~ percepção 

que se tem dos problemas. 

A participa~ão que se pretende do indivíduo depende 

da visio que ele tem do mundo, e parte desta visio depende do 

ambiente em que vive, das pessoas com quem convive, dos pa

piis que a sociedade lhe imp5e. Esta visio pode significar 

sua não participa~ão na a~ão de sadde <BECKER & MAIMAN, 

1975). A alienação estudada em alguns grupos sociais <como 

sentimentos de marginalidade, desesperan~a e impotência) pode 

levar a níveis muito baixos de participação. Quando o indiví

duo sente sua capacidade de decisão derivada do grupo social 

ou do comportamento social do grupo a que julga ou necessita 

pertencer, identifica-se com ele e seus sentimentos, assumin

do cada vez menor responsabilidade por seu próprio destino 

<BULLOUGH, 1972). 
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Para entender a realidade que se pretende conhecer, 

con"igindo os efeitos distOl"CiVO!:> do pesquisado!" <seu "biasu 

cultural, principalmente o profissional) e obter as dimens5es 

e conte~dos .naturais do que se pretende estudar, seria neces

sirio um longo estudo, com auxílio de uma equipe multiprofis

sional, a nlo ser que se dispusesse de um instrumento de tra

balho capaz de obter a resposta de acordo com a realidade - o 

que esbarra na dificuldade do descobrimento da realidade. Es

ta realidade, com parte de seu conte~do etnocintrico, pode 

ser estudada quando delimitada.a um assunto, por meio do que 

se chama de pesquisa.exploratória CPIOVESAN, 1985)*. 

Este tipo ele "sondagem" des~;~nvolve-se gc~n:tlment~;~ em 

quatro a. cinco etapas, ao final das quais deve-se obter um 

instrumento ele pesquisa coerente com o referencial da popula

~io em estudo e elaborado numa linguagem derivada da própria 

popula,io, com adequa,lo da terminologia científica indispen

sivel ao.trabalho. 

A pesquisa exploratória tem sido usada com sucesso em 

alguns trabalhos onde foram descritas com riqueza de detalhes 

sobre o controle de subjetividade que provocaram <BRITO, 1985 

e ADORNO, 1985) e sobre a diferen~a entre a realidade encon

trada e a imaginada pelo pesquisador. 

No figura 2, foi elaborado um delinea~ento da pesqui

sa exploratdria utilizada, orientada por PIOVESAN <1985>•. 

Como citado, a pesquisa exploratória foi desenvolvi-

PIOVESAN, A. Apontamentos de aula. FSP-USP, 1985 
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experi&ncias pessoais. Nesta etapa, o uso de um gravador & 

muito ~til. Após a entrevista, certas palavras, opini5es, 

preconceitos que passaram despercebidos ao pesquisador podem 

ser revistos. Nio é raro que um detalhe só chame a atençio 

após a quinta ou sexta entrevista. O aprofundamento seri fei

to nas entrevistas seguintes mas seu registro gravado nas en

trevistas anteriores mostrari posteriormente o seu valor. 

Após cada dia de trabalho as entrevistas foram trans

critas e estudadas, para um prosseguimento mais adequado. As 

entrevistas foram feitas em locais semelhantes com diferentes 

pessoas, evitando-se permanecer muitos dias no mesmo local, 

j~ que as pessoas costumam comentar e discutir o assunto en

b·e si'. 

Quando se obteve uma uniformidade nas respostas, mes

mo após aprofundamento, considerou-se a etapa encerrada. 

As entrevistas transcritas foram estudadas, as infor

maç5es catalogadas, as opini5es acatadas, desde que compreen

didas nos limites do objeto pesquisado. 

6.2.2 

D..Ú.In.f;."'..L..Q_J:IJLE..e.l:..9..1JJJ..t..as. • 

Nesta fase procurou-se aumentar o universo do que foi 

pesquisado. Foram abordados os mesmos assuntos, mas com maior 

nJmero de perguntas, procurando o consenso, ou nio, das opi

ni5es e conhecimentos. As respostas mais frequentes e as me

nos frequentes da fase anterior foram perguntadas j~ na ter

minologia que a pesquisadora aprendeu. 
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_, 
"Rapport'' , ~~ Sele'Tão da . Introdu'Tão Estudo das 

' 1 ; . ' ' 

d~ prindpios inforrnaG=ões respostas 
téc:nic:os 

Perc:epcrão Entrevista em -+ Estudo do relevantes r+ f-+ 
profundidac:te linguajar. , do indivÍduo 

e seu refe-
Vivência c:tci · Observa~j=ãO , Estudo dos renc:ial c:ul-

termos 
' 

entrevistado das emoções tural 
' 

. (em 5 etapas de organiza'Tão) 

.4~ 

u 

Elaboração d.o 
questionãrio 

: 
Enquadramento 

'das 

Variáveis 

Figura 2 - Delineamento (modelo estrutural) da pesquisa eHploratória. 
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Também nesta etapa, o uso do gravador foi muito dtil. 

Alguns aspectos técnicos, de interesse no estudo, foram aqui 

incluídos quando estivel·am omissos na Pl"imein~. etapa. Estas 

entrevistas mais direcionadas, com perguntas mais específi

cas~ devem ser feitas sem intervençio do referencial do en

trevistador. 

Tambjm nesta etapa, a obtençio de respostas muito se

melhantes significou que a pesquisadora passava a conhecer 

melhor o referencial cultural das entrevistadas ou, pelo me

nos~ uma boa parte desse referencial. Estas observaç5es foram 

anotadas para uso na etapa seguinte. 

Como na fase anterior~ foram eliminadas as respostas 

nio pertinentes ou de pouca relevincia. Foram selecionadas as 

perguntas que deveriam continuar no estudo - tanto as rela

cionadas para estudo como aquelas fornecidas pela populaçio. 

Das fases anteriores foi elaborado um question~rio -

mas as respostas permaneceram abertas. Dessa forma~ as entre

vistadas puderam incluir novas informaç5es. As entrevistadas 

passaram a ser questionadas como numa escala: muito, pouco, 

semp1·e. 

Obteve-se um novo tipo de informaçio: quantitativa. 

A partir das respostas obtidas, foi iniciado o traba

lho de confecçio do instrumento. As quest5es foram revistas e 

elaboradas de conformidade com critério técnico. A redaçio de 
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muitas qu&st5es foi refeita, para evitar má compreens~o. O 

formulário foi estruturado procurando a sequincia normal de 

uma eMtrevista, devendo fluir com naturalidade -mesmo sendo 

um que!:>t ion<:'\1· i o dever ia pa1·ece1· uma "ccmvet·sa". 

As quest5es, em sua maio1· ia fon1m "fechadas", ou ~.;e

ja, foi dado um leque de op,5es para respostas. Algumas ques

t5es permaneceram abertas, para adequa~~o na etapa posterior. 

6 • 2 • 4 - 4 ~ E:-:" t a p a : E.o..t..r:.?. .. ~.d.s.t..a_.r...olTL..9..1JJ~'..S .. Li...o.n.fu::jJ;> __ ~~..o~.

~..s-s P ::ll- a r ~~B.o.s..t.as ..... 

Nesta etapa verificou-se, fundamentalmente, a compre

ensio das quest5es e a fluincia da entrevista. Aljm das res

postas, foram feitas anota~5es sobre estes problemas. Como as 

perguntas tornaram-se mais direcionadas, todas as op~5es de 

1·espostas fot·am 1 idas, pat·a (;~vitat· o cômodo "mais ou menos". 

A categoriza~io das quest5es muito dispersas, possivelmente 

nio escaparam do "bias" da pesquisadora, mas procurou-se, pe

lo menos, a linguagem e o tratamento dessas quest5es coeren

tes com o que se obteve nas entrevistas. 

Da apura~io desta etapa resultou uma nova revisio e 

nova estrutura,io do questionário. Algumas quest5es foram re

escritas, outras melhoradas, muitas categoriza~5es foram al

te\·adas. 

As quest5es foram catalogadas (conforme as variáveis 

em estudo e as dimens5es do modelo). Como o crit&rio usado 

foi m~tua exclusividade, cada questio foi usada para o corpo 

de uma ~nica medida. Foram equilibradas as medidas. Mesmo as 
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quest5es que poderiam ser suprimidas por baixa ou alta fre

quincia foram mantidas (para estatística posterior). 

6 • 2 • 5 ·- 5 !! e t a p a : t:· r é=..t!.;..s.±.a9~J.L..d.o_..i.n..s..tr:.wn.e.n..t..Q ..... 

O instrumento foi aplicado em 20 entrevistadas. 

Da apuraçio dos resultados resultou a supressio de 

algumas quest5es (frequincia 100X ou 0X). Foram mantidas ape

nas quest5es com tais frequincias se fossem relevantes ao es

tudo. 

Uma das quest5es foi mantida porque facilitava a 

fluincia da entrevista. O instrumento ji calibrado, foi pon

derado e reestudado. 

Posteriormente foi aplicado em mais 12 mulheres com 

resultados satisfatórios. 

6 • 2 • 6 - .C..oru-~ . ..rJ.e..t..ar...õ.e..s_ ... 

Esta pesquisa exploratória, da qual resultou um ins

trumento de medida netnocent\·icamente adequado"' Pl"OCU\"OU 

oferecer uma maior segurança na mensuraçio, pois pode captar 

as variaç5es dentro do referencial sócio-cultural da popula

çio, uma vez que o referencial técnico-profissional pode dis

tanciar-se da realidade que se quer pesquisar. ~ um naprender 

a perguntar 1
', pois a forma de perguntar pode levar a resul

tados bastante diversos <HAUGEJORDEN & NIELSEN, 1987). Este 

método leva o pesquisador a ter mais confiança no seu traba

lho, entre outras vantagens. 
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6.3- o instrumento de trabalho (questionário), medidas g 

resumos. 

6 • 3 • j_ . - l.JJ.S..t.r:.WJ.lf'..ll..t..O. 

O instrumento elaborado para mensurar as dimens5es do 

HCS, conduta preventiva, conhecimento, etc, constou de 83 

quest5es, muitas com subitens, que corresponderam a l04 res

postas diretas e 14 obtidas por associaç5es entre respostas, 

totalizando 118 respostas por question,rio (se forem inclui

das as nio aplicadas, pois nem todas as entrevistadas respon

deram a todas as perguntas) <ANEXO 2). 

A estrutura do instrumento ficou desdobrada da se-

guinte forma: 

- conhecimento de termos: quatro quest5es 

- gravidade: sete quest5es <14 respostas) 

- suscetibilidade: oito quest5es 

- beneficios menos barreiras: 18 quest5es <19 respos-

ta·:;) 

- conduta preventiva: oito quest5es (15 respostas) 

- conhecimento sobre cincer de ~tero: quatro quest5es 

(16 l"espostas) 

conhecimento sobre exame de Papanicoloau: nove 

quest5es Ci1 respostas) 

outras vari,veis independentes: 11 quest5es (17 

\·espost as). 

As outras vari,veis independentes pesquisadas foram: 

idade, iniciaçio sexual, idade de iniciaçio sexual, procedin-
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cia, escolaridade, atividade sexual, opini5es sobre a própria 

sadde. 

Al~m das 118 respostas diretas, foram obtidos os va

lores de cada dimensio (componente) do MCS, o IAP <índice de 

Amea'a Potencial ou indice de Alerta para a A'io, conforme 

PIOVESAN, 1985)*, a conduta preventiva, e os conhecimentos, 

de cincer c~rvico-uterino e do exame de Papanicolaou, que 

perfazem mais sete dados calculados em cada questionário a 

partir das respostas obtidas. 

6.3.2.1- Hensuração 

Após a cat~gorizaçio do instrumento, cada resposta 

provável <categoria) foi quantificada de acordo com o seu 

significado naquilo que pretendia mensurar. Os valores atri

buídos a cada questio variaram entre menos dois e mais dois, 

com intervalos de 0,5, sendo o zero atribuído ~ nio opiniio 

ou similar. O bloco de quest5es referentes a cada medida foi 

cuidadosamente estudado e uma outra dimensio de mensura,io 

foi considerada: a provável importincia da questio para a 

participaçio da entrevistada na decisio de assumir a medida 

preventiva. Portanto, cada questio teve ainda um peso dife

rente (de um a quatro) dentro do bloco a que pertencia. Assim 

as quest5es foram quantificadas e ponderadas. As m~dias obti-

PIOVESAN, A.: Apontamentos de aula, FSP-USP, 1985. 
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das pata cada medida foram médias ponderadas. 

Para facilitar o trabalho, foi feito um "codifica

dor'', com as quantifica~5es e pondera~5es de cada resposta 

possível <ANEXO 4). 

As respostas obtidas em ~ada entrevista foram trans

critas para uma folha resumo <ANEXO 3), onde puderam ainda 

ser feitos os c~lculos relativos a cada mensura~io, que con

sistiram em soma dos pontos, c'lculo das médias ponderadas e 

padroniza~io em VEM <item 6.3.2.2). 

6.3.2.2- Padroniza~io das Hedidas.Valor Escalar Médio 

<VEH> 

O total de pontos possíveis em cada bloco de medidas 

nio foi o mesmo, j' que o n~mero de quest5es, as quantifica

~5es e as pondera~5es foram estipuladas conforme sua relevin

cia para o que deveria medir. As médias obtidas para cada 

respondente em cada bloco apresentaram valores pequenos, mui

tas vezes negativos e nio compariveis entre sí. Tais médias 

foram, entio, transformadas em VEM -Valor Escalar Médio- para 

permitir melhor visualiza~io dos resultados e facilidades de 

compara~io. 

Para.transformar os valores em VEM,dois question~rios 

foram respondidos com o auxílio do Anexo 4, sendo um com as 

respostas de valores mais baixos e, o outro, com as respostas 

de valores mais altos. As médias obtidas para cada bloco nes

tes dois question,rios, correspondiam aos valores mais baixos 

e mais altos possíveis de serem obtidos na pritica, e servi-
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ram como referência para os pontos Zero e 100 da Escala VEM. 

Cada média de cada question,rio foi entio padronizada, com o 

uso d~ uma regra de tris e todos os valores ficaram dentro de 

uma mesma escala. Com este artifício <PIOVESAN, 1985)* todas 

as mensura~5es tornaram-se compariveis. 

6.4 - Coleta de Dados 

A coleta dos dados foi efetuada nos meses de janeiro, 

fevereiro e mar~o de 1989. Foram selecionadas cinco Unidades 

B'sicas de Sa~de (Postos> Municipais, entre os que apresenta-

vam boa frequincia, e ji estivessem instalados hi mais de um 

ano. Foram evitados os locais utilizados na pesquisa explora-

tória. Procurou-se ficar poucos dias em cada local, pois in-

teressava um mínimo de troca de idéias entre as entrevista-

das. As entrevistas, que levavam cerca de 30 a 45 minutos, . 
foram realizadas em local afastado das demais pessoas <as ve-

zes em -local privado), após a auto-apresenta~io da pesquisa-

dora e anuência da entrevistada. 

Quando· se depende do sujeito para as respostas, tor-

na-se impossível a aleatoriza~io completa da amostra. Mas 

procurou-se entrevistar todas as mulheres com vontade e tem-

po, o que limita bastante o universo. As entrevistadas foram 

abordadas em ambulatórios de pediatria, clínica geral, obste-

trícia, odontologia, tendo sido evitados os ambulatórios de 

ginecologia. Nos locais muito frequentados, as mulheres foram 

PIOVESAN, A.: Apontamentos de aula, FSP-USP, 1985. 
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procuradas antes do expediente, enquanto aguardavam o agenda

mento. A maioria das entrevistas foi realizada com mulheres 

que a~uardavam atendimento ou eram acompanhantes de outras 

pessoas. 

As quest5es foram perguntadas como estavam redigidas, 

com todas as opç5es para resposta. As respostas eram imedia

tamente registradas no question,rio. 

O ndmero de entrevistas realizadas foi 300. O tipo de 

amostragem foi nio probabilística proposital. 

6.5 - Tratamento dos dados 

6 • 5 • i - c..á.l~J.I..l.iLJi.ajL.J.ru;:.d .. :i.~ 

As respostas obtidas foram transcritas para a folha 

resumo, onde foram calculadas as m&dias de pontos e o VEM 

<Valor Escalar Mjdio, conforme 6.3.2.2) de cada medida elabo

rada: suscetibilidade percebida <S>, gravidade percebida<G>, 

benefícios menos barreiras percebidas <B>, conhecimento sobre 

cincer c&rvico-uterino (cc) e conhecimento sobre exame de Pa

panicolaou (cp). 

Desses valores, foi calculado o Índice de Ameaça Po

tencial, IAP, <MAIMAN & BECKER, 1974) pela semi-soma da sus

cetibilidade percebida (8) e gravidade percebida <G>. Portan-

to: 

I AP = !L .. :L..S. 

2 
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6 • 5 • 2 - àJ.liJ..i.5.!L.D.!~S.~.r:j!j.::.t.a 

Os dados obtidos pertencem a duas classes de vari~

veis: qualitativas (respostas aos quesitos tipo sim~ nio~ 

muito, nio sei, etc> e quantitativas (respostas em ndmeros: 

quantidade de exames, tempo, idade, e, de certa forma, os va

lores expressos em VEM>. 

Em primeiro lugar, foram tabulados os dados referen

tes ~s características da amostra. 

Cada questio (ou item de questio) foi tabulada sepa

radamente numa análise descritiva, e cada tabela formada 

(originalmente 118 respostas mais valores calculados, que 

perfazem 124 tabelas) foi analisada com c~lculo de proporç5es 

ou valores descritivos centrais e de variaçio, conforme a na

tureza da variivel (SPIEGEL,1983 e LEVIN, 1985). 

6.5.3.1 -Transformação de números em escalas 

A relaçio entre variáveis deve ser estudada conforme 

a natureza das mesmas. As quantidades obtidas em VEM <item 

6.3.2.2) foram obtidas da padronização das m&dias dos pontos 

atribuidos a cada resposta. Originalmente, no entanto, cada 

resposta teve natureza qualitativa: conhecer o exame, ter me

do, concordar com afirmaç5es , entre outras ; os pontos atri

buidos foram um artifício para medir o possível peso da res

posta no efeito desejado < no caso a conduta preventiva ou 

outra das variáveis estudadas). Considerou-se, portanto,que 
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as quantidades VEM, resultantes de variáveis qualitativas,de

veriam manter a sua natureza. 

As distribui~5es VEM foram novamente categorizadas, 

transformando-se em variáveis ordinais, considerando-se o 

grau de comprometimento de cada respondente numa escala com 

tris níveis: baixo, m&dio e alto. 

Do descrito no item 6.2, atrav~s de pesquisa explo

rat6ria obteve-se uma mensura~io variando dentro do referen

cial sdcio-cultural da popula~lo. Este referencial pode mudar 

bastante, e este tem sido um dos maiores problemas com o es

tudo do MCS <SIHON & DAS, 1984; QUAH, 1985; PETOSA & WESSIN

GER, 1989-90; HANSEN & RESICK, 1990). 

Para diminuir estas influências, respeitando o refe

rencial da popula~io, as variáveis ji obtidas e tabuladas fo

ram categorizadas com a divislo da distribui~lo em tris par

tes iguais. Para cada distribui~io foram calculados os quan

tís Ti e T2,referentes ao valor da. vari~vel correspondente às 

posi~5es n/3 e 2n/3,respectivamente,formando os tris graus da 

escala. Neste estudo, os valores utilizados foram calculados 

pelo m~todo discreto. Desta forma, obteve-se, aproximadamen

te o mesmo n~mero de participantes em cada grau. Esta regra 

s6 foi alterada para os graus de conduta preventiva, os quais 

foram estipulados por crit~rios t~cnicos. 

Para conduta preventiva foram considerados: 

Grau baixo: 70 pontos ou menos, o que inclui mulhe

res que nlo fizeram exame de Papanicolaou nos ~ltimos 3 anos 

e quando o fizeram foi por problemas gineco16gicos, bem como 
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as que nunca fizeram exame por desconhecer a necessidade de 

fazi-lo ou porque nio quiseram. 

Grau mjdio: 70 a 81 pontos, mulheres que fizeram v'

rios exames (conforme a idade), sendo pelo menos dois nos ~1-

timos quatro anos, sendo estes exames, mesmo sem procura ex

pontinea, feitos em ausincia de sintomas, por indicaçio médi

ca de cariter preventivo, em exame ginecoldgico de rotina. 

Grau alto: mais de 81 pontos - mulheres que fizeram 

Pelo menos tris exames nos ~ltimos quatro anos, todos por 

procura expontinea. 

6.5.3.2 - O estudo das relações 

Foram montadas tabelas de dupla entrada relacionando 

dimensio do modelo com grau de conduta preventiva apresen

tada, usando para isso a categorizaçio por grau <baixo, médio 

e alto>. Também foi relacionado o grau de conhecimento de 

cincer cérvico-uterino com o grau de conhecimento do exame de 

Papanicolaou e o grau de conduta preventiva com o grau de 

conhecimento da doença e da prevençio. 

As porcentagens de entrevistadas com o mesmo grau 

de conduta preventiva e da dimensio do modelo em estudo, 

foram calculadas em cada tabela, bem como a porcentagem da 

soma diagonal sobre o total (porcentagem total de concor

dantes em grau>. Este mesmo raciocínio foi usado para as 

relaç5es entre conduta e conhecimento<s> e entre o conheci

mento do exame e da doença • 



Outras compara~aes entre propor~5es foram descri

tas, como as rela;5e: idade/ conduta, medo/conduta , me

do/suscetibilidade e algumas opini5es com componentes de 

fatalismo e progndstico ou tratamento, para enfatizar al

guns detalhes de interpreta~io~ A cren~a particular medo 

foi estudada com maiores detalhes por estar relacionada 

com teorias de educa~io coletiva. 
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7 - RESULTADOS 

Os resultados estio apresentados nas tabelas que en

cerram este capítulo. As seis primeiras descrevem a amostra~ 

e as seguintes (de n~s sete a 59) apresentam os resultados 

conforme a sequincia da entrevista~ permitindo ao leitor ve

rificar como foi dirigido o assunto enfocado. As demais, Ta

belas 60 a 77~ foram montadas para comparaç5es. 

7.1 - Descrição da Amostra 

A amostra, selecionada conforme itens 6.i e 6.4 , com 

300 entrevistadas, apresentou as características expressas 

nas Tabelas de i a 6. Das 300 mulheres, tris (i,0X) alegaram 

nunca terem ouvido falar em cincer de ~tero e cinco C1,7X) 

alegaram não terem ouvido falar em prevenção de cincer de 

~tero. Estas oito mulheres, cujas idades variaram de 17 a 58 

anos, apresentaram também outras características, não muito 

diferentes das demais: duas delas alegaram nunca terem tido 

relaçio sexual, e uma delas nunca frequentou escola, enquanto 

as demais frequentaram até alguma série do 1~ grau <Tabelas 

i, 3 e 4). 

A amostra, agora com 292 mtilheres que ouviram falar 

em cincer de ~tero e sua prevenção (portanto com possibilida

de de apresentar conduta preventiva consciente), incluiu 30 

mulheres que alegaram não ter experiincia sexual (10,3X>, cu

ja idade estava entre 16 e 30 anos, e 262 mulheres (89,7X) 
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que alegaram experiincia sexual, na faixa etiria entre 16 e 

62 anos <Tabela 3). Dessas mulheres, 75X alegaram ter mantido 

relaç5es sexuais nos ~ltimos 30 dias, e as restantes, nos ~1-

timos 2 anos(conforme Questio 58 do question~rio). 

Das 300 entrevistadas, 70,7X nasceram no Estado de 

Sio Paulo e 29,3% em outros Estados <Tabela 2), sendo quase a 

metade natural do Sul de Minas Gerais, regiio vizinha ~ cida

de. A escolaridade variou bastante<Tabela 4>, desde as que 

nio frequentaram escola (mas todas alfabetizadas> num total 

de 7,0%, até as com 3~ grau completo (3,3X ou 10 mulheres). 

A maioria <mais de B0X> interrompeu os estudos em al

gum ponto do i~ grau, sendo cerca de 43X entre a 3! e 5! sé

ries. Como a idade variou bastante, e os currículos escolares 

sio muito diversos, nio se relacionou conhecimento ~ escola

ridade. Esta distribuiçio de escolaridade foi usada para ve

rificar como a amostra se comportaria, e esta mostrou-se, até 

certo ponto, coerente com a realidade da cidade. 

Das 262 mulheres com experiincia sexual, 245 <93,4X> 

ji haviam feito exame de Papanicolaou pelo menos uma vez. Es

ta proporçio cai para 40,0% <12 mulheres) entre as 30 sem ex

periincia sexual (qui-quadrado i = 83,24; p < 0,001><Tabela 

6). Por causa da diferença na proporçio de mulheres que apre

sentaram conduta preventiva do cincer c~rvico-uterino, encon

trada entre estes dois subgrupos, optou-se pela exclusio das 

30 mulheres sem experiincia sexual do restante do estudo, 

pois esta diferença de comportamento poderia estar mediada 

por um referencial de crenças diferente das demais mulheres. 
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Esta opçio deveu-se tamb~m a dois outros fatores: a> o grupo 

com 30 participantes foi pequeno para co~clus5es e compara

ç5es ielativas ao outro grupo~ e b) mulheres sem experiincia 

sexual nio se constituem no grupo de maior risco para a doen

ça estudada" 

Foram estudadas, portanto, as crenças e a conduta 

preventiva das 262 mulheres que alegaram experi&ncia sexual e 

conhecimento sobre cincer de Jtero e sua prevençio pelo exame 

de Papanicolaou. 

7.2. Análise descritiva 

As 262 entrevistadas que compuseram este estudo res

ponderam a cerca de 104 perguntas cada uma. Sio apresentadas 

apenas as respostas mais significativas para o estudo. 

As respostas ~s principais perguntas estio nas Tabe

las de 07 a 5<J 

Nas Tabelas 7 e 8 e de ii a 15 estio apresentadas as 

respostas ~s principais questSes desenvolvidas para medir a 

dimens~'\o "gravidade percebida" do 11CS. 

A m~dia dos pontos desta variável, expressa em VEM, 

está na Tabela 62. A variável apresentou pontos entre 20 e 

92, com m~dia em 6i,i e desvio padrio 14,28 pontos. Houve as

simetria ~ direita e o coeficiente de variaçio de Pearson foi 

23,37. 

Nas Tabelas 7 e. 8 foi avaliada a percepçio do perigo 

da doença, alegado pelas entrevistadas; 74,4X consideraram o 

cincer de dtero uma doença muito perigosa, a maioria atri-
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buindo o perigo ao fato de tal cincer "deixar defei-

to" <72,5%) ,. não te1· cu1·a <54,2%) e se1· fatal (68,7%). Na Ta-

bela 11, a gravidade é comparada ~ outras doenças, eviden-

ciando que a maioria das mulheres considerava as outras doen-

ças citadas como mais perigosai que o cincer de dtero Ctuber-

culose, sífilis, pressão alta, etc> ou igualmente perigosas 

<cincer do seio). A tabela evidencia, também, que poucas mu-

lheres não possuem sua escala particular de perigo, pois a 

1·esposta 11 não sei 11 obteve a mais alta po\·centagem em 8,4%, 

para a doença 11 loucura". 

Nas Tabelas 12 e 13 são relatadas a percepção do 

prognóstico do cincer de ütero (82,5X das entrevistadas con-

cordaram que a doença~ em sua.fase inicial, sempre ou quase 

semp\-e tem cura) e a crenç:a de que o câncer "come" o üte1·o, 

alegada por 93,9% das entrevistadas. Na Tabela 14 estão as 

,-espostas obtidas sob1·e a necessidad~;- de 11 t i\"al- o üte·ro11 em 

caso de cincer <sempre necessário para 56,2% das entrevista-

das), e as consequênc ias de "ti n1r o ütero" quanto á nonna 1 i-

dade da vida e ~ vida sexual <Tabela 15) 

Nas Tabe 1 as de 16 a i 9 encontl·am-·se as \"espost <>.s ' as 

principais perguntas desenvolvidas para medir a dimensão 

11 suscet ib i 1 idade pe1·ceb ida11 do líCS. 

A distribuição dos pontos desta variável, expressos 

em VEM, encontra-se na Tabela 63. Os valores variaram entre 

15 e 96, com média em 48,0 e desvio-padrão em 12,87 pontos. 

Ligeira assimetria ~ esquerda e coeficiente de variação de 

Pearson de 26,80. 
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A Tabela 16 evidencia que 50,0X das respondentes ad-

•t t 11 t f "l"d d 11 t "' ' m1 em er cera ·ac1 1 a e para er cancer de utero, enquan-

to 30,6X acreditam que dificilmente ou nunca terio a doença. 

A Tabela 17 apresenta a,relaçio das mulheres que acreditam 

que podem ter problemas de sa~de relacionado com este tipo de 

cincer, sendo que 63,0% alegaram nio ter este tipo de proble-

ma e 22,1X delas, jamais ter pensado no assunto. As Tabelas 

18 e 19 mostram a preocupaçio das respondentes com a possibi-

lidade de vir a ter, ou estar com, cincer de ~tero, indicando 

que a maioria se preocupa com o assunto <72,9%), nas nio no 

momento em que foram entrevistadas. 

Nas Tabelas de 24 a 27, 41 e 42, de 47 a 49 e 52 a 58 

encontram-se as respostas ~s principais perguntas destinadas 

~ medir" benefícios e/ou barreiras percebidas ~ açio preven-

ti va do cânc<,;ot· cét·vico·-utet· ino11 
( e><ame· de Papan icol aou). 

A distribuiçio de pontos da vari~vel Benefícios menos 

Barreiras (expressa em VEM> encontra-se na Tabela 64. Os va-

lores variaram entre 36 e 98 pontos, com média em 76,1 e des-

vio padrio em 10,35 pontos. Ligeira assimetria e coeficiente 

de variaçio de Pearson de 13,60, a menor variaçio relativa 

encontrada nas tris dimens5es do MCS aqui consideradas. 

As Tabelas 24 a 27 apresentam as distribuiç5es de 

frequencias das entrevistadas sobre virios fatores: a possi-

bilidade de autodiagndstico em ausincia de sintomas <80,1% 

acreditam que nio é possível>; o medo de vir a desenvolver a 

doença <B0,2X admitem medo ou muito medo>; o medo de saber o 

um diagndstico positivo da doença <67,5X preferem ficar a par 
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do resultado)~ envergonha'' em se submeter a exame ginecoló

gico (54~8% sente vergonha). 

·As Tabelas 41 e 42 mostram a opiniio das entrevista

das sobre a necessidade de se submeter ao exame de Papanico

laou em ausincia de sintomas (com o que 85,5% delas concorda

ram)~ e sua confiança no resultado do exame (apenas 32~4X 

acreditam que o exame sempre acusa a doença). 

As Tabelas 47 e 48 mostram o conhecimento da exist&n

cia . de uma época da vida para iniciar a fazer· o exame de Pa

panicolaou periodicamente (51~0X acreditam que nio hi uma 

época certa para iniciar os exames>, e a relaçio deste perío

do com a iniciaçio sexual e a gravidez <77,9% alegaram ser 

depois da iniciaçio sexual e 69,5% depois da primeira gravi

dez). A Tabela 49 mostra o conhecimento de uma possível época 

para deixar de fazer o exame (apenas 44,7% responderam que 

nunca se deve parar de fazer o exame). 

Nas Tabelas 52 e 53 sio apresentadas as opini6es das 

entrevistadas quanto ~ presença ou ausincia de sintomatologia 

nos casos de cincer de dtero (68,7% nio sabem dizer se h~ 

sintomas na fase inicial). A Tabela 54 apresenta as respos

tas referentes ao "trabalho que d~" repetir o exame de Papa

nicolaou (64~5X afirmam que nio d~ trabalho e 96,9X que o 

trabalho é compensador). Na Tabela 55 observa-se o medo ale

gado em se submeter ao exame de Papanicolaou <51,2X das en

trevistadas tem medo de submeter-se ao exame e 65,7% de saber 

o resultado). 
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Nas Tabelas 56~ 57 e 58 estio apresentadas as opi

ni5es das entrevistadas sobre algumas cren~as com componentes 

de fatalismo, como: crença no destino < 62,9X delas acreditam 

em destino), o destino como causa de cincer C77,8X delas 

acreditam que nio) e a concordincia com a frase "todas as mu

lheres com cincer acabam morrendo dessa doença'' (86,6X con

cordaram com a frase). 

As Tabelas 9, 10 e 23 sio resumos das respostas das 

principais perguntas destinadas a medir "conhecimento sobre 

cincer cérvico-uterino", principalmente quanto aos fatores de 

risco .. 

A distribuiçio dos pontos, em VEM, obtidos pelas 262 

entrevistadas no conhecimento do cincer cérvico-uterino en

contra-se na Tabela 60. Os valores variaram de 10 a 100, com 

média em 72,9 e desvio padrio 18,11. Nítida assimetria i di

reita e coeficiente de variaçio de Pearson de 24,84. 

A Tabela 9 mostra as respostas relativas i opiniio 

das entrevistadas sobre 13 possíveis fatores de risco. As 

respostas "não e nio sei 11 fO\·am maio\·ia em muitos ite·ns (pa

ridade elevada, hereditariedade, uso de anticoncepcionais, 

iniciaçio sexual precoce~ pensamento negativo, "trabalho de 

macumba" e "senta\· em lugar quente">. A Tabela 10 evidencia 

os resultados sobre a possibilidade do cincer de dtero ser 

contagioso (20,2X de respostas "sim 11 e 50,4X de "nio">. Na 

Tabela 23 encontram-se as respostas sobre as medidas conside

radas v'lidas para evitar a doença (90,5X delas afirmam que é 

procurar o médico) .. 
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Na Tabela 28 sio apresentados os termos pelos quais 

as respondentes conhecem o exame de Papanicolaou. Mais da me

tade, 57,6X, nio conhece o termo, e 100X delas conhece o exa

me como "exame preventivo" • 

. . A Tabela 29 mostra a propor,io de respondentes que 

ji fizeram pelo menos um exame de Papanicolaou, distribuída 

em três grupos et,rios.A propor~io aumentou com a idade~ mas 

foi sempre superior a 90,0X. 

As Tabelas de 30 a 36 trazem as respostas às princi

pais perguntas formuladas para medir a" conduta preventiva" 

do cincer cérvico-uterino. 

A variivel "conduta preventiva'', neste estudo, apre

sentou distribuiçio conforme a Tabela 66. Os pontos, expres

sos em VEH, variaram de 0 a 100, com grande concentra,io na 

faixa entre 70 e ·a0 pontos (39,7X>. A média foi 72,8 pontos, 

com desvio padrio 20,78 pontos e coeficiente de varia,io de 

Pearson de 28,56. ' 

Na Tabela 30 observa-se a distribuiçio das responden

tes que se lembravam do ndmero de exames de Papanicolaou a 

que se submeteram durante a vida, classificadas por faixas 

et,rias; a proporçio de mulheres que nio se lembravam do nd

mero de exames aumentou com a idade, variando de 0X a 43,8X. 

A Tabela 31 mostra a distribuiçio do tempo decorrido (aproxi

mado) desde o ~ltimo exame; apenas 34,3% se submeteram ao 

exame nos dltimos dois anos antes da entrevista e 59,2X nio 

se lembravam. 
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A Tabela 32 mostra o ndmero de exames de Papanico-

1 a ou a que as n~spondent es se sübm_~t eram nos LÍ 1 ti mos 4 anos 

C90,6X das que ji fizeram o exame lembravam-se do ndmero, mas 

17,2X fizeram i exame e i8,4X nenhum>. As Tabelas 33 e 34 

evidenciam o ndmero de responderites que alegaram haver procu-

rado expontaneamente pelo exame nos LÍltimos 4 anos <61,6X> e 

o ndmero de exames realizados nestas condições <variando en-

A Tabela 35 apresenta as razões oferecidas para haver 

se submetido ao exame (57,1X por vontade prdpria e 48,2X por 

solicitaçio médica>. Ji a Tabela 36 apresenta as razões ofe-

recidas para nio ter feito o exame, nas 17 mulheres que esta-

vam nestas condições. As razões mais prevalentes foram: nio 

saber que devia fazer, vergonha e outro motivo nio apresenta-

do como alternativa. 

As Tabelas 37, 38 e 39 contém as distribuições da 

percepçio de alguns fatores a respeito do exame de Papanico-

laou. Sio eles: opiniio sobre o prdprio conhecimento sobre o 

ex<3.me responderam que nio sabem nada, ou que sabem 

POUCO); quem forneceu as informaç5es sobre o Papanicolaou 

C79,8X alegaram ter sido o médico e 9,9X pessoa da família>; 

e o nLÍmero e qualificaçio dos fornecedores de informaç5es. 

As Tabelas 40, 43 a 46, 50 e 51 mostram as respostas 

~s principais perguntas formuladas para medir o" conhecimento 

da conduta preventiva pretendida" (exames de Papanicolaou). 

Esta vari~vel, conhecimento do exame de Papanicolaou, 

tem seus valores sumarizados na Tabela 61. Os pontos <expres-
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sos em ·: VEM> variaram entre 20 e 100~ com m~dia em 73~2 e des

vio-padrio 16,27 pontos. Houve assimetria fu direita, e o coe

ficiente de varia~io de Pearson foi 22~21. 

A Tabela 40 apresenta a opini~o das entrevistadas so

bre a finalidade do exame de Papanicolaou~ tendo a maioria 

C93,5X) · respondido que o exame serve . para 1'evitar" o cincer 

de ~tero. Na - Tabela 43 observa-se o que . as entrevistadas pen

sam sobre o primeiro diagndstico positivo do exame de .Papani

colaou . ém relaçio i evoluçio da doença (apenas 42~7X delas 

acreditam que, num primeiro resultado positivo, o cincer esti 

em . fase inicial). 

As Tabelas 44 e . 45 tra2em as respostas sobre a neces

sidade de periodicidade no exame e qual a periodicidade dese

jada <23,7X n~o acusaram necessidade de periodicidade nos 

exames e, das · 76~3X · que alegaram esta necessidade, 74,0X res

ponderam que o exame deve ser repetido anualmente>. A Tabela 

46 apre~enta a distrib~i~io das possíveis consequencias por 

nio se submeter ao 'exame de Papanicolaou, tendo 79,6X das en

trevistadas respondido que pode prejudicar a sa~de. 

· · As Tabelas 50 e 51 evidenciam a confiabilidade no 

exame de ,Papanicolaou e no -resultado negativo do exame; 73,3X 

das ~.respondentes acreditam que ~ necess~rio a associa,io do 

exame ginecoldgico para obter um diagndstico e 65,7X acredi-

tam que o resultado negativo do exame nio indica ausência de 

cNa : Tabela -65 ~ = apresentada a distribuiçio do indice 

de Amea~a Potencial - IAP. O IAP, obtido a partir da Susceti-
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bilidade e da Gravidade~ e expresso em VEM, variou de 26 a 

80, com m&dia 54,6 e desvio-padrio 10,48 pontos. A distribui

çio pod~ ser considerada simétrica, com coeficiente de. varia

çio de Pearson de 19,21. 

7.3. - Relações entre variáveis 

A primeira comparaçio entre os valores obtidos para 

cada vari,vel começa nas Tabelas de 60 a 66, onde estas fo

ram estudadas. Numa sequincia do que foi descrito, as va

ri,veis em estudo apresentaram seus pontos característicos, 

respectivamente: média aritmética <M>, desvio padrio (s), 

coeficiente de variaçio de Pearson CCVP>, limites do terço 

médio <LTM>, e campo de variaçio <CV>,todos em VEM, da se

guinte forma: 

a)Gravidade: M=61,1; s=14,28; CVP=23,37; LTM=57-67 

e CV=20-92; 

b>Suscetibilidade: M=48,0; s=i2,87; CVP=26,80; 

LTM=44-52 e CV=15-96; 

c>Benefícios: M=76,1; s=10,35; CVP=13,60; LTM=74-81 

e CV=36-98; 

d>IAP: M=54,6; s=10,48; CVP=19,2i; LTM=52-59 e 

CV=26-80; 

e)Conhecimento de cincer c&rvico-uterino: M=72,9; 

s=18,11; CVP=24,84; LTM=62-83 e CV=10-100; 

f)Conhecimento do exame de Papanicolaou: M=73,2; 

s=16,27; CVP=22,21; LTM=69-82 e CV=20-100; 



g)Conduta preventiva do cincer c~rvico uterino: 

11=72, 8; s=20, 78; CVP=í:.!8, 56; LH1=7 6-8:1. e CV=0-·i 00. 

Os· limites do , terço ' m~dio que serviram para formar 

a escala em graus foram calculados 1 pelo m~todo discreto, 

enquanto nas tabelas .sio apresentados os valores calculados 

pelo _ m~todo contínuo. 

Em todas as1 vari~veis, o CVP (coeficiente de varia;io 

de ~ Pearson> foi alto~ indicando dispersio dos valores. ~sta 

dispers~'\o e a concentr·aç:~'\o no ten:o médio (grau médio> tol-na

se evidente quando • se compara o campo ~e - variaçio com os li

mites do terç:o-médi6~ 

Em coerincia com o princípio do estudo das crenças de 

sa~de a partir do referencial da : populaç:io e~ portanto~ sob 

influincia sdcio~cultural, considerou-se os valores obtidos 

para as variáveis , quantitativas mensurados (pontos expressos 

em . VEM> como relativamente compariveis, sem a noç:io de quan

tidade proporcional~ 

Nas Tabelas ' de 67 a 70 foi est~dada a relaç:io entre a 

conduta preventiva e cada dimensio do MCS. A concordincia en

tre gravidade e conduta <Tabela 67> foi menor que a obtida 

enb-e ' suscetibi·lidade · e conduta <Tabela 68) ~ 38,·~:r. e 45d:Y. - de 

pares . concordantes, . respectivamente. A contingincia entre 

gravidade e conduta ocorreu num nível de significincia de 

0,05, : e entn;~ !:>Uscetibilidade r-::- ccmduta num nível de 0,001. 

O IAP <Tabela 69) apresentou 43,9X de pares concor

dantes com -conduta, e contingincia a um nível de 0,01. A di

mensio Benefícios menos Barreiras nio apresentou relaç:io es-



tatísticamente significante<Tabela 70)~ com apenas 32~4X de 

pares concordantes em . grau. 

O grau de conhecimento de cincer c~rvico-uterino tes

tado . nio parece ter influenciado muito a conduta preventiva 

<Tabela 7i),apesar , de contingência significante para p(0,02 e 

36,2% de pares concordantes • . O grau de conhecimento do exame 

de Papa~icola6u apresentou maior n~mero de pares concordan

tes, 38~9X, e contingência para p(0~001 <Tabela 72>. 

Quando se comparou · o grau de conhecimento de cincer 

cérvico-uterino com . o grau de conhecimento de exame de Papa

nicolaou . <Tabela 73) verificou-se contingência entre as va

riáveis (p < 0~001), . com 41,6X de pares concordantes. 

Neste .estudo,os dados indicam que, dentre as dimen

s5es do MCS .e outras variáveis em estudo, a variável que 

apresentou maior rela~io com a conduta preventiva foi a sus

cetibilidade com 45,1X de pares concordantes <Tabela 68). 

A . propor~io de .conduta concordante nos diferentes 

graus em cada dimensio que comp5e o modelo apresentou, sem

pre, maior propor~io de pares no grau baixo <Tabelas 67,68,60 

e 70). Esta tend&ncia a apresentar maior propor,io de pares 

concordantes no grau . baixo ocorreu, tamb~m, na compara~io en

tre conduta e conhecimerito do exame de Papanicolaou e entre 

conhecimento da doen'a e do exame <Tabelas 72 e 73>. Apenas 

na compara~io entre conduta e conhecimento da doen'a <Tabela 

7i>,a propor~io de pares concordantes por grau nio foi a 

maior das tres. 



A Tabela 74 apresenta a distribuiçio da conduta~ em 

cada grau, em diferentes grupos et~rios. A proporçio foi me

nor no grau m~dio e maior no grau baixo, mas nio de forma ho

moginea nos diferentes grupos et~rios. As jovens apresenta

ram, em sua maioria, conduta preventiva baixa ,e a conduta 

alta foi mais frequente nos grupos de faixa et~ria mais alta. 

Na Tabela ~5 ~ estudada a relaçio entre ~rau de sus

cetibilidade percebida e medo de vir a ter cincer de dtero. 

Os resultados evidenciam uma possível relaçio entre medo e 

suscetibilidade: 49,3X das mulheres que alegaram muito medo 

apresentaram suscetibilidade alta, e 51,8X das que alegaram 

nio ter medo apresentaram baixo grau de suscetibilidade. 

Na Tabela 76 encontram-se os dados da relaçio entre 

medo e conduta preventiva. Os resultados indicam que 50,7X 

das mulheres que admitiram ter muito medo apresentaram alto 

grau de conduta preventiva. O inverso ocorreu com as mulheres 

que admitiram nio ter medo, das quais 70,3X apresentaram bai

xa conduta preventiva. 

A Tabela 77 apresenta a relaçio entre medo de vir a 

desenvolver a doença e grau de conhecimento sobre a mesma. 

Aparentemente, nio existe uma tendincia de aumento ou dimi

nuiçio do medo quando relacionado ao conhecimento da doença. 



Tabela 01 - Distribui~io das entrevistadas conforme a alega-

~io de conhecimento do cincer de dtero e sua prevençio. Sio 

Jos~ dos Campos~ SP, 1989. 

A respondente alegou que: f 

Nunca ouviu falar em câncer de útero 3 1,0 
Já ouviu falar em câncer de. útero, 
mas não em sua ... 

5 1,7 prevençao 
Ouviu falar em câncer de útero e sua 

·~ 292 97,3 prevençao 

TOTAL 300 100,0 

Tabela 02 - Distribuiçio das entrevistadas conforme a proce-

dincia. Bio Jos& dos Campos, BP, 1989. 

PROCEDêNCIA f 

Estado de São Paulo 212 70,7 

Outros Estados ao 

TOTAL 300 100,0 
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Tabela 03 - Distribui~io das entrevistadas. Alega~io de ida-

de, conhecimento de cincer c~rvico-uterino e inicia~io se-

xual. Sio Jos~ dos Campos~ SP~ 1989. 

INio tiveram rei. sexuais! Já tiveram rei. sexuais! 
Grupo 
etário 
<anos) 

'----------~-------------'------------------------' TOTAL INio conhe- I Conhecem I Nio conhe- I Conhecem I 
Icem Ca.u.* I Ca.u.* e I cem Ca.u.* I Ca.u.* e I 
I e/ou sua I sua I e/ou sua I sua I 
lpreven~io I preven~io I preven~io I preven~io I 

-------'-----------'------------'------------'-----------'-------
161 __ 20 2 16 1 16 35 

20:_.:..25 11 36 47 

251 __ 30 3 42 45 

30: __ 35 1 44 45 

35: __ 40 1 46 47 

401 __ 45 25 25 

451 __ 50 i 20 21 

501 __ 55 1 16 17 

55 ·ou + 1 17 18 

TOTAL 30 6 262 300 

* Ca.u. = cince~ cirvico-~terino 
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Tabela 04.- Alegaçio de escolaridade e conhecimento de cincer 

cérvico-uterino e · sua preven~io nas 300 entrevistadas. Sio 

Jos~ dos Campos, SP, 1989. 

último ano 
frequentado 

Declararam I Declararam I 
nio conhe- · 1 conhecer I 
cer ca.u.* I ca.u.* e I 
e/ou sua I sua I 

I prevençio I ·prevençio I 

TOTAL 

------------'--------------'---------------'-~-------------------Nunca ft·e- I 
quentou I 
escola I i 20 2i 7,0 

------------'----------------------------------------------------i! i 2i 22 7,3 
22 24 24 8,0 
32 36 36 12,0 
42 3 54 57 i9,0 

grau 52 38 38 12,6 
62 i 25 26 8,7 
72 i 27 28 9,3 
8! 1 23 24 8,0 

22 12 
grau 2! 

3! 

32 grau in-
completo 
32 grau com-
pleto 

TOTAL 8 

* ca.u. = cincer c~rvico-uterino 

5 
2 
5 

2 

•10 

292 

5 
2 
5 

2 

10 

300 

0,7 

3,3 

i00,0 
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Tabela 05 - Distribuiçio das entrevistadas conforme alegaçio 

de conhecer ou nlo cincer uterino e sua preven~lo e idade da 

iniciacio sexual. Sio Jos~ dos Campos, SP, 1989. 

I Alegam I 
'-----------------------------1 TOTAL 

Idade da lnio conhecer !conhecer I 
inicia~io ICa.u. e/ou ICa.u. e I 
sexual lsua prevençio lsua prevençio I f X ___________ , ______________ l ______________ l _________________ _ 

12 1 ___ 16 · i 12 13 4,3 
16 : ___ 20 2 153 155 51,7 
20 : ___ 24 1 61 62 20,7 
24 : ___ 28 11 11 3,7 
20 : ___ 31 21 21 7,0 
31 : ___ 35 4 4 1,3 
Hio lembra 2 0 2 0,6 
Hio teve 
relaçio 2 30 32 10,7 
sexual 

TOTAL 8 292 300 100,0 

Tabela 06 - Rela,io entre haver se submetido ao exame de Pa-

panicolaou e a iniciaçio sexual, observada nas respondentes 

qu~ alega~am conhecer o exame. Sio Jos~ dos Campos, SP, 1989. 

Fizeram 
ao menos 
1 exame de 
Papanico-

laou: 

Já tiveram 
rela~ões 
sexuais 

f 

Nunca tiveram 
relações 
sexuais 

f 

TOTAL 

-----------------------------------------------------------------Sim 245 93,5 12 
Hio 12 4,6 17 
Hio sabe 5 1,9 1 

TOTAL 262 100,0 30 

qui-quadrado! = 83,24; p < 0,001 
nos dois grupos. 

40,0 257 88,0 
56,7 29 10,0 
3,3 6 2,0 

100,0 292 100,0 

para a propor~io de respostas sim 
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Tabela 07- Percepção da gravidade (nperigon> do cincer c~r-

_vice-uterino alegada pelas 262 respondentes. Sio Jos~ dos 

Campos, SP~ 1989. 

Cincer de ~tero ' uma doen~a: ·-r 

-muito perigosa 195 74,4 

-mais oti menos perigosa 56 21,4 

-pouco perigosa 9 3,4 

-sem perigo i 0,4 

... sabe dizer 1 0,4 -na o 

TOTAL 262 100,0 

Tabela 08 - Respostas nsimn ~s raz5es apresentadas pelas 262 

respondentes para que o cincer de ~tero seja considerado 

doença perigosa (mais .de uma resposta por respondente>. Sio 

Jos~ dos Campos, SP, 1989. 

-----------------------------------------------------------------Raz5es apresentadas f X 

Ele pega fácil 
Deixa defeito 
Não tem cura 
Mata 

89 
190 
142 
180 

34,0 
72,5 
54,2 
68,7 
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Tabela 09 - Opiniio, em porcentagem, das 262 respondentes ~ 

respeito de 13 possíveis fatores etioldgicos para o câncer 

c~rvico~uterino. Os fatores estio apresentados por grupo 

etioldgico e da forma como foram perguntados na linguagem po-

pular. Sio Jos~ dos Campos, SP, 1989. 

I Respostas em % I 

~------------------------' TOTAL Fatores I Sim N~o N~o sabel 

--------------------------------'------------------------'--------1 - Hereditários (nvem de m~e p/ 
filha?"> 7,5 59,7 32,8 100,0 

2 - Paridade <"dá em quem tem 
muitos filhos?") 10,7 62,6 26,7 100,0 

3 - Abortamento (nem quem faz 
aborto mal feito"> 91,6 3,1 5,3 100,0 

4 - Abortamento <"em quem faz 
muito aborto") 89,3 3,1 7,6 100,0 

5 - Promiscuidade <"em quem tem 
rela,aes com muitos homens"> 62,6 13,7 23,7 100,0 

6 - Anticoncepcionais ("quem 
toma comprimido para evitar 
filhos"> 35,9 22,1 42,0 100,0 

7 - Cuidados ("em quem tem 
doença venérea mal tratada"> 87,0 4,2 8,8 100,0 

8 - Cuidados ("em quem tem cor-
rimento e n~o trata"> 85,4 2,7 11,9 100,0 

9 - Trauma local <"em quem tem 
feridinha no ~tero e n~o 
tratan) 96,5 0,8 2,7 100,0 

10 - Iniciaç~o sexual (nem quem 
tem relaç5es sexuais muito 
jovemu) 45,8 23,7 30,5 100,0 

11 - Fator psíquico (uquem tem 
muito pensamento negativo"> 19,9 59,9 20,2 100,0 

12 - Crença popular (udá por 
trabalho de macumba") 5,7 75,2 19,1 100,0 

13 - Crença popular <"sentar 
em lugar quenteu) 19,5 21,4 59,1 100,0 



Tabela 10 - Possibilidade de contigio do cincer de dtero na 

opinilo das respondentes. Slo Jos& dos Campos, SP, 1989. 

O cincer de ~tero i contagioso? f 

Sim, o contágio é "fácil" 48 18,3 

Sim, mas o contágio i ·"difícil" 5 1,9 

Não 132 50,4 

Não sabe dizer 74 29,4 

TOTAL 262 100,0 



Tabela 11 - Percepçio da gravidade do cincer cérvico-uterino 

pela comparaçio com o~tras doen~as, na opiniio de 262 res-

pendentes (dados em porcentagem). Sio José dos Campos, SP, 

1989. 

-----------------------------------------------------------------Doen~as ou O ca.u.*l A outra As duas Nio Nio !TOTAL 
sintomas é mais I doen~a é doen~as sabe I conhe-1 
apresenta- perigoso! mais tem o dizer! ce a I 
dos para I perigosa mesmo I doen~al 
compara~io I I I perigo I I I ___________ l _________ l __________ , _________ , ______ , _______ l ______ _ 

Tuberculose 21,0 24,8 0,4 100,0 

Lepra 39,3 6,5 17,2 100,0 

AIDS 74,3 19,1 0,8 0,8 100,0 

Sífilis 37,3 6,9 15,7 100,0 

Ataque 

cardíaco 14,9 60,3 22,5 0 100,0 

Pressio 

alta 28,2 50,8 19,1 0 100,0 

Câncer do 

seio 9,9 17,2 72,1 0,8 0 100,0 

Loucura 37,0 44,3 9,9 8,4 100,0 

-----------------------------------------------------------------
* Ca.u. = câncer cérvico-uterino 
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Tabela.12- Percepção do progn6stico do cincer cjrvico-uteri-

no quando seu diagndstico é precoce, na opiniio das respon-

dentes~ Sio José dos Campos, SP, 1989. 

O cincer de dtero em 
· fase inicial: 

Sempl-e tem cura 
Quase sempre tem cura 
Quase nunca tem cura 
Nunca tem cura 

_Nio.sabe responder 

TOTAL 

f 

66 
150 
37 

5 
4 

262 

25,2 
57,3 
14,1 

1,9 
1,5 

100,0 

Tabela 13 - Opiniio das 262 respondentes quanto ~s lesBes de 

dtero provocadas pelo cincer. Sio Jos~ dos Campos, SP, 1989. 

O cincer "c6me" o dteroT 

Sim: 
-desde o come~o da doença 
-sd se a doença progredir 
-não sabe quando começa 

Nio 

Não tem opiniio 

TOTAL 

f 

56 
160 
30 

11 

5 

262 

.21,4 
61,1 
11,4 

93,9 

1,9 

100,0 
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Tabela 14 - Necessidade de "tirar o ~tere" em caso de cincer 

conforme resposta das entrevistadas. Sio Jos~ dos Campos, SP, 

1989-

Respostas 

Sempre p\·ecisa 
~s vezes precisa 
Nunca precisa 
Não sabe se preéisa 

TOTAL 

148 
100 

0 
14 

262 

56,5 
38,2 

0 
5,3 

100,0 

Tabela 15 - Possíveis consequincias de "tirar o dtero", quan-

to ~ normalidade da vida e das rela~5es sexuais, na opinilo 

de 262 respondentes (dados em porcentagem). Sio Jos~ dos 

Campos, SP, 1989. 

A mulher sem 
Lltero vai ter 
vida sexual 

TOTAL 

Respostas 

Sim 
Não 
Não sabe 

A mulher sem ~tero vai 
levar tima vida normal 

Sim Não Não sabe 

41,6 
1,5 
0,4 

43,5 

40,9 
5,7 
2,3 

48,9 

5,7 
0 

1,9 

Total 

88,2 
7,2 
4,6 

100,0 
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Tabela 16 - O~inilo das respondentes sobre a possibilidade de 

vir a ter cincer de ~tero. Sio Josi dos Campos, SP, 1989. 

A respondente acha que: 

-tem muita faci 1 idade em ter 
câncer de útero 10 3,8 

-tem certa :Facilidade em ter 
câncer de útero 131 50,0 

-dificilmente terá a doença 72 27,5 
-nunca vai ter câncer de útero a 3,1 
-Não tem opinião 41 15,6 

TOTAL 262 100,0 

Tabela 17 Percepçio de suscetibilidade ao câncer c'rvico 

-uterino em rela~io a outro problema de sa~de. Opiniio das 

respondentes. Sio Josi dos Campos, SP, 1989. 

A respondente alega que: 

-tem problema 
de saúde rela
cionado e 

- pensa que pode »virar» câncer 
- pensa que não »vira» câncer 
- não pensa que pode »virar» 

câncer 

-não tem problema de saúde relacionado 

-Não pensa no assunto 

_TOTAL 

24 
4 

1i 

165 

58 

262 

63,0 

100,0 
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Tabela iB - Preocupaçio das respondentes com a possibilidade 

de vir a ter cincer de ~tero. Sio José dos Campos, SP, 1989. 

Grau de preocupa~lo alegado 

Muita preocupa~lo 
Mais ou menos 
Pouca preocupa~lo 
Nenhuma preocupa~lo 

TOTAL 

f 

67 
124 
29 
42 

262 

25,6 
47,3 
11,1 
16,0 

100,0 

Tabela 19 - Preocupaçio .das respondentes com a possibilidade 

de estar com cincer de ~tero. Sio José dos Campos, SP, 1989. 

-----------------------------------------------------------------J' imaginou que podia estar f X 
com cincer de dtero? f X 

Sim 
Não 
Nunca pensou no assunto 

TOTAL 

35 
116 
111 

262 100,0 
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Tabela 20 - Possibilidade-.de preven,io e fatalismo em relaçio 

ao cincer de ~tero~ alegados pelas 262 - entrevistadas. Sio .Jo-

s~ dos Campos, SP, 1989. 

O câncer de útero: f 
. \ -----------------------------------------------------------------"Se tiver que ~ dar, d' mesmo" - 126 48,1 

Pode .. ser evitado, com algun~ cuidados 127 48,5 
Hão tem opinião - · . 9 3,4 

TOTAL - 262 100,0 

Tabela 21 - Respostas ''simu à tris medidas apresentadas para 
uevitaru o cincer de ~tero (mais de uma resposta por respon
dente), e · sua relaçio com o fatalismo alegado na tabela 21. 
Sio José dos Campos, SP, 1989. 

_ O que -fazer 
- · P~\1-a evitar 

o câncer de 
útero · 

Ter fé em Deus 

Fechar o corpo 

Ir ao médico -· · 
' -----------------

TOTAL 

Fatalismo 

"se tiver _que 
dar' d' mesmo'' 

f X 

124 98,4 

0 0,0 

125 99,2 

----------------
126 100,0 

"pode .ser 
evitado" · 

f X 

105 83,2 

0 0,0 

126 99,2 

---------------
127 ; 100,0 

" - . -*- 9 respondentes sem opinião <Tabela 21) : 

' TOTAL 

229 90,5 

0 0,0 

251 99,2 

-----------------
253* 100,0 
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Tabela 22 - Expectativa do papel do m~dico em relaçio ao cin-

cer c~rvico-· uterino, na opinilo de 262 respondentes (dados 

em porcentagem). Sio Jos~ dos Campos, SP, 1989. 

Sim Não Não tem 
O que o m~dico pode fazer opinião TOTAL ___________________________ , ___ x _______ x _______ x __________ x _____ _ 
Ensinar como evitar a 
doença 91,6 3,1 5,3 100,0 
Descobrir a doença 
desde o início 53,8 27,1 19,1 100,0 
Descobrir a doença sd 
quando avançada 60,3 24,4 15,3 100,0 

Tabela 23 - O que fazer primeiro para evitar o clncer c&rvi-

co-uterino, na opiniio das respondentes. São Jos~ dos Campos, 

SP, 1989. 

Respostas 

Procurar o m~dico 
Fazer as coisas que o povo diz 
Fazer as coisas populares e ir 
ao m~dico 
Não tem opinião 

TOTAL 

f 

237 
5 

11 
9 

262 

90,5 
1,9 

100,0 
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Tabela 24 - Possibilidade de autodiagncistico do cincer c~r-

vj.co .. ·uterino, na ausência de qualquel- anonnalidad<~. Opiniãr.> 

das r~spondentes. São José dos Campos, SP, 1989. 

O autodiagnóstico 

é possível 
Não é possível ' 
Não tem opinião 

TOTAL 

f 

12 
210 

40 

262 

4,6 
80,1 
15,3 

100,0 

Tabela 25 - Medo de vir a ter cincer de dtero alegado pelas 

262 entrevistadas. São José dos Campos, SP, 1989. 

Respostas 

Huito medo 
Hais ou menos 
Pouco medo 
Não tem medo 

TOTAL 

71 
139 
25 
27 

262 

27,1 
53,1 
9,5 

10,3 

100,0 
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Tabela 26 - Aceitaçlo e rejeiçlo ~ um possível diagnóstico 

positivo de cincer de dtero nas 262 entrevistadas. Sio Jos~ 

dos Camposp SP, 1989. 

Em caso de resultado positivo 
a respondente: 

Gostaria que lhe contassem 
Preferiria n~o saber 
N~o sabe o que seria melhor 

TOTAL 

f 

177 
46 
39 

262 

67,5 
17,6 
14,9 

100,0 

Tabela 27 - Barreira ao exame ginecológico sob alegaçio de 

"ter vergonha''.Respostas obtidas nas 262 entrevistas. Sio Jo-

s~ dos Campos, SP, 1989. 

f -----------------------------------------------------------------A respondente alega: 

-----------------------------------------------------------------
-n~o sentir vergonha de fazer 
.exame ginecológico 109 41,6 

:;;~ti;-~;;g~~h;-----;~;-~~di~;------------2---------0;ã ________ _ 
se o exame for por médico 106 40,4 
feito: I por qualquer deles 45 17,2 __________________ ! ______________________________________________ _ 

TOTAL 262 100,0 

-~---------------------------------------------------------------
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Tabela 28 - Terminologia pela qual as respondentes conheciam 

o exame de Papanicolaou por ocasiio da entrevista. Sio Josi 

dos Campos, SP, 1989. 

Termo(s) conhecido(s) 

-----------------------------------------------------------------Exame preventi'vo 8 3,1 
Exame preventivo ou exame de lâmina 142 54,2 
Exame preventivo ou exame de Papanicolaou 3 1,1 
Ex. preventivo, de lâmina ou Papanicolaou 109 41,6 

-----------------------------------------------------------------TOTAL 262 100,0 

Tabela 29 - Distribuiçio da porcentagem de respondentes que 

fizeram ao menos um exame de Papanicolaou, conforme a idade • 

Sio Josi dos Campos, SP, 1989. 

rd;d;-(;;-;~~~----------------------j~-ri~;~;;-~-;:-P;~;~i~~i;~~-
comptetos> n f X 

-----------------------------------------------------------------151 ____ 30 
301 ____ 45 
45 ou mais 

TOTAL 

94 
115 
53 

262 

85 
109 
51 

245 93,5 
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Tabela 30 - Porcentagem das respondentes que se lembraram do 

nJmero de exames Papanicolaou que · fizeram, mjdia aritmética e 

desvio padrio dos exames realizados, conforme a idade da res-

pond(~nt(~. S~{o José dC)S Campos, St=', i9B9~ -

Idade Respondentes Leabra• o n! de exaes INão Jelbra• o n! de exales 
(anos c01pletosl I n! I X I Média I s I n! I X _________________ l _____ l ______ l _____ l _____ l _______ l _____ _ 

16 :_ 2t 11 11 11t,l 4,7 1,54 • .,. 
2t :_ 25 34 32 94,1 4,4 2,62 2 5,9 
2S I_ 3t 4t 33 82,5 5,6 3,15 7 17,5 
3t :_ 35 41 32 78,1 5,9 2,74 9 22,1 
35 :_ ... 45 38 84,4 5,2 2,63 7 15,6 
41 :_ 45 23 17 73,9 6,2 3,79 6 26,1 
45 :_se 19 15 78,9 7,3 2,67 4 21,1 
se · L. 55 . 16 9 56,2 · 8,1 4,e9 · 1 43,8 
55 ou t 16 12 75,1 5,9 3,94 . 4 25,1 

----------------------------
TOTAL 2451 199 81,2 .. s,e 4,24 46 18,8 

1 Não aplicada a 17 entrevistadas <Tabela 29), que alegam nunca haver se subetido ao mil!. 

Tabela 3i - Tempo decorrido (aproximado) desde o Jltimo exame 

de t='apanicolaou a que as respondentes se submeteram. Sio José 

dos Campos, SP, i989. 

Tempo decorrido desde o 
LÍ 1 t imo éxame 

Menos de i ano 
i ano 
2 anos · 
3 anos 
4 anos 
5 a 8.-anos . 
+ de 8 anos 
Não. lembra 

f 

23 9,4 I 
31 i2,7 ) 34,3 
30 12,2 I 
8 3,3 
2 0,8 
2 0,8 
4 i ,ó 

145 59,2 

-----------------------------------------------------------------TOTAL 
. . 

i00,0 

* - Não apl~cada a 17 entrevistadas <Tabela 29) 
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trevistadas se submeteram nos ~ltimos 4 ·anos. Sio Josj dos 

Campos, SP, 1989. 

Número de exames 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Subtotal 
média 

S . 

Hão lemb1·a 

TOTAL 

45 
42 
70 
37 
19 
2 
4 
1 
2 

222 
1,9 
1,52 

23 

* - Hão aplicada a 17 respondentes (Tabela 29> 

18,4 
17,2 
28,6 
15,1 
7.8 
0,8 
1,6 
0,4 
0,8 

90,6 

100,0 

Tabela 33 - Procura expontinea pelo exame de Papanicolaou nos 

. ~ltimos 4 anos, conforme alega~io das 245 respondentes. Sio 

Jos~ dos Campos, SP, 1989. 

A respondente 

-procurou o exame por vontade prdpria 
-procurou o exame, : mas não por vontade 
prdpria 

-Hão sabe -dizer-

TOTAL ·· 

151 

80 
14 

245 

* - Hão aplicada a 17 respondentes <Tabela 29) 

61,6 

100,0 
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Tabela 34 - N~mero de exames de Papanicolaou a que as respon-

dentes se submeteram por procura expontinea <vontade prdpria) 

nos ~ltimos 4 anos. Sio Jos~ dos Campos, SP, 1989. 

Número de exames 

Subtotal 

1 
2 
3 
4 
5 
8 

Não lembra 

TOTAL 

número de respondentes 

36 
49 
21 
14 

1 
2 

123 

20 

151 

* - Não aplicada a 111 entrevistadas <Tabelas 29 e 33). 

Tabela 35 - N~mero e porcentagem das respostas positivas ~s 

alternativas apresentadas como razio para o ~ltimo exame de 

Papanicolaou nas 245 mulheres que alegaram ji haver se subme-

tido a este exame (mais de uma resposta por respondente> .Sio 

Jos~ dos Campos, SP, 1989. 

Razões alegadas para o 
último exame de Papanicolaou 

Por vontade prdpria 
O médico pediu 
Alguém a lembrou 
Ouviu no rádio ou T.V. 
Leu em algum lugar 
Oub-os motivos 

Respostas 
afirmativas 

140 
118 

19 
2 
8 
3 

% sobre o total 
de respondentes 

57,1 
48,2 
7,8 
0,8 
3,2 
1,2 
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Tabela 36 - N~mero e porcentagem das respostas positivas ~s 

alternativas apresentadas como razio para nunca ter feito 

exame de Papanicolaou, nas 17 mulheres que alegaram esta con-

diçio. Sio Jos~ dos Campos, SP, 1989. 

Raz5es alegadas para nunca 
ter feito exame de Papanicolaou 

Não sabia que devia fazer 
Não se lembrou de ir fazer 
Não quis fazer 
Não teve tempo de faze1· 
Teve vergonha de fazer 
Teve medo de fazer 
Não sabia onde fazer 
Outro motivo 

Respostas 
afirmativas 

7 
4 
3 
4 
6 
3 
4 
6 

X sobre o total 
de respondentes 

41,2 
23,5 
17,6 
23,5 
35,3 
17,6 
23,5 
35,3 

Tabela 37 - Opiniio das respondentes a respeito do prdprio 

conhecimento sobre o exame de Papanicolaou. Sio Jos~ dos Cam-

Sobre o exame de Papanicolaou 
a respondente opina que: 

-sabe muito 
-sabe mais ou menos 
-sabe pouco 
-nada sabe 

TOTAL 

14 
103 
136 

9 

262 

5,3 
39,4 
51,9 
3,4 

100,0 
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Tabela 38 - Pessoas citadas como fornecedores de informaç5es 

sobre o exame de Papanicolaou conforme as 253 respondentes. 

Sio Jos' dos Campos, SP, 1989. 

As informações sobre exame de 
Papanicolaou foram recebidas de: 

enfermeira 
médico< a> 
funcionário do Serviço de Saúde 
pessoa na farmácia 
pessoa da família 
pessoa amiga 
outras pessoas n~o citadas 
ninguém 

Total de citações 

24 
209 

1 
1 

26 
21 
17 

3 

324 

X de respondentes 

9,2 
79,8 
0,4 
0,4 
9,9 
8,0 
6,5 
1,1 

Nota: Pergunta n~o aplicada a 9 entrevistadas <Tabela 37) 
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Tabela 39 - Pessoas mencionadas por cada respondente, como 

fornecedores das informaç5es que formaram seu conhecimento 

sobre o exame de Papanicolaou. Sio Jos~ dos Campos~ SP~ 1989. 

Pessoas mencionadas f 

Ninguém 3 

enfermeit~a 10 3,9 
médico(a) 175 66,8 

1 func. do serviç:o de saúde i 0,4 
pessoa pessoa da família 15 5,7 

pessoa amiga 8 3,0 
outras pessoas 3 1,1 

médico e enfet·meira 6 2,3 
médico e pessoa da família 7 2,7 

2 médico e pessoa amiga 9 3,4 
pessoas médico e outras pessoas 6 2,3 

pessoas da família e outros 1 0,4 
enfermeira e outros 1 0,4 
pessoa amiga e outros 1 0,4 

médico, enfermeira e pessoa da família 1 0,4 
3 médico, pessoa da farmácia e pessoa 

pessoas amiga 1 0,4 
médico, enfermeira e outros 3 1,1 
pessoa da família, amiga e outros 1 0,4 

4 médico, pessoa da família, pessoa 
pessoas amiga e outros 1 

TOTAL 253 96,6 

* Não aplicada a 9 entrevistadas (3,4X) <Tabela 37) 
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Tabela .40- Finalidades do exame de Papanicolaou na opiniio 

das 253 respondentesM, conforme as tris alternativas: evitar 

o cincer de dtero, descobrir o cincer de dtero no inicio e/ou 

descob~ir outras doen;as do dtero (dados em porcentagem>. Sio 

Jos& dos Campos, SP, 1989. 

D~~cobrir Descobrir outras doenças 
ca.~. no I no dtero I 

Evitar o 
câncer de 
Lttero início '-----------------------------1 TOTAL 

. I Sim Não Não sabe I 

------------------------'-----------------------------'----------Sim Sim 60,7 0,8 0,4 61,9 
(93,5%) Não 6,9 0,4 0 7,3 

Não sabe 20,6 0 3,8 24,4 

Não 
<i, 9X > 

Não sabe 
(4,6%) 

Sim 
Não 
Não sabe 

Sim 
Não 
Não sabe 

Subtotais · Sim· 
Não 
Não sabe 

TOTAL 

1,5 
0 
0 

0,8 
0 

0,4 

63,0 
6,9 

'21 ,0''. 

90,9 ' 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0,7 
0,4 

0 

* não ~plicada a 9 entrevistadas <Tabela 37) 

0,4 
0 
0 

1,1 
0 

2,3 

1,9 
0 

6,1 

8,0 

1,9 
0 
0 

1,9 
0 

2,7 

65,6 
7,3 

27,1 

100,0 

Tabela 41 - Necessidade de se submeter ao exame de Papanico-

1 ar.>u ·em ausinc ia de sint ornas, c:on fonne a 1 egaç:io das 262 en·-

trevistadas. Sio Jos& dos Campos, SP, 1989. 

Respostas 

Precisa fazer o exame 
Não precisa fazer o exame 
Não sabe se precisa 

TOTAL 

f 

224 
21 
17 

262 

85,5 
8,0 
6,5 

100,0 
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Tabela 42 - Opiniio das respondentes sobre a possibilidade do 

exame de Papanicolaou falhar na detecçio do cincer c&rvico-

uterino em fase inicial. Sio Jos& dos Campos, SP, 1989. 

Quando o ca.u.* est' no início 
o exame de Papanicolaou: 

. -sempre acusa a doen'a 
-pode falhar ' 
-nunca acusa a doença 
-Não sabe dizer 

TOTAL 

* ca.u. = câncer de ~tero 

f 

85 
128 
10 
39 

262 

32,4 
48,9 
3,8 

14,9 

100,0 

Tabela 43 - Opiniio das respondentes sobre o significado de 

um primeiro exame de Papanicolaou positivo em mulheres que se 

submetem a este exame periodicamente <frequentemente>. Sio 

Jos& dos Campos, SP, 1989. 

O câncer neste caso: 

- est' no come'o 
- pode estar adiantado 

_Não sabe dizer 

TOTAL 

f 

112 
125 
25 

262 100,0 
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Tabela 44 - Quando cada mulher deve fazer o exame de Papani-

colaou, na opini;o das respondentes. Sio Josi dos Campos, SP, 

1989. 

O exame de Papanicolaou deve ser feito 

- periodicamente 
- sd quando o m~dico mandar 

sd quando a mulher acha que precisa 
-·sd uma vez na vida 

TOTAL 

f 

200 
27 
18 
17 

262 

76,3 
10,3 
6,9 
6,5 

100,0 

Tabela 45 - Periodicidade do exame de Papanicolaou, na opi-

niio das respondentes. Sio Josi dos Campos, SP, 1989. 

Deve-se realizar o exame 
de Papanicolaou 

- a.cada 3 meses 
- a cada 6 meses 
- a cada ano 
- a cada 2 anos 
- a cada 3 a 5 anos 
- não antes de 5 anos 
Não sabe dizer 

TOTAL 

f 

5 
28 

148 
15 
i 
0 
3 

200 

* Não aplicada a 62 (23,7X> respondentes <Tabela 44) 

2,5 
14,0 
74,0 
7,5 
0,5 

0 
1,5 

100,0 
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Tabela 46 - Opiniio das respondentes sobre as consequincias 

em nio se submeter com frequincia ao exame de Papanicolaou 

Slo Jos' dos Campos, SP, 1989. 

Ficar muito tempo sem se 
submeter ao exame de Papanicolaou: 

- pode prejudicar a sa~de 
- n~o tem problema com a sa~de 
N~o sabe opinar 

TOTAL 

* N~o aplicada a 17 respondentes <Tabela 29) 

195 
11 
39 

79,6 
4,5 

15,9 

100,0 

Tabela 47 - Existincia de uma 'poca certa para iniciar os 

exames de Papanicolaou. Opiniio das respondentes. Sio Jos' 

dos Campos, SP, 1989. 

A respondente 
alega que: 

H' ipoca 
certa p/ 
come,ar, e 

d antes de come,arem as regras 
d enquanto a mulher tiver regras 
d depois que pararem as regras 
N~o está relacionada ~s regras 
Não sabe dizer 

N~o há época certa para come,ar 

Não sabe se h' ipoca para come,ar 

TOTAL 

15 
70 
10 
16 
7 

125 

2 

6,1 
28,6 
4,1 
6,5 
2,9 

51,0 

0,8 

245* 100,0 

-----------------------------------------------------------------
* Não aplicada • 17 respondentes <Tabela 29> 
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Tabela 48 - Opiniio das 262 respondentes sobre o início dos 

exames de Papanicolaou quanto ~ primeira relaçio sexual e ~ 

primeira gravidez (dados em porcentagem). Sio Jos~ dos Cam-

pos, SF', i 989. 

O primeiro exame 
de Papanicolaou 

Quanto 
~. 1!! 
relaç:ão 
sexual 

TOTAL 

Antes 
Depois 
Não sabe 

Quanto ~ 1~ gravidez 
. Antes Depois Não sabe 

13,0 
13,0 
1,1 

27,1 69,5 

Total 

13,0 
77,9 
9, i 

100,0 

Tabela 49 - Opiniio das respondentes sobre a existincia de 

uma ~poca para parar de fazer os exames de F'apanicolaou. Sio 

Jos~ dos Campos, SP, 1989. 

A mulher deve parar de 
fazer exames de Papanicolaou: 

quando as regras pararem de vir 
- enquanto tiver regras 
- não existe ~poca certa para parar 
Nunca deve parar 
Não sabe dizer 

TOTAL 

f 

7 
38 
85 

117 
15 

262 

14,5 
32,4 
44,7 
5,7 

100,0 
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Tabela 50 - Exames necessirios para a detec~io do cincer c&r-

vice-uterino, conforme a opiniio das respondentes. Sio José 

dos Campos, SP, 1989. 

Para detectar o c&ncer de ~tero: 

- basta o exame ginecológico 
- basta o exame de Papanicolaou 
- s~o necessários os e exames 
Não sabe dizer 

TOTAL 

f 

12 
46 

192 
12 

262 

4,6 
17,5 
73,3 

4,6 

100,0 

Tabela 51 - Confian~a no resultado negativo do exame de Papa-

nicolaou alegada pelas 262 entrevistadas. Sio José dos Cam-

pos, sr~ 1989. 

O exame negativo garante 
que não existe o câncer? 

Sim 
Não 
N~o sabe 

TOTAL 

52 
172 
38 

262 

19,8 
65,7 
14,5 

100,0 
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Tabela 52 - Opiniio das 262 respondentes sobre a presença de 

sintomatologia em caso de cincer de dtero inicial. Sio José 

dos Campos, SP, 1989. 

No inicio o cincer 
costuma ndar avisou? 

Sim 
Não 
Não sabe 

TOTAL 

f 

27 
55 

180 

. 262 

r. 

100,0 

Tabela 53 - Opiniio das 262 respondentes sobre a ausência de 

sintomatologia nos casos de cincer de dtero • Sio José dos 

Campos, SP, 1989. 

A mulher com cincer de dtero 
pode não sentir nada? 

Sim 
Não 

TOTAL 

f 

50 
212 

262 

r. 

19,1 
80,9 

100,0 
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Tabela 54 - Opinilo das 262 respondentes quando indagadas se 

fazer periodicamente o exame de Papanicolaou d' trabalho e se 

este t~abalho ~compensador <dados em porcentagem>. Sio Jos& 

dos Campos, SP, :1989. 

-----------------------------------------------------------------D' trabalho estar Compensa o trabalho que d'? 
repetindo o exame 
de Papanicolaou I Sim Nio Nio tem opiniiol Total 

----------------~----'----------------------------------'--------Sim 25,9 0~8 , _ 26,7 
Não 69,5 64,5 
Não tem opiniio 1,5 0~4 , 1,9 3~8 

TOTAL 100,0 

Tabela 55 - Respostas das 262 entrevistadas quando indagadas 

se t&m medo de fazer o exame de Papanicolaou e/ou de saber o 

resultado (dados em porcentagem). Sio Jos& dos Campos, SP, 

l989. 

Tem 'medo .de fazer 
o exame 

Sim 
Nio 

TOTAL 

Tem medo de saber o resultado 
Sim Nio 

42,8 
22,9 

.65,7 

8,4 
25,9 

34,3 

Total 

100,0 
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Tabela 56 - Cren~a no destino manifestada pelas 262 entrevis-

tadas e sua opiniio sobre um possível auxílio do m&dico, 

quando no destino da mulher for ter cincer de dteron. Sio Jo-

sé dos Campos, SP, 1989. 

Crença ,,Se o destino for ter câncer de 
no destino útero, adianta ir ao médico? 

Sim I Não I Prefere não I 
I I responder I TOTAL 

I f X I f X I f X I f X 

---------------'------------'------------'-------------'------------Huita I 27 10,3 I 3 i,C! I i 0,4 I 31 11,9 

---~-----------'------------'------------'-------------'------------Hais ou menos I 128 48,7 I 5 1,9 I 1 0,4 I 133 51,0 

---------------'------------'------------'-------------'------------Pouca I 53 C!0,C! I 2 0,8 I 1 0,4 I 56 ·21,4 

---------------'------------'------------'-------------'------------Nenhuma I 34 13,0 I 5 1,9 I 2 0,8 I 41 15,7 

---------------'------------'------------'-------------'------------1 I I I 
TOTAL I 242 92,2 I 15 5,8 I 5 2,0 I 262 100.0 

---------------'------------'------------'-------------'------------

Tabela 57 - O destino como causa do cincer de dtero, na opi-

niio das 262 entrevistadas, e.sua rela,io com um possível au-

xílio do médico. Sio Jos~ dos Campos, SP, 1989. 

"Se o destino for ter c~ncer de 
"O destino útero, adianta ir ao médico? 
pode ser a Sia I Não I Prefere não I 
causa do câncer I I I responder I TOTAL 

de útero?" I f X I f X I f X I f X ________________ , ____________ , ____________ , _____________ , __ _: ________ _ 
Sim I 26 9,6 I 2 0,8 I 2 0,0 I 30 11,2 

----------------'------------'------------'-------------'------------Não .I 192 73,2 I 11 . 4,2 I ·· ·1 0,4 I 204 77 ,a 
----------------'------------'-----------~'-------------'------------Prefere não respl 24 9,4 I 2 e,a I 2 0,9 I 28 11,0 

----------------'------------'------------'-------------'------------1 I I I 
TOTAL I 242 92,2 I 15 5,0 I 5 2,0 I 262 100.0 

----------------'------------'------------'-------------'------------
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Tabela 58 - Necessidade do exame de Papanicolaou, mesmo que o 

cincer de ~tero seja uma doen'a sempre fatal na opiniio das 

respondentes. Sio Jos~ dos Campos, SP, 1989. 

"Todas as mulheres 
com ca.u.*.acabam 
morrendo dessa 
doen~a0 

Concordam com a 
afirma~ão 

Adianta fazer o 
exame de Papani
colaou? 

Sim 
Hão 
Hão sabe 

Hão concordam com a afirma~ão 

Hão·tem opinião 

TOTAL 

* ca.u. = cincer de dtero 

191 
16 
20 

27 

8 

262 

) 86,6 

10,3 

100,0 

Tabela 59 - Opiniio das entrevistadas sobre a própria sa~de e 

seus cuidados com a sa~de. Sio José dos Campos, SP, 1989. 

Acha-se cuidadosa com saúde 
A respondente: Sim Hão Total 

Acha que 
goza de 
boa saúde 

I Sim 212 13 225 
I X <80,9) <5,0> <85,9> 

~---------------------------------------------1 Hão 26 11 37 
I X <9,9> <4,2) (14,1> 

~---------------------------------------------1 TOTAL 238 24 262 
I X (90,8) (9,2) <100,0) 

------------~---------------------------------------------
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Tabela 60 - Conhecimento sobre cincer c~rvico-uterino demons-

trado pelas respondentes <m,dia de pontos apresentada em VEM 

-Valor Escalar M~dio). Sio Jos~ dos Campos, SP, 1989. 

Grau de conhecimento sobre 
cincer de dtero <em VEM> 

10 : ____ 20 
20 : ____ 30 
30 : ____ 40 
40 : ____ 50 
50 1 ____ 60 
60 1 ____ 70 
70 1 ____ 80 
80 : ____ 90 
90 : ___ 1100 

TOTAL 

Mediana = 76,3 
Média = 72,9 
s = 18,11 
T1 = 70,1 
T2 = 88,0 

f 

2 
5 
0 

19 
48 
31 
41 
68 
48 

262 
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Tabela 61 - Conhecimento sobre o exame de Papanicolau demons-

trado pelas respondentes <média de pontos em VEM - valor es-

calar médio). Sio José dos Campos, SP, 1989. 

Conhecimento sobre o 
exame de Papanicolaou 

(em VEM> 

20 : ____ 28 
28 : ____ 36 
36 : ____ 44 
44 ' ~#") , ____ .:~c 

52 : ____ 60 

60 1 ____ ,68 
68 : ____ 76 

76 : ____ 84 
84 : ____ 92 
92 1 ___ 1100 

TOTAL 

Mediana = 76,0 
média = 73,2 
s = 16,27 
T1 = 61,2 
T2 = 84,5 

f 

1 
4 
8 

19 
30 
42 
40 
63 
17 
38 

262 
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Tabela 62 - Gravidade percebida para o cincer de dtero, men-

surada nas respondentes <média de pontos expressa em VEM 

Valor Escalar Médio). Sio José dos Campos~ SP, 1989. 

Gravidade percebida <em VEH> f 

20 1 _____ 28 

28 : _____ 36 
36 ·: _____ 44 
44 : _____ 52 

52 : _____ 60 
60 : _____ 68 

68 1 _____ 76 

76 : _____ 84 
84 : ____ 193 

TOTAL 

Mediana = 64,1 
Média = 61,1 
s = 14,28 
T1 = 54,2 
T2 = 71,8 

4 
6 

15 
32 
51 
59 
61 
29 

5 

262 
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Tabela 63 - Suscetibilidade percebida para o cincer de ~tere 

mensurada nas respondentes <média de pontos em VEM - Valor 

Suscetibilidade <em VEH> f 

15 ..;. __ .;.._24 
24 __ ._..;._33 
33 _____ 42 
42 _____ 51 
51 _____ 60 
60 _____ 69 
69 _____ 78 
78 _____ 87 
87 _____ 96 

TOTAL 

Mediana = 50,3 
Hédia = 48,0 
5 = 12,87 
T1 ':: 41,2 
T2 ·= 55,2 

15 
12 
52 
63 
87 
20 

8 
2 
3 

262 
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Tabela 64 - H~dia de pontos (em VEM - Valor Escalar H~dio) 

obtida nas respondentes para a vari~vel Benefícios menos Bar-

reiras · percebidas no exame de Papanicolaou. Sio Jos~ dos Cam-

pos, SF', 1989. 

<Beneficios ;- Barreiras) 
(em VEH> 

361 _____ 42 
421 _____ 49 
491 _____ 56 
561 _____ 63 
631 _____ 70 
701 _____ 77 
771 _____ 84 
841 _____ 91 
911 _____ 97 

TOTAL 

Hédiana = 78,4 
Hédia = 76~1 
5 = 10,35 
T1 = 70,9 
T2 = 83,6 

2 
4 
6 

19 
29 
53 
88 
50 
11 

262 

f 
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Tabela 65 - H~dia de pontos mensurada nas respondentes para o 

_.IAP <índice de Ameaça Pontencial) em relaçio ao cincer cjrvi-

co-uterino. Valores em VEM - Valor Escalar H~dio. Sio Josi 

dos Campos, SP, 1989. 

IAP Cem VEH) 

26: ______ 32 
32: ___ .:__38 
38: ___ _,__44 
44: ___ ,:._50 
50: ___ .:._56 
56: ___ .;.._62 
62: _____ 68 
681 _____ 74 
74: ___ .:...:..80 

TOTAL 

Mediana = 55,7 
Hédia = 54,5 
s = 10,48 
T1 = 48,7 
T2 = 62,2 

3 
i1 
26 
32 
58 
65 
47 
18 

2 

262 
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Tabela 66 ·- . Conduta pn~ventiva paxa o cânce-1· <:(hvico ute1· i no 

mensurada nas respondentes <média de pontos em VEH <Valor Es-

calar Médio). Sio José dos Campos, SP, 1989. 

Conduta preventiva 
<em VEH> 

01 ___ I 10 
10.;,. ___ 120 
20 ___ .:.'30 . 
30 ____ 40 
40 ____ 50 
50 ____ 60 
60 ____ 70 
70____ 80 
80 ____ 90 
90 ____ 100 

TOTAL 

Hediana = 79,1 
Hédia = 72,7 
s = 20~78 
T1 = 71,5 
T2 = 85,3 · 

f 

11 
i 
1 
6 
7 

33 
4 

104 
56 
39 

262 
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Tabela 67 - Componentes do MCS e sua relação com o grau de 

conduta preventiva observado. Concordincia com o grau de gra-

vidade percebida no cincer de dtero ~elas respondentes. Sio 

Josédos Campos, SP, 1989. 

Gravidade Percebida 

Conduta 
Preven
tiva 

TOTAL 

Grau 

Daixo 
Médio 
Alto 

Daixo 

47 
14 
28 

09 

Qui-quadrado contingência = 8,98; n~s 
Conduta concordante diagonal= 38,9X 

Hédio 

33 
21 
33 

87 

Alto 

29 
23 
34 

86 

TOTAL 

109 
58 
95 

262 

Conduta concordante em grau baixo= 52,BX 
Conduta concordante e• grau 1édio= 24,1X 
Conduta concordante em grau alto= 39,5X 

Tabela 68 - Componentes do MCS e sua relaçio com o grau de 

conduta preventiva observada. Concordincia. com ·o grau de sus-

cetibilidade percebida no cincer de dtero pelas respondentes. 

São José .' dos Campos, SF', i 989. 

· Suscetibilidade Percebida 

-----------------------------------------------------------------

Conduta 
Preven
tiva 

TOTAL 

Grau Baixo Médio Alto TOTAL 

Baixo 
Médio 
Alto 

49 
10 
25 

84 

36 
30 
31 

97 

24 
18 
39 

81 

109 
58 
95 

262 

Qui-quadrado contingência = 20,90; p (0,001 Conduta concordante ea grau baixo= 58,3X 
Conduta concordante diagonal= 45,9 X Conduta concordante em grau médio= 30,9X 

Conduta concordante em grau alto= 48, 1X 



Tabela 69 - Componentes do MCS e sua relaçio com o grau de 

conduta preventiva observada. Concordincia com o IAP <indice 

de Ameaça Potencial) mensurado nas respondentes. Sio Jos~ dos 

Campos, SP, 1989. 

Índice de Ameaça Potencial 

G1·au 

Conduta Baixo 
Preven- Hédio 
tiva Alto 

TOTAL 

Baixo 

50 
13 
24 

87 

Qui-quadrado contingência = 17,75; p <0,01 
Conduta concordante diagonal= 43,9X 

Hédio 

34 
22 
28 

84 

Alto 

25 
23 
43 

91 

TOTAL 

109 
58 
95 

262 

Conduta concordante e• grau baixo= 57,4X 
Conduta concordante em grau médio= ê6,1X 
Conduta concordante em grau alto= 47,2X 

Tabela 70 - Componentes do HCS e sua relaçio com o grau de 

conduta preventiva observado. Concordincia com os benefícios 

(benefícios - barreiras) percebidos no exame de Papanicolaou 

alegado pelas respondentes. Sio Jos~ dos Campos, SP, 1989. 

Benefícios percebidos - Barreiras percebidas 

Conduta 
Preven·· 
tiva 

TOTAL 

Grau 

Baixo 
Hédio 
Alto 

Baixo 

37 
13 
30 

08 

Qui-quadrado contingência = 6,56; n.s 
Conduta concordante diagonal= 32,4X 

Hédio 

31 
22 
31 

84 

Alto 

41 
23 
2ó 

90 

TOTAL 

109 
58 
95 

262 

Conduta concordante em grau baixo= 42,0" 
Conduta concordante em grau médio= 26,1X 
Conduta concordante em grau alto= 28,9X 
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Tabela 71 ··-· Conco\·dânc ia ent\·e o grau de condLtta p\·ev~~nt iva 

do d\n c e1· · de . Llt e1·o e o grau dE'~ . conhecimento sobre a doenç:a 

men~;u1·ado nas l·espotHi<~ntes. São José d<J~:. · Ca.mpos, SF'11 i<J89. 

Conhecimento sobre cincer de ~tere 

Conduta 
Preven-:
tiva · 

TOTAL 

Grau 

Baixo 
Hédio 
Alto 

.Baixo 

33 
21 
27 

81 

Qui-quadrado contingência = 12,07; p < 0,02 
Conduta concordantediagonal= 36,3X. 

Hédio 

46 
21 
27 

94 

· Alto 

30 
16 
41 

87 

TOTAL 

109 
58 
95 

262 

Conduta concordante e1 grau baixo= 40,7% 
Conduta concordante em grau médio= 22,3X 
Conduta concordante e1 grau alto= 47,U 

Tabela 72 - Concordincia entre o grau de conduta preventiva 

do cincer de ~tero e o grau de conhecimento sobre o exame de 

Papanicolaou mensurado nas respondentes. São José dos Campos, 

SF', i 989. 

Conhecimento sobre exame de Papanicolaou 

-----------------------------------------------------------------Grau Baixo Hédio Alto TOTAL 

Conduta Baixo 
Preven- Hédio 
t iva Alto 

TOTAL 

47 
12 
24 

83 

Qui-quadrado contingência = 21,11; p < 0,001 
Conduta concordante diagonal= 38,9X 

39 
14 
30 

83 

23 
32 
41 

96 

109 
58 
95 

262 

Conduta concordante e1 grau baixo= 56,6X 
Conduta concordante em grau 11édio= 16,8X 
Conduta concordante e11 grau alto= 42,í'X 
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Tabela 73 - Concordincia entre o grau de conhecimento sobre o 

cincer de ~tero e o grau de conhecimento sobre o exame de Pa-

panic9lau mensurado · nas respondentes. Sio José dos Campos, 

Conhecimento sobre exame de Papanicolaou 

Grau 

Conheci- Baixo 
to sobre Hédio 
ca.u* Alto 

TOTAL 

Baixo 

38 
23 
22 

33 

* ca.u. = cincer cérvico-uterino 

Qui-quadrado contingência = 25,89; p < 0,001 
Conduta concordante diagonal= 41,6~ 

Hédio 

31 
29 
23 

83 

Alto 

12 
42 
42 

96 

TOTAL 

81 
94 
87 

262 

Conduta concordante em grau baixo= 45,8X 
Conduta concordante em grau tédio= 34,9X 
Conduta concordante em grau alto= 43,7X 
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Tabela. 74 ...... G\"<~u de conduta P\"(:-vent iva do din(:e\" C(hvico··· 

uterino mensurado nas entrevistadas, distribuído conforme o 

grupo etário • Sio José dos Campos, SP, 1989. 

Grupo 
etário 
(idade em 
anos) 

161 __ 26 
261..:._36 
361, __ 46 ... 
46 Oll + · 

TOTAL 

Conduta (po~ grau) 

Baixo Médio Alto TOTAL 
f . X I f X I f X I f X 

---------~-'------------'------------'---------------29 55,8 I 13 . 25,0 I 10 19,2 I 52 100,0 
29-33,7 I 20 23,2 I. 37 43,0 I 86 100,0 
30 42,2 I 10 . 25,4 I 23 32,4 I 71 100,0 

! 21 39,6 1. 7 13,2 I 25 47,7 I 53 100,0 

-----------'------~-----'-----------~'---------------. 109 41,6 I 58 :22,1• I 95. 36,3 I 262 100,0 

-----------'------~-----'-----------~~----------------

Tabela 75 - Relaç~o entre medo e suscetibilidade percebida ao cincer cér
vico-uterino quando as entrevistadas foram classificadas conforme alega
ç~o de medo.de.vir a desenvolver o cincer de ~tero. S~o José dos Campos, 
SP, 1989 •.. · 

I 
A entrevis-1 Suscetibilidade ern grau: I 

tada alegou '-------~--------------------------' TOTAL I X 
ter: I . .. I I I I sobre o 

I baixo I médio I alto I I total 

'-----------'-------~--'-----------'----------'-----------1 f X I f X I f X I f X I f X 

------------'-----------'----------'-------~---'----------'-----------muito medo I 15 21,2 I -21 29,6 I 55 49,3 I 71 100,0 I - 27,1 

-----------'~---------'----------'--~------~-'---------'------~----medo + ou -1 .44 31,6 I 67 48,2 I 2B 20,1 1139 100,0 I - 53,1 

------------'---------~-'----------'-----------'----------'-----------
POUCO medo. I 11 44,0 .1 6 24,0 I a . 32,0 I 25 100,0 I - 9,5 

------------'-----------'----------'-----------'----------'-----------nenhum medol 14 51,9 I 3 11,1 I 10 37,0 I 27 100,0 I - 10,3 

------------'-----------'--~-------'-----------'----------'------~----1 I I I I 
TOTAL I 84 32,0 I 97 37,0 I 81 31,0 1262 100,0 I - 100,0 

------------'-----------'----------'-----------'----------'------~----
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Tabela 76 - Relaçio entre medo e conduta preventiva mensurada para o cân
cer cirvico-uterino quando as entrevistadas foram classificadas conforme 
alegaçio de medo de vir a desenvolver o câncer de LÍtero. Sio Josi dos 
Campos, SP, 1989. 

I I 
A entrevis-1 Conduta preventiva e111 grau: I I 
tada alegou '----------------------------------' TOTAL I X ter: I I I I I sobre o 

I baixo I a6dio I alto I I total l ___________ l __________ l ___________ l __________ l __________ _ 

lf XI·F X lf X 1-F Xlf X ____________ l ___________ l __________ l ___________ l __________ l __________ _ 

tuito medo I 20 28,2 I 15 21,1 I 36 50,7 I 71 100,0 I - 27,1 

------------'-----------'----------'-----------'----------'-----------medo + ou -1 60 43,3 I 35 25,2 I 44 31,6 1139 100,0 I - 53,1 

------------'-----------'----------'-----------'----------'-----------pouco medo I 10 40,0 I 5 20,0 I 10 40,0 I 25 100,0 I - 9,5 

------------'-----------'----------'-----------'----------'-----------nenhum medol 19 70,4 I 3 11,1 I 5 18,5 I 27 100,0 I - 10,3 

------------'-----------'----------'-----------'----------'-----------1 I I I I 
TOTAL 1109 41,6 I 97 24,1 I. 95 36,3 1262 100,0 I - 100,0 

------------'-----------'----------'-----------'----------'-----------

Tabela 77 - Relaçio entre medo e conhecimento do câncer cérvico-uterino 
mensurado quando as entrevistadas foram classificadas conforme alegaçio 
de medo de vir a desenvolver o câncer de dtero. Sio José dos Campos, SP, 
1989. 

I 
A entrevis-1 conhecimento da doença em grau: I I 

tada alegou '----------------------------------' TOTAL I X ter: I I I I I sobre o 
I baixo I 16dio I alto I I total 

'-----------'----------'-----------'----------'-----------1-F Xlf X lf X lf Xlf X ____________ l ___________ l __________ l ___________ l __________ l __________ _ 

tuito medo I 20 28,2 I 22 31,0 I 29 40,8 I 71 100,0 I - 27,1 ____________ l ___________ l __________ l ___________ l __________ l __________ _ 

ledo + ou -1 48 34,5 I 54 38,9 I 37 26,6 1139 100,0 I - 53,1 ____________ l ___________ l __________ l ___________ l __________ l __________ _ 

pouco aedo I 4 16,0 I 10 40,0 I 11 44,0 I 25 100,0 I - 9,5 ____________ l ___________ l __________ l ___________ l __________ l __________ _ 

nenhu• medol 9 33,3 I a 29,7 I 10 37,0 I 27 100,0 I - 10,3 

------------'-----------'----------'-----------'----------'-----------1 I I I I 
TOTAL I 81 30,9 I 94 35,9 I B7 33,2 1262 100,0 I - 100,0 

------------'-----------'----------'-----------'----------'-----------



8 ....; DISCUSSiSO 

Ape!:><:'\l" : :do . 91"<:'\ncl<:-~ cles<~nvolvimento ele meio!:> de Pl"<~vr~n

~io para muitas --doenças e de muitas formas de· conduta terem 

sido . apontadas como fav01·áveis, ou mes,mo . _, indispensáv~is, à 

manuten~io~ da sa~de~ a • maioria das pessoas apresenta compor

tamento <ou ausência ele comportamento) potencialmente nocivo 

~ ~~~~e. Mes~o quando condutas favoráveis sio divulgadas e/ou 

oferecidas, uma parte da - popula~io nio desenvolve tais condu

tas CSIMON & DAS, 1984; ·HANSEN & RESICK~ 1990; MAMON et alii, 

1990) • . As ciências elo comportamento têm feito uma contribui

~io significativa nesta área, estruturando modelos psicosso

ciais que t en b:tm p l" eclt ze1· ou expl ic a l" p o1· , qLU~' . pessoas ad <~r em, 

ou n~io, às medid<.l.S p:axa p1·even~~~o .. de su<.\ Pl"ÓPl"i<.':l. -~a~d\~ CI<-ING, 

i 984) • . 

· Co~ o a~mento da aceita~io da . importincia ·dos fatores 

socio·-psicológicos n<J. ·: saüde, dniciou·-se uma . co1·1·id~~ na \~1Llci·

da~io dos modelos teóricos de comportamento em saüde, espe

cialmente os. de conduta preventiva, que foram propostps. Mui

tos .-desses modelos foram apresentados, mas um dos mais estu

d<.l.dos :tem '. sido o l~od•?lo . d<~ C1·enç<.1.s de Saüde ·- líCS, _de li:O

SEI-JSTOCI< ,· Ci974·.:.A> · < -I<ING, 1984; QUAI-I, :f.98!5; Pli:ENTICE·-DUI-J(\1 & 

ROGERS, 1986), talvez por ser o modelo mais elaborado para 

estabele~er rel~ç5es entre crenças de saüde das pessoas e os 

comp Ol" h1.men tos , d \~ s<.l.Úd e : ( S Il'iON & DAS, 1984 )i. ou p 01· qu<~ seus 

componentes da percep~io psico-social apontam pontos-chave 
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para intervençio e estratjgias modificadoras de motivaç5es, 

crenças e condutas ligadas~ prevençio <EISEN et alii, 1985), 

ou ainda porque incorporam.muitos aspectos de outros modelos 

<FINCHAN & WERTHEIMER, 1985). 

As quatro'dimens5~s, ou componentes, b'sicas do MCS 

levam a 2 ~ari~vei~ maiores: o valor dado pelo indivíduo a 

certa ~eta, e a estimativ~ deste indivíduo sobre as possibi

lidades de que determinada açio conduza a essa meta (JANZ & 

BECKER, 1984). 

As quatro dimens5es~propostas e j' descritas, ba

seiam~se na percepçio individual sobre dado problema de sa~de 

medido pela suscetibilidade e gravidade· percebid~s no prqble

ma (ameaça potencial) e a relaçio de custo-benefício na açio 

preventiva proposta (benefícios·~enos barr~iras ~ercebidas). 

Embora sem uma comparaçio direta, pois os trabalhos 

divulgados nio enfocam o problema do cincer cérvico-uterino, 

os resultados obtidos no estudo do modelo foram coerentes com 

os da literatura •. A maioria dos trabalhos tem-se preocupado 

com a consistincia interna <validade) do MCS. Todos concordam 

com a relaçio existente entre suas dimens5es e um relativo 

valor preditivo · <MAIHAH & BECKER, 1974 ; HARRIS & GUTEN, 

1979; FINCHAM & WERTHEIMER, 1985) ou explicativo de conduta. 

A explicaçio da conduta poderia ser usada como diretriz em 

programas ou estrat,gias educativas para tentar alterar cren

ças CJANZ & BECKER, .1984> ou conduta CSIMON & DAS, 1984; 

KJNG, 1984; . PETOSA & WESSI~GER, 1990; WEISSFELD et alii, 

1990). 
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Dessa forma, nio apenas os níveis operacionais seriam 

motivados a ~es~uisar e discutir parte dos·resultados, mas os 

níveis centrais de pesquisa contariam com um n~mero maior de 



dados e diferentes parimetros para enriquecer os estudos mais 

avançados do modelo. 

Na pr~tica, muitas outras relaç5es podem surgir, j~ 

, que nos se1·viç:os d(~ s<J.Údt:?. procul·a·-se. :.3. p<o·t i c ipad~o do p::~.·

ciente <conduta), sendo as crenças e o conhecimento apenas 

meios utilizados para melhorar a participaç5o nos programas 

de sat.lcle. 

No estudo do JTJC)dE~lo, em nE~nhum dos> tl"<:'\balhos consul·

tados foi apresentada :a distribuiç:5o dos detalhes dos compo

•nentes, mas apE~nas as dimens>5es e s>uas l"elaç5!~~s, ou C) m!Jdelo 

f o i usado p ax a p ~~ (~p <J.l" <J.l" .. um in s tl· umen to ~;em d (~f in i 1· a men su 1· a.·

çio de seus componentes. 

Embora KIRSCHT <1974-B) e ROSENSTOCK (1974-B> reco-

mendem o uso da totalidade das dimens5es ou componentes, ge

l" a lnu~n tE~ tem si d !:) u s<:1d a a c on.: E~ 1 aç i o mul t i v a l" i acl<:'\ como rn!~cl :i cl <:1 

da interrelaçio entre os componentes do MCS. 

CALNAN & , RUTTER <1986)~ num estudo sobre crenças e 

' condut<J.. 'n<J.'; pn~vençio do câncer .d(~ . m<J.ITI<J. pelo aut(J--ex~-J.m(~ <:\fil··

mam: "the relationships between beliefs anel behaviors were 

much we<.1.l<e1· than the ln(Jdel h<J.d , led , us bJ expect and <J.CC(JUnb~d 

fo1· no mo1·e .than a qual-tE~~- of.•the variances". No mE~nc:i.on<:"\do 

estudo ~ anilise foi feita por regressio múltipla estratifi

cada e o modelo foi usado ~ara' compor o instrumento, sem clis

c r i m i tl<.'\ ~~ S(~U s . c omp on entes. A quan t i f i c aç ~ío ·Po i ·f(d t <J. p m· 

questio, em escores d~ um a cinco. 

O problema do_tratamento de escores como variáveis 

quantitativas de razio & uma questio conflitante que se pro-
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curou evitar~ Se os resultados obtidos no presente estudo, 

resgatando o car~ter qualitativo dos componentes do modelo, 

forem confirmados em outros estudos com o MCS, haver' um am

plo campo para procurar porque isto ocorre, atrav&s de an~li

ses mais comp 1 e><<~s. ' 

8 • i - 1LliC.S...:._..s~.u.s_..c:s.HTllU1ll~llÍ.eJ:L.e__a_t:.Oll..d.u!:.a...l?.J:.e.ll.r~ll.t.:i.~.ii\. 

Neste estudo, o grau de gravidade percebida apresen

tou pequena influincia na conduta <Tabela 67>. A propor,io de 

pares concordantes foi apenas 38,9X • Embora alguns autores 

afirmem ser a gravidade muito associada ~ conduta, tais estu

dos não medi n:\m (~SP<~c i ficamente a conduta p\·event i va, mas a 

conduta de doentes. 

o- grau de suscetibilidade percebida influenciou mais 

a conduta <Tabela 68), apresentando 45,1X de pares concordan

tes. A suscetibilidade .tem sido apontada como uma das· variá

veis mais associadas ~- conduta <BECKER & MAlHAM, 1975; HAR

IHNG & O' LOONEY,. i 984; .. CALNAN & 110SS, i 984; EJ:SEN et a 1 :i. i, 

1985; KING, 1984; PETOSA & WESSINGER, 1990). 

O componente benefícios percebidos apresentou pouca 

ou nenhuma -relação com a conduta preventiva mensurada, com 

apenas 32,4X de pares concordantes em grau <Tabela 70>. 

SIMON & DAS (1984) consideraram as barreiras como o 

componente mais ligado a uma "possibilidade de a'io" em doen

ças ven&reas. Tamb&m KING (1984), considerou barreiras/bene

fícios um componente importante na conduta preventiva de mo-



l&stiai cardíacas ~elo · controle da pressio arterial. As dife

renças entre os estud~s nio sustentam uma compara~io. Outros 

au t Ol"<~s · ( CAU'-!AI'-!, :l <~85; CALNAN & I;:UTTEI=i:, i 986 e PHENT ICE·-IlUh!N 

& I:;:OGERS, 1986) . encontraram pouca ou nenhuma relaçio desta 

val·iável com , .<1 condub1 em seus. (~studos~ como foi o c <J.so do 

presente trabalho. 

Como a gravidade e a suscetibilidade percebidas e, 

Pl" in c ip<ll mente, benefícios e barreiras sio variáveis in-

fluenciadas pelo conhecimento, tanto d~ doenç~ como do m&todo 

~r~ventivo, estudou-se tambem a influincia destes dois fato

res na conduta. As distribuiç5es encontradas para estas va

riáveis estio nas Tabelas 60 e 61. As m&d{as (em VEM> obser

vadas nas duas vari,veis sio bastante prdximas: 72,9 pontos 

para o conhecimento de cincer c~rvico-uterino e 73,2 pontos 

para o conhecimento do exame de Papanicolaou. 

A conduta preventiva parece ter sofrido influincia 

dos dois · tipos de conhecimento <Tabelas 71 e 72), embo~~ em 

menor grau quanto ao conhecimento do cincer c&rvico-uterino, 

apresentando, respectivamente, 38,9% e 36,2% de pares concor

dantes. h!estas duas tabelas pode-se observar, quando nio fo

ram considerados .os pares de . dados concordantes em .. grau~ que 

a · discordincia acima da diagonal (graus de conhecimento maio

res que os de conduta> foi maior que a discord~ncia abaixo da 

diagonal (graus de conheciment6 menores que os ~e conduta>. 

No que ·se ~efere ao conhecimento de · c~ncer cérvico- uterino, 

as ~orcentagens foram 35,1 · e 28,6%, e :no conhecimento do exa

me de Papanicolaou, 35,8% e 24,2%, respectivamente acima e 
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<.l.b~J.ixo · ·da .diagonal ~ ,suge-\·indo um gn:m de- conhe-cimento supe·-

rior ~ conduta preventiva. 

A rela~io entre conhecimento de cincer c~rvico-uteri-

no e conhecimento_do e-xame de Papanicolaou apresentou 41~6X 

de pat·es concot·dant es, evidenciando cet·t a · 1·e1 a~io~ -ent n:~ eles 

( Tabel:c.1. 73). : 

Estes resultados, · evidenciando maior propor;io de pa-

res concordante-s no conhecimento do exame~ suge-re-m que a con-

cluta parece ·estar menos , influenciada por conhecimentos mais 

t~cnicos e se-m utiliza~;io . , pritica imediata~ como o conheci-

mento de:"\ doc:~nç:a em sí . .. As ct·enç:as, , aparentemente, sÓ· se alte-. \ 

ram no nível comportame-ntal~ só mudam parcialmente, ou lenta-

mente. 

A maicn· · Pl"OI'Ol"ç:~'\o de valot·es conco1·clantes em grau 

<:l.quí encon t 1·ad<.1. . foi a · relaçio . · suscetibilidade/conduta 

(45, UO .• 

Este 1·esul ta do . conconla com <:"\ . a fi nnaç:~'\o ele JANZ & 

BECKER (1984), de ,que cada componente · do modelo est' associa-

do signi~icantemente ~ conduta~ e seu estudo evidenciar~ qual 

deles estimais associado a ela. · 

; · AlgÜmas· 11 inova;Ões'' fot·am intt·oduzidas, " o que podet·ia 

<~xp 1 i c ar p:cJ.\·b-;:- desb~s \"esu ltados. Estas "inovaç:Ões11 já fo\-~J.m 

usadas e aprovadas em outros trabalhos, referentes, ou nio, 

ao MCS, mas nio num mesmo estudo. A primeira delas foi a con-

fecç:io do instrumento com bases em conhecimentos populares e 

científicos, mas considerando sempre os conhecimentos e opi-

ni5es ·. da . popula;io~ Este tipo de abordagem nio ~rara- ape-
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nas a pormenorizaçio com que se apresentou o m~todo preconi

zado \ por PIOVESAN (1985>•, pretendeu tornar esta fase explo

rat6ri~ mais uniforme em trabalhos semelhantes. 

Na c:onf~·cç:~'\o· do instnunento pt·ocut·ou-se a fluência cl<:'\ 

entrevista, embora isso apresentasse maior trabalho na compi

laç:~'\o clc)s • dados. As . qu&~stões n~'\o fot·am <:"\pt·esentc'\clas pot· gt·u

pos relativos aos componentes, nem foi utilizada sempre uma 

escala tipo Likert, como BECKER et alii <1977), STILLMAN 

<1977), SIIíOh! & DAS <1984) e EISEN et alii <·1985). Isso pot··-

:que muitas crenç:as ou comportamentos nperdemn seu verdadeiro 

sentido· quando <J. pet· ~JÚn t:.J. ~ fonm.ll <.'\da p <H <J. um::J. t~sc <J.l::J. d(~ qu•~·

tro a seis itens. Algumas questões tem, por natureza, uma 

t·esposta dicotômic:c.,, como, pot· exemplo: "•~ -~enhot·a ach<l o 

cânc:E~l- ele Lít&~l-rJ uma doenç:a gt·ave?u C)U nA senhora já fez <:'\lgum 

e><ame de P<lP<ln icolaou?"" Qu<~stões deste tipo são m<~lhot· <.'\cei·

tas qu<:'\nclo se agu<:'\l"cla <:'\ t·esposta natut·al ·- nsimu ou "n~'\o 11 , 

para, só entio, procurar-se-a pormenorizaç:io. 

Esta concepç:~o ela nattireza ela percepç:io resultou no 

enquadramento dos escores de cada componente em 3 níveis, 

conforme sua distribuiç:io. Enquadrar em níveis não foi uma 

inov<lç~Ít'). BECI<EI=i: et ~-1l:ii (1977), . ap\"(~sentat~am um::1 dicotomiza

ç:ão de valores (baixo e alto>, e STILLMAN (1977) e SIMON & 

DAS <i 984) ·· consid<~nuam os compotH~ntes d<) líCS s<~P<ll"<ld<~.mentc~ 

em graus baixo, médio e alto. Mas neste trabalho alterou-se o 

crit~rio pata delimitar os níveis: ao inv~s de ~sar um enqua-

* 'PIOVESAN,A.:Apontamentos de aula~ FSP-USP, 1985. 
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dramento teórico (teoricamente~ quem se enquadraria em cada 

nível>, em todas as vari~veis foi usada a própria distribui

çio para a divisio, exceto na conduta preventiva. Esta foi 

uma tentativa de contornar possíveis falhas de abordagem que 

nio tivessem sido mensuradas em cada variivel, at~ porque as 

crenças sio fatores muito pessoais, e a pesquisadora acredi

ta que, dificilmente, ser~ possível criar um instrumento que 

envolva todos os componentes significativos para todas as 

pessoas. Ainda que isto fosse possível, o "peso" de cada com

ponente variaria muito de pessoa para pessoa, bem como sua 

reaçio frente ao problema questionado. 

Conforme esta linha de raciocínio, considerou-se que 

valores exatos nesta escala poderiam nio corresponder ~ rea

lidade do fato, mas apenas ~ realidade percebida no momento, 

mensurado pelas quest5es apresentadas - e o foco da gravidade 

ou da suscetibilidade da entrevistada estaria deslocado por 

diferença em sua escala individual de valores. 

Embora o valor absoluto dessa mensuraçio possa ser 

contestado,, como foram usadas quest5es diferenciadas em cada 

componente, cada entrevistada manteria, no final, uma "ordem 

aproximada" no valor mensurado, permitindo a formaçio de 

"blocos ordenados". Mesmo com este enfoque, os resultados 

gerais obtidos nio foram muito diferentes dos ehcontrados em 

outros trabalhos ( HAIMAN et alii, 1977; LANGLIE, 1977; 

CHAHPION, 1984;· SIMON & DAS, 1984; EISEN et alii, 1985; e 

WEISSFELD et alii, 1990), apesar da simplicidade da apresen

taçio e da manutençio da natureza intrínseca das variiveis. 
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~ interessante notar que, ao comparar-se a proporçio 

de pares concordantes em cada grau nas diferentes dimens5es 

do mod~lo, foi encontrada uma maior concentraçio de pares 

concordantes nos graus alto e baixo, sendo que, sempre o grau 

baixo· foi o que apresentou as maiores proporç5es. Tais valo-

res foram: gravidade, 52,8X < e 38,9X no total>; suscetibili-

dade, 58,3X < e 45,1X no total><Tabelas 67 e 68>; benefícios 

menos barreiras, 42,0X (e 32,4X no total><Tabela 70). O mes-

mo ocorreu na rela~ici conduta e conhecimento.sobre o exame 

preventivo: 56,6X (e.38,9X no total)(Tabela 72),e conhecimen-

to da doença e do exame preventivo :45,8X <e 41,6X no to-

tal) <T<:\belc"\ 73). 

J' na rela~io conduta e conhecimento da doença, embo-

ra a proporçio concordante em grau baixo tenha sido mais alta 

que a porcentagem total de pares concordantes (40,7X e 36,3X, 

respectivamente), nio foi a maior dos tres graus- o que ocor-

reu no grau alto: 47,iX <Tabela 71). 

Esta concentraçio de pares concordantes em grau bai-

xo, que ocon·eu• em 'quasé t ode:1s as ve:w i'veis envolvidas quando 

comparadas ~ conduta, parece indicar que o valor preditivo do 

modelo encontra-se mais nesta faixa, deixando um amplo campo 

para verificar porque isso ocorre • 

.. 0 baixo valor preditivo de conduta pelo MCS, enfocado 

de virias maneiras, tem levado muitos pesquisadores a asso-

ciar outros componentes ao MCS, na tentativa de melhorar seu 

valor preditivo. Esta ~' inclusive, uma das recomendaç5es de 

ROSENSTOCI< (j.974-B> e MAIMAN & BECKER, 1974). Os 
{)ocumen\açio 

SerMo de Blb\lo\ec~OOE pUSLICr>
fACU~DE OE DE sf>.O pJ>.ULO 
UNWERSID~DE 

1·esu 1 ta dos 
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s~~<) p\·omissol·es, ·m<.'\s pouco ' c-ompaniveis, um<.'\ vez que cada pes·

quisador e~tuda l u~a doen~a ·. sob um -aspecto; nem sempre rela

cion<Hb.l à compo\-t:.lmentc) p\·~-;:ventivo; há estudo~~ soiHe pa\·ti·

cipa~io em tratamentos de manutenc;io ' de sa~de em . pacientes 

com doenr;:as . ·cl·ôn icas, tJart ic ip'ar;io .em tl·atamento cul·:at ivo, 

etc. Há, · ainda, estudos educativos que ·:medem <:"1 "possibilidade 

de ar;io'', uma vez que a ar;io . não se concretizou, e muitas ou-

tt·as ciU~e\·enc;as. 

-Entre os pesquisadores que sugeriram 6utras variáveis 

para · associar;i6 com o ~ MCS ~ ~6de-se citai NEWELL et alii 

( 1986)' que ·, propuseram um . componente de atitude baseado em 

teorias _ de expectativa X valores; BECKER et.alii (1977), que 

usaram componentes ~'despertadores ele medo~, também ligados à 

teol-i<.'\s de expect:.ltiva X v:alol·es; ;CALNAN (1985), quc~ p\·opôs o 

~locus" :de controle e o HCS ligado à motivar;io geral ela sa~

de; I<IJ·m (1984), que defendeu o uso da "<ltl·ibuiç:io cau.s<l.l" do 

foco ele estudo; QUAH <1985), que concluiu pela necessidade da 

inclu.sio ; de mais tris variáveis: . ethicidade, sexo e filiac;io 

religiosa; PRENTICE-DUNN _& ROGERS (1986), que sugeriram uma 

a ssoc i aç: ão : com -a ~· Pl· ot e c t i on · 11ot i v;J. t i on Th eor ::i" , <l qu:.J.l t <.'\m·

bém -se baseou no ~despertar _do medo" à cloenç:a; KAUFERT et 

alii (1986), que \estudaram a ,mensurar;ão do conceito de , sadde 

e o valor de~se 1 conceito comci expectativa ele mudanças ele con

duta · e · LANGLIEC1977) que 'salientou a mensul·ac;ão do "l·isco 

clil·eto'f de inj~\·ia · à satícle. 

11esmo :: cc)IJI o baixo valcn· p\·edit ivo até agcn·a , E~ncontt·a

do, o MCS parece continuar fascinando os pesquisadores de 
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comportamento em sa~de. WEISSFELD et alii (1987) afirmaram 

que a confiabilidade dos índices de cren'a depende da idade, 

\·aç:a e sexo, qu<.1.ndo ent~io se to\·nam insb·ument.os panl ~;-1:!:.E.l...i·

.c;..at:__..a_..t:..o.n.rJJJ..t..a. Este valo\· "explicado\·" já havia sido citado 

por ' KING (1984) e CALNAN e RUTTER <1986). 

Mais ' re~entemente, PETOSA & WESSINGER (1990) e WEISS

FELD et alii ~1990); defenderam o uso do modelo com sua aná

lise descriti~ai porque isto ajudaria a identificar variá

veis .. ~teis .P<.W<3. inte\·venç:Ões educacionais. Est:.1 é h1.mbém a 

opiniio de PASKETT et . alii <1990) e LANGANA et alii <1990), 

que enfatizaram, ainda, a necessidade dos estudos de compor

tamento. · 

As observa~ões - do presente trabalho enfocando o lado 

explicativo do MCS e as variáveis ~teis para intervenções 

educacion<:-ds encontradas, serio comentadas mais adiante 

(itens 8.3 e 8.4). 

8 • 2 , - .0J.!.±.J:..a.fL..!:>.b~~J;;'~..ar.:.Õ.e..s_..s..o.b.t..!L.t-:L..r..r.m..d..u.t..a__.E.J:..f:.':l..f.:ll.LLJ/.S.1 

rl..o .. :.J:.inr.?.L..c:.é.J:jlJJ:.o=.u..i.;g.r:.in.o ..... 

As rela,ões entre os componentes do MCS com a condu

ta preventiva estudada já foram detalhadas • Os resultados 

para o ~rupo estudado como um todo, indicaram que componen

tes mais .stibjetivos do modelo (gravidade e suscetibilidade) 

apresentaram ~ maior • . concordincia com a conduta preventiva. 

Indica\"<.'\m ,, também . ce\-t<.'\ \·e1<.1.ç:ão .enb·e conhecimento de cânce\· 

cérvico-uterino . e ; conduta em menor nível que no conhecimento 

do exame de Papanicolaou e . conduta. 



A suscetibilidade .. &. considerada um dos componentes 

mais preditivos . de conduta~ mas ~ . também o mais subjetivo dos 

componentes do modelo. · A percepçio da suscetibilidade é muito 

usada na ''Hotivation Protection Theor~" ~ outras teorias se

melhantes · que associam medo~ conduta, recebendo nestas teo

rias o nome de ~vulnerabilidade". 

·, As .. Tabelas . 75 (~ 76 ap\·~sentam os 1·esult~.dos da <ls',;o·-

cia<;:ão . . ent\·e o "grau" alegado .de . medo ele vi1· a tE~l- cânce1· de 

úte\"() e o gnlll d(~ suscet ibi 1 idade pe\·cebid<l, (~ o "gnlll11 d~~ 

medo e o grau de conduta preventiva. 

A suscetibilidade aparece, até · certo ponto, relacio

nada com o medo de .desenvolver a doen<;:a <Tabela 75>. Das en

t\·evistad<.l.S . que :, alega\·~.m 11 muito medo·'', 49,3Y. pe\·b.::-nciam ::i 

classe de g\"C:'\U . de suscetibilicle:'\dE~ alto. · Em contl·apal·tida, 

51,9Y. das que , alegaram "nenhum medo11
, apresentaram suscetibi

lide:'\Cie .baixa. No gl"C:'\t.t baixo de · !:>uscetibilidadE~, C:'\S Pl"C)POr(j.Ões 

de respondentes ... diminue conforme o 11 grau" de medo < muito, 

mais ou · ~enos, · pouco e nerihum>. Essa relação não é tão evi

dente no g~a~ alto, onde as propor<;:5es de respondentes nio 

acompanham ·.· din~tc"'mente ·o "g1·au" de medo, embo1·a mantenham 

certo decréscimo. 

A comp<:'\1-a<;:~{o E.'fetuc'\da ent1·e conclut<:'\ , p1·eventiva E~ medo 

de desenvolver a doen<;:~ <Tabela 76) parece indicar · uma rela

(j.ão maior. Das mulheres que alegaram "muito medo", 50,7% ele

las apresentaram conduta em grau alto, enquanto 70,4% das mu

lhel·es quE~ ' aléga1·am "nenhum medo" ap1·esentan:'\m conduta em 

gr<.l.U l:l<lixo .. O ~~~J\"<':I.U 11•• de rm~do <lpa\·(~C(~ ,-et-J.cionado a um<l dimi-
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nuiçio da proporçio de mulheres com ~onduta alta, e a um au

mento da p 1· C>P cn· ç ~-\c> de mu 1 h e1· E~s com conduta b a i x<:\ • A1:> <:H· e11t e·

menb~, no entanto, a condut<J. b<lixa sof1·e mais influência d<J. 

falta. de medo (70,4%) do que a conduta alta. do excesso de me

do (50 ,7%) •. 

A c omp a l" <:1ç: ~-\o en b· e med c> cl e d es<~n v o 1 VE'l" c\ cl oen <;:a e c o·

nh<~c imento do cânce1· c<h-vico :· ute1· i no Cf<.'I.IH~la 77) nio <J.Pl·es<~n·

toú estl·eita l"<:~la~;~-\o ·entl·e as ·val·:i.ávej.s. As propo1·~;ões ele mu

]11(~\·es nos dife\·entes 11 g\·aus11 d(~ ·•m~do não fo\~am muito dife

fentes, nem foi possível identificar uma possível tendencia 

de aumento ou decréscimo dessas proporç5es. nos diferentes 

graus ele conhecimento. Isso indica uma possível nio relaç:io 

entre conhecimento e medo. Neste caso, como foi evidenciada 

relaç:ão entr~ conhecimento e conduta<Tabela 71), e entre me

do e conduta<Tabela 76), a conduta considerada positiva esta

ri~ ~ericlo mediada por diferentes fatores. 

Estes dados sugerem que alguns fatores possam influir 

na conduta preventiva de forma indireta ou direta, formando 

uma equação difícil de formular. 

QUAH (1985), WEISSFELD et alii (1987) e HIRST et alii 

(1990) postularam que a conduta encontra-se relacionada l 

idade. Ao pfocurar esta rela~;ão, encontraram-se evidências ele 

que ela parece estar presente neste trabalho <Tabela 74). O 

grau ele conduta observado 'diferiu nos grupos etários forma

dos. As mulheres mais jovens <16 a 26 anos) apresentaram con

duta . em 9l"<:Ul ·baixo .em ~55,BX elos cal:>os E~, em g1·au alto, em 

apenas 19,2%. A conduta em grau baixo diminue um pouco com a 
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idadt2', 1m1s a condub1 ~~m gl·au :.11to tende. a atunenta\· •• ~ conduta 

em grau m~dio manteve uma propor~ão similar de mulheres nas 

tres primeiras faixas etirias, mas após os 45 anos caiu brus

camente (para i3,2X). Nesta faixa etiria parece haver uma di

cot:omi:<?:aç:~io: a ·conduta bÚtde a· seT <:\lta ou baixa n<l gn.l.nde 

maioria dos casos, sendo alta em 47,7X deles. 

KIRCHT et alii (1966) mencionaram que as jovens acre

ditam menos em m~todos preventivos, e este estudo evidenciou 

apenas i9,2X das mulheres mais jovens com conduta alta<Tabela 

74>. O pouco conhecimento e int<:~\-esse por este tipo de <;~x<:'\m(~, 

conforme relatado por CHARLTON (1983), também poderiam expli

car a baixa porcentagem de co~duta alta ~ncontrada neste gru

po. 

RAKOWSKY & DENGIZ <1984), relataram que pessoas em 

idade mais avançada tendem a confiar mais fortemente na efe

tividade dos m~todos preventivos que acreditam possam ser 

eficientes •. Se b.J.l obse\·v::.l.ção se con.finna\·, esta se,· ia um<l 

possível expl ic<:'\~~{o pa\"<:1 a: o fato das mulhe\·es mais idosas 

deste estudo terem apresentado uma conduta dicotomizada. Uma 

possível f~lta de confianç:a no m~todo tamb~m coincide com o 

fato do grau baixo de conduta diminuir menos do que o aumento 

do grau alto, pois estas propor~5es não atingiram valores 

iguais ou superiores a 50X. 

Este co~portamento dos dados sugere, tamb~m, um tipo 

de conduta coerente com a delineada por SHARP et alii <1983), 

quando 6bservou que nem a atitude nem os sintomas alteravam a 

utilização dos serviços de sa~de pelos mais pobres, mas sim a 
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presen'a de sinto~as considerados sjrios o suficiente para a 

procura de servi~os. Este usintoma considerado s~riou no cin

cer c~rvico-uterino~ aparentemente, encontra-se ligado, at~ 

certo ponto, ao aumento da idade. 

A tentativa de explicar comportamentos atrav~s de mo

delos lógicos, lembn1 ''' fl-asc;~ de BEI1 (i973): "cn;:·n~a<.:>, atitu

des e valores parecem estar logicamente ligados, mas em al

guns casos a l~gica mais parece freudiana qu~ aristotilica. ~ 

esta mistura de lógica e psico-lógica que constitui os funda

mentos das cren~as e atitudes". 

8 • 3 ·- Q.!J.t.J:.as_ilru.U..i.r.:j]J;.Q_as_.d.Q__J;',S..t!.!.d.Q. 

A an~lise descritiva <Tabelas de 9 a 58) resultou em 

algumas observaç5es muito ricas sobre a percepçio das pessoas 

entl-evistadas, tanto sobl-e "câncel- de útel-o", quanto sob1·e o 

exame de Papanicolaou. 

A opinião das respondentes sobre 13 fatores de risco, 

inclusive os·obtidos no estudo exploratório, encontram-se na 

Tabela 9. Fatores de risco mais aceitos na literatura, como 

hereditariedade, paridade elevada, uso de anticoncepcionais e 

iniciação sexual precoce obtiveram cerca de i/3 de respostas 

"nio sei", assim como 11 Sental- em lugar quente11
, uma cra?nça 

popula1· bastante comum, 1·ecebeu 59,2Y. de l-espost<:\s 11 não sei". 

As maiol·es p()l"C~~nt:i~.g,~ns de 1·esposb.l.s 11 n~.iou fonun encont:n1das 

na paridade elevada, em aspectos psíquicos e no 11 frabalho de 

macumba 11
:. 
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Tais resultados sugerem uma influincia social .na per

cep~io dos fatores de risco. Condi~6es socialmente "bem ·acei

tas1/. <inclusiv~? pol· f<.üon::-s l·eligiosos) l·eceiH:-l·am <.'\lb;~. por·

centagem de respostas "nio" <ter muitos filhos, "vir de mie 

para filha") assim como as crenças populares, geralmente mal 

vistas· no!:> sel·vi<;:c>s de saLtei('~' <te1· pensanu;~nto negativo, f<:1:a:e1· 

trabalho de macumba>. Por outro lado, atitudes socialmente 

"condenadas", foram consideradas fatores de risco. Fazer 

abortos, ter relaç5es com muitos homens sio, entre outros, 

exemplos destas atitudes. 

sio um dos problemas deste tipo de estudo, citadas por JANZ 

e BECKER (1984), KRISTIANSEN & HARDING <1984) e HUNT & MA

CU::OD < 1987) • 

~ lógico pensar ~ue a admissio de um fator etiológico 

como de risco, venha a aumentar a suscetibilidade de quem se 

sabe portador deste fator. Estas respostas "nio" e "nio sei" 

aos fatores mais corriqueiros, como o uso de anticoncepcio

nais, paridade elevada e idade da inicia~;:io sexual, podem 

tamb~m significar que tais respostas possam traduzir a nio 

aceita~;:io psicológica de quem se sabe portador de um fator 

etioldgico e, portanto, estar em risco (JANZ & BECKER, 1984; 

PRENTICE-DUNN & ROGERS, 1986>. 

Estas quest5es sio extremamente delicadas, pois estio 

estreitamente ligadas a um histdrico de vida nem sempre cons

ciente. Segundo ROSENSTOCK & KIRSCHT <1974>, BARTLET (1981), 

KING (1984), GREEN & BIRD (1986) e PARIJS <1986> as crenças 

de saüde, bem como os h'bitos de saüde sio formados na infin-
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cia. Submeter-se a exames de sadde em ausência de sintomas e 

adotar .medidas preventivas e de higiene fazem parte desses 

hibitos~ 

Na Tabela 10 observa-se que apenas 50,4% das respon

dentes afirmaram ~ue nio se "pe~a cincer" de outra mulher 

cancerosa, evidenciando possível estigma social por medo de 

contigio. 

As Tabelas 7 e 11 indicam um- possível conflito cul

tural : 74,4% das entrevistadas consideraram o cincer de Jte

ro uma doen~a "muito perigosa", mas na Tabela ii vi-se que, 

quando comparada ~ outras doenças, nio apresentou-se tio pe

rigosa. A maioria das doen~as indagadas para compara~io foram 

consideradas mais graves que o.cincer: tuberculose, AIDS, sí

filis, ataque cardíaco, hipertensio e.loucura; de igual peri

go foi apontado o cincer da mama. Depreende-se pois que, um 

prov~vel obst,culo ao exame de Papanicolaou ~ a posi~io do 

cincer de Jtero na "escala de perigo", apesar da alega~io da 

doen~a ser "muito perigosa". 

Uma possível razio para isso, talvez seja a cren~a de 

que o cincer de dtero & sempre curivel (25,2%) ou quase sem

pre é cur,vel <57,3X><Tabela 12). Estes dados, apresentam 

conflito com outros, apresentados na Tabela 58, onde 86,6% 

das entrevistadas concordaram com a afirma~io de que "todas 

as mulheres com cincer de Jtero acabam morrendo dessa doen-

~a". 

Para as entrevistadas, o maior 11 perigo" est' no cin

cer "deixar 'defeitos"< o que foi alegado por •72,5% das entre-
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vistadas), seguindo-se ser o cincer de ~tero uma doen~a "que 

mata"(68,7X) e "nio tem cura"(54,2X><Tabela 08). 

Nio h~ um consenso sobre.este "defeito", mas h~ alta 

porcentagem de respostas afirmando que., uma vez instalada a 

doença, é preciso "tirar o ~tero" <Tabela 14) e, .como conse

quincia disso, a maioria das respondentes tem a cren'a de que 

<.1. mulher 11 nt~o v<.1.i levar uma vida nonm1l sem ~tel"011 Cfab(~1<1 

15). Esta "normalidade de vida" nem sempre ·foi associada ~ 

<:~tivid::1de S(~><ual. Os d::1do~; sug(~l·em que vid::1 nonnal (43,~5X) 

pressupÕe atividade sexual normal <41,6X), por~m, o que foi 

considerado vida 11 nio normal 11 (48,9X) nio est~ ligado apenas 

~ ativid<:'\de .sexual "n~1o nonnal" (5,8X) <Tabela 15). 

O cincer cérvico-uterino parece nio fazer parte da 

preocupa,io consciente da populaçio <Tabelas 18 e 19>, talvez 

porque 85,1X das respondentes <Tabela 17) estivessem em au

sincia de sintomas, e conforme BULLOUGH <1972) os sintomas 

sio os melhores preditores de conduta e de suscetibilidade. 

· :BULLOUGH < :1. 97r2) , e CALNAN & liOSS <i 985 > citam o fa-

talismo como uma das maiores barreiras aos comportamentos 

preventivos. Tal fatalismo, conforme :BULLOUGH <1972>; KRIS

TIANSEN & HARDING (1984>; CALNAN (:1.985) e HUNT & MACLEOD 

(1987) seria uma consequincia ·da "cultura da pobreza", quan

do o indivíduo nio se sente respons~vel por sua sa~de ou nio 

se percebe com possibilidades de evitar desconfortos. Numa 

r~pida síntese, a·· consequincia seria a procura de ajuda 

(quando h' procura) s6 quando o desconforto ~ muito grande, e 

entio 11
0 médico S(~l"<.~ o ,-c~spons~vel pelo ::1lívio11

• 



12:1. 

Os resultados obtidos indicam observa~5es coerentes 

com certo grau d<::- fat a 1 i smo: 48, :f.~ das E~ntl·evi sb:"\clê:"l!:> consicle-

,-am que o câncel· de út(?\"O 11 Se t ivel· que da\·, dá mesmo'' <Tabe·-

11 Procurar o m~di~o'' . (Tabela 21)~ Já, 48,5% acham que a doen-

<;a ' pode Sel· · .evitacla E.' elevem Pl"OCltl"al· O mécl:i.co. 11 Socialmente 

esperada11 ou nio, nenhuma das entrevistadas respondeu que 

'~fecha\·. o co\·po" & medida p\·event iva par<:"\ C) câncel·. Tal Y<::-s·-

posta · condiz com · .a xealidade empÍl"ÍC<l obsel"V<lda, ou s~-::-ja: 

falta de mentalidade preventiva. O ~orpo pode .ser '~fechado" 

contn."t. coisas absb·atas, col(::-tivas, como mau olh<."t.do, · inv(~j<l 

ou azal·. Porém as do<::-nç:<:"\!'.> são concretas e inclivülual i-

zadas. A pesquisadora também desconhece a macumba ou o ben-

zimento preventivos específicos - só conhece os curativos.-

Quando indagadas se o médico pode "ensinar como evi-

tar a , doenç:a'~, 91,7~ elas entrevistadas responderam que sim 

<Tabela 22), mas , pelas respostas anteriores <Tabelas . 20 e 

21), não há muita· credibilidade neste. ensinamento, já que 

Uma -· p\·ovável ban·eil·a ''àm> · Pl"oblemas ginecológico<.:> em 

a ~ergonha d~ fazer ex~me ginecológico que mais 

metade das entl·ev:i.stadas . (58,4~) alt=~ga tE~l- <Tabela 27>. l"ias 

41,6~ só sentem embaraço se o médico .for do sexo masculino • 

Apes<:w · .clis!:>o, aclmHem quE~ elevem p\·ocunw o rn<~cl:i.co . (90,5~0, 

que a doen~a nio pode ser diagnosticada sem exame (80,iX) e 

ainda 89,7~ :- admite algum g\·au de ineclo ·em vil" a desenvolve\· 
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A~:,·(~dit<~.m ::dnd::3. que o cânc(~,- de tlte,·o só pode s~~,- d(~·

tectado ' p(;~h\ Pl"<:\t ic<:'\ de, exame de Pap:.:ulicolaou associ:.:"tdo ao 

exame· .ginecológico <Tabela 50),ji que, apenas 17,5X confiam 

no resultado do exame de Papanicolaou isoladamente. 

A maioria C93,5X) ji fez pelo menos um exame de Papa

nicolaou, experiincia esta que aumentou conforme a idade <Ta

bela 29). As 17 respondentes que nunca se submeteram ao exame 

de Papanicolaou alegaram "nio saber que devia fazer o exame", 

~vergonha" ou "outro motivo~. 

Os dados das Tabelas 38 e 39 sio representativos, 

pois 66,8X das entrevistadas atribuem seus conhecimentos so

bre o exame Papanicolaou· exclusivamente ao médico e 79,7% ao 

médico e outra(s) pessoa(s), com uma diferença de apenas 

12,9X. Conhecendo o serviço onde .os dados foram colhidos, é 

f<Í(: i 1 vel· i fic.:u· · que <3. rmüm· ia dos func ion::h i os esb3.V<3. P'"(~pa·

rada para fornecer estas informa~5es e, possivelmente, as 

forneceu. Mas a populaçio, conforme sugerem os dados, nio es

tava preparada para assimilar informa~5es de satlde de outros 

profissionais de. satlde além do médico. Esta observaçio refor

~a as recomenda~5es de ADEMUWAGUM (1974>, ROBERSON (1987>, 

TAYLOR & KELNER (1987), ZIFFER et alii (1987) e HANSEN & 

RESICK <1990> sobre a necessidade. de preparar os médicos pa-

ra respeitar as crenças de seus pacientes, integrar-se no 

contexto· preventivo e refor~ar as orienta~5es de outros pro-

As entrevistadas <Tabelas 40 e 41) admitiram a neces

~idade do exame de Papanicolaou (86,0%) e 92,8% .alegaram que 
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o exame tem como finalidade evitar o cincer de dtero, al&m de 

descobri-lo no início <65,6%) e descobrir outras doen~as 

(90,8%). 

No entanto, admitiram tamb~m alta porcentagem de fa

lha no exame <Tabelas 42, 50 e 51). Apenas 32,4% alegaram 

acteditar no resultado do exame, e somente 17,6% tim a cren'a 

de que este exame sozinho pode detectar o cincer c&rvico-ute

rino. Tal crença pode representar uma s~ria barreira ao ras

treamento, ji que a confiança demonstrada pela populaçio em 

estudo neste m~todo de preven;io diagndstica parece ter sido 

pequena. 

KNOPF ·(1976) e FINCHAN & WERTHEIHER (1985> enfatiza-

ram a necessidade de melhorar os conhecimentos sobre as cren

'as existentes a respeito do cincer. HARDING & O'LOONEY 

(1984) num estudo sobre crenças a respeito de nove doenças 

numa mesma popula~io, salientaram que cada doença apresenta 

um perfil típico de cren~as, e que conhecer estas crenças & 

fundamental como primeiro passo educativo. 

Apesar de responder que o cincer de ~tere tem cura, 

65,7% das entrevistadas alegaram medo de saber o resultado do 

exame, e 42,8% receiam tanto submeter-se ao exame quanto sa

ber o resultado <Tabela 55). Essas mesmas mulheres, que no 

início da entrevista <Tabela 12) afirmaram acreditar que o 

cincer de dtero, em fase inicial, sempre ou quase sempre tem 

cura (25,1 e 57,2%, respectivamente), concordaram (86,8%) com 

a afirmativa de que utodas as mulheres com cincer de dtero 

acabam morrendo dessa doen~a1' <Tabela 58), e 68,7% alegaram 
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<Tabela 08) que a doença~ grave porque~ fatal. Apesar dis

so, a maioria afirmou que "adianta" fazer o exame de Papani

colaou (Tabela 56). 

As crenças das mulheres que frequentavam os Serviços 

de Sa~de da Prefeitura Municipal de Sio Jos~ dos Campos em 

1989 apresentaram, portanto, certos pontos de conflito que 

necessitariam ser melhor estudados. Os mais sugestivos sio a 

baixa confiabilidade num exame que alegam ter "efeitos pre

ventivos", os "def(?itos11 dei><<.1.dos P<da do(?nç:<3. (que alegam se\· 

cm·ável ,, IH'\ maiol·ia dos C<:'\sos, mas que acaba matando> e a \"e·

laç:io medo/conduta preventiva no cincer c&rvico-uterino. 

As quest5es que possibilitaram evidenciar estes con

flitos, nem sempre foram utilizadas para compor dimens5es di

ferentes do HCS e, porisso, podem ser uma possível causa da 

va~iaç:io nio explicada no modelo, que tanto tem incomodado os 

pesquisadores. quando do uso de m~todos mais sensíveis. Estas 

crenças em conflito poderiam sustentar, at& mesmo~ a hipdtese 

de que ~assam exercer influencia no baixo valor preditivo do 

modelo. 

No entanto, estes conflitos nio podem ser ignorados, 

até po\·que fazem P<3Xte de cada indivíduo, de sua dualidade 

entre a expectativa e o conhecido. Como trabalhar estes con

flitos dentro de uma mensuraç:io é.um desafio que a pesquisa

dora nio se atreveu a abordar, tanto porque o estudo nio foi 

delineado para tanto, como porque este fato nio foi menciona

do em nenhum trabalho sobre ou com o HCS. 
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Logo na primeira tabela <Tabela 01) encontram-se os 

dados indicando que, das 300 entrevistadas, tris C1,0X) ale

garam "nunca ter ouvido falar" em câncer de útet·o, e 5 (i,7X) 

nunca terem "ouvido falar em exame preventivo, de Papanico

laou ou de lâmina". Isso soma 2,7X da amostra indicando uma 

prov,vel propor~io de mulheres que estariam fora de um con

trole preventivo por ignorarem a mol~stia ou o meio de pre

vençio. Somando-se a essas respondentes, as 7 C2,3X) que ale

garam nunca terem se submetido ao exame porque nio sabiam que 

deveriam fazi-lo <Tabela 36), tem-se 5,0X da amostra. Esses 

dados sugerem que a cobertura sobre o programa de rastrea

mento nio foi suficiente, nio foi uniforme ou nio se manteve, 

pois essas mulheres foram entrevistadas dentro do servi~o de 

saLÍ.de. Pouca vontade, pot·que "não gostam de fala\· no assun

to11 ,· tamb~m poderia justifica\· pat·te dessas t·espostas. 

Os resultados das Tabelas 24 a 28 indicaram uma 

orienta~io sobre o valor do m&dico, seu papel na preven~io do 

câncer de LÍ.tero e a nomenclatura usada: a totalidade das en

trevistadas conhece o exame por 11 preventivo do câncer", e 

apenas 42,0X o conhece como exame de Papanicolaou <Tabela 

29). Na Tabela 31 vi-se que 59,2X das mulheres que se subme

teram ao exame, não se lembraram da &poca aproximada do últi

mo exame. 

No entanto, as informa~5es comumente fornecidas por 

campanhas educativas tiveram alto índice de acerto: a mulher 

precisa fazer o exame de Papanicolaou mesmo sem sentir nada 
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an onn::1l (86,0%, Tabela 41), o exame previne o cincer (93,5%, 

Tabela 40), o exame deve ser feito periodicamente <76,3%, Ta

bela 44) e a cada 6 meses ou 1 ano <88,0X, Tabela 45) e "fi

car sem fazer o exame.pode prejudicar a sa~de" (79,6X, Tabela 

46). A p(~\-iodicfdade citad::1 n:.1s T::1bel<H> 44 ~~ 45 ton1::1·-s(~ im·

possivel para quem nio sabe a ~poca do ~ltimo exame <S9,2X 

das mulheres,conforme T~bela 31). 

As respondentes tamb~m nio. puderam indicar uma ~peca 

da vida para iniciar os exames de Papanicolaou <Tabela 47>, 

mas 69,5% alegaram ser depois da primeira gravidez <Tabela 

48). 

Nas Tabelas 71 e 72 observou-se a concordincia entre 

grau de conduta preventiva e grau de conhecimento do cincer 

de· .t.ÍtE~\-o <~ ele E~xame de Papanicc)laou, respG:ctivamente. Em am

bas .as tabelas nota-se grande concentra~io de respostas nos 

graus baixo, e alto discordantes em conhecimento e conduta, 

indicando um nível de conhecimento superior ao de ·conduta 

preventiva. Nio se pode dizer que o conhecimento determine 

conduta, e ~ at~ possível que o interesse por sa~de induza a 

busca de'conhecimento; no entan~o, e sem esperar que os re

sultados sejam altamente positivos, um programa educativo de

ve\·:i.a se\" :iniciado mE:lho\"<:inclo os pontos falhos dos conheci

mentos existentes. 

Assim, seriam contemplados os pontos onde se observou 

falhas no conhecimento considerado correto: quando se deve 

iniciar os exames, sua nio rela~io com a gestaçio, os aspec

tos positivo~ dessa prev~n~io diagndstica, o fato da doen~a 
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em questio nio "dar avisos" <Tabela 52), a periodicidade de

sejada no programa e os procedimentos para obten~io do exame. 

Possivelmente, estas informaç5es seriam bem aceitas, pois 

51,9X das entrevistadas admitiram conhecer pouco sobre o exa

me em questio, e 39,4X consideraram seu conhecimento "mais ou 

menos" <Tabela 37). 

Este maior grau de conhecimento "t~cnico", sem con

flitos com crenças Ji existentes poderia auxiliar no aumento 

da propor~io de mulheres com conduta preventiva alta <HIRST 

et alii <1990)); ~possível tamb~m que influencie o conflito 

íntimo exposto nas Tabelas 48 e 55, quando as respondentes 

consideraram que fazer o exame nio di trabalho, mas tem medo, 

tanto .de submeter-se ao exame quanto de saber o resultado. 

Poderia, ainda, estimular algumas mulheres interessadas em 

procurar o exame, mesmo que apenas por curiosidade ou, con

forme o grupo, por pressio·social <HUNT & MACLEOD, 1975; LAN

GLIE, 1977; SIMON & DAS, 1984 e LANGANA et alii,1990>. 

Outra crença a ser estimulada seria a confiança no 

exame de Papanicolaou. Apesar dos problemas de falsa-negati-

vidade ( LYNGE & POLL, 1986; TAYLOR et alii, 1987; DECI<ERT 

et alii,( 1988; GILES et alii, 1988; TAWA et alii, 1988; KOSS, 

1989; WOODMAN et alii, 1989)~ os programas de rastreamento de 

cinc~r c~rvico-~terino devem ser melhor orientados, para au

menta~-· o gn1u de confi<1bilidade nos l·esult:.1dos ~~ divulg<H me-

lhor a histdria natural da doença (BOYES, 1985; CHAVES, 

1985; BRINTON & FRAUHENI Jr., 1986; SINGER, 1986; FAERSTEIN, 

1987 e LUTHRA et alii, 1987) que ~a base deste tipo de 
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Apesar dos problemas técnicos da. coleta do material, 

especialmente em mulheres.mais idosas CBROCK et alii, 1986; 

WEINTI:-.:AUB et a 1 i i, i 987; WHEAT, et a 1 i i, j. 988; AI'1EIUCAI-l GE

RIATRIC SOCIETY; 1989; CELENTANO et alii, 1989) e dos proble

mas de leitura de liminas poderem levar a um alto índice de 

falso~ negativos <'DE LIA & SCHUMAN, 1985; KOSS, 1989; LUND-

BERG, 1989; HcCORHICK, 1989>, tais assuntos devem ser resol

vidos em imbito interno do. serviço, com·um programa educacio

nal pr6prio pa~a pessoal de siude. Os médicos, em especial, 

.deveriam ser alertados para o risco social que estimulam ao 

desacreditar, .frente ~ paciente, resultados que ela desconhe

ce porque estio sendo rejeitados. Isso acontece, geralmente, 

porque muitos desses profissionais apenas admitem uma coleta 

d•? mab~,- ia]. com l"•?su 1 b3.dos confiáveis se f<d t <l POl" g in eco 1 o·-

gistas. Talvez fosse uma boa estratégia convencê·-] os a 

participar, como professores, de um programa de treinamento 

de pessoal de enfermagem para coleta do material. 

Um outro aspecto que precisa ser enfocado sio as 

crenças ''em conflitou, já citadas anteriormente. Nio bastar~, 

por certo, ~ si~ples informaçio. As respondentes, em 90,8X 

dos casos, consiclel-al·am-se· "cuidadosas com a Pl"Óp\·ia saLteie" 

<Tabela ~5<n·. PO\-blnto, esb~s c\·enç;.is d(~V~~m esh~l- em nível n~io 

consciente, sendo .superpostas pelo que foi aprendido <ou de

corado) como ce~toj e só se pode detectá-las através de jar

g6es populares que ainda nio foram utilizados em campanhas 

educacionais. 



Os "conflitos de cren~as" fazem parte de qualquer 

programa onde se pretenda mudan~as de comportamento. O MCS 

mostrou-se um bom initr~mento para identificar conflitos de 

cren~as e falhas de conhecimento. 

A estrat~gia educativa sugerida at~ aqui, foi de en

corajar condutas de sa~de positivas e estimular a cren~a nos 

benefícios da conduta desejada, tal como foi proposto por 

KIRSCHT <1974-A), HOCHBAUM <1979) e RUFFING <1979>. 

~ praticamente impossível fazer-se contribuiçBes con

cretas para programas educacionais, especialmente visando mu

dan~as de comportamento em sa~de, sem lembrar as duas grandes 

linhas de pensamento sobre a estratégia a ser adotada para 

tentar promover a mudan~a desejada: a necessidade, ou nio, de 

"der:;pe1·t a1· o medo 11 das pessoas. Este p1·ob 1 E.'ma está int imam<~n·

te ligado ~ forma como seria divulgados os riscos específicos 

a determinadas condi~5es de sa~de. ~ certo que as pessoas tem 

o direito de conhecer os riscos a que estio expostas <SLOVIC, 

1986 e 1987> ma~ é certo também, que há várias formas de in

formar as pessoas sobre os riscos. 

Alguns pesquisadores recomendam despertar o medo da 

doen~a <KIRCHT et alii, 1966; LEVENTHAL et alii, 1983; FIN

CHAN & WERTHEIMER, 1985; .PARIJS, 1986; PRENTICE-DUNN & RO

GERS, 1986;. SLOVIC, 1987 ) enquanto outros defendem a ideia 

de que a melhor estratégia educativa é despertar a necessida

de do bem-estar {ADEMUWAGUM, 1972 ; HOCHBAUM, 1979; RUFFING, 

1979; LANGANA et alii,i990). 
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Este estudo n;o prop5e estrat~gias, mas detectou uma 

necessidade de melhor~r o conhecimento da populaçio sobre os 

fatore~ de risco do .cincer c~rvico-uterino <Tabela 9). Este 

conhecimento seria importante para conscientizar as pessoas, 

possibilitando que se enquadrassem como pessoas em risco, o 

que se sup5e leve a um aumento da suscetibilidade. ~ preciso 

enfatizar, na educaçio, que os grupos de risco estio ligados 

~ inicia~io sexual precoce, ~ atividade sexual propriamente 

dita CWRIGHT & RIOPELLE, 1984; BENMOURA et alii, 1985; COP

PLESON, 1985; MEANWELL et alii, 1988; e MAMON et alii, 

1990), a um maior n~mero de partos (BRINTON et alii, 1989; .e 

HEI:;:REI:;:O E.'t ali i,. j,9<10), ao ntÍm&~l-o de pa1·cei1·os; du1·ant~:~ <:'\ vida 

toda (GUIJON · et alii, 1985; NOLLER et alii, 1987 e MANT et 

alii, j.988), ao numr~1·o ante1·im· d!~ P<:'\l·ceil-r.>s do .companheil"O 

<TRIGAUX & li:OBYN, 1986; ZUNZUNEGUI et alii, 1986; HANT et 

alii,1988; FREITAS, 1989), ao herpes genital e outras viro

ses sexualmente transmissíveis <ANDERSON,1977; WINKELSTEIN 

.JI:;:. · et . a 1 i i,· :1.984; PE .. JOVIC & THUAIRE, 1986; OIUEL, 1988; 

HERRERO et alii, 1990), e hibitos de higiene, incluindo o fu

mo <BRINTON .et alii, :1.986; FREITAS, :1.988; HERRERO et al, 

i 989). 

A juventude <SADEGHI et alii, 1984; Wli:IGHT & li:IOPEL

LE,i984; CARHICHAEL & CLARCKE, 1986; li:AYMOND, 1987) e a ve

lhice ou a interrup~io da atividade sexual <REISENBERG, :1.986; 

BUTLER, 1988; CELENTANO, 1988; BARRY & KATZ, 1989; YOUNG & 

TREVAN, 1990) nio. sio elementos para exclusio do rastreamen

to. Apesar disso, 51,0X das entrevistadas alegaram que nio hi 



&poca . para iniciar a fazer , exames de Papanicolaou <Tabela 47) 

e r .. <:''\Penas 44, 7Y. consid<:~r<:"lm que não se deve deixat· de faz(~t· os 

exames·com a idade <Tabela 49). 

A ' maioria dos fatores de risco enquadram o cincer 

cénlico-utet"ino como possível 'doenç:a sexualmente tt·ansmissí-

vel · · <WRIGHT & RIOPELLE,i984; TRIGAUX & ROBIN, 1985; SLATTERY 

et alii~ 1989) e o estigma desse tipo de doenç:a CSIMON & DAS~ 

1984) pode levar . a sérios problemas dentro da família. ~' 

portanto~ uma abordagem que deve ser feita com os cuidados 

que o assunto merece. 

Problemas de sadde envolvendo diretamente o coito, 

como no caio d~ · ciri~er · c&rvico-uterino~ são sempre difíceis 

de serem divulgados em larga escala, embora sejam relativa

mente fáceis de serem abordados em . pequenos grupos. Quando 

estão .. envolvidos o . passado e o _presente sexual de ambos os 

parceiros~ um componente , viral que pode apresentar . longo pe

t·.íodo de . latência . <ZUI'-!A, 1984) e componc;~ntes de suscetibili-:

dade · individuais 1i~·ro ·totalmente e~;clarecidos <GI~UBB~ 1985; 

I<ADISH t-~t alU., i.98é> c;~ SLATERRY et alU., i.989), a aiHJt·dagem 

para leigos de ' todos · estes fatores é um desafio a6s ·educado-

t·es. 

El • 5 ·- .C..cm..sj . ..cLcr..aç,_Õ.P.~~-.E~i.n..rti.s. 

Em 1984~ . - CHAMPION criticou - o uso da estatística ele

mentar . pat·a estudos de ct·ença!:> com o uso ·dE.' uma · es.tn.ttut·a 

multipla como o l"iCS • . o uso do comiH.ltadot· ton1ou possível uma 

an~lise detalhada da robustez do modelo e confirmou sua vali-
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dade ou consistencia interna através de muitos estudos (cita

dos no início deste capítulo). 

Alguns problemas, j~ constantes de sua proposiç5o 

inicial, no entanto, continuam existindo até o momento: o MCS 

continua sendo . a estrutura mais flexível e completa para o 

estudo de crenças de sa~de, mas seu valor preditivo de con

duta tem sido baixo; cada estudo ~ apresentado com um instru

mento e a estrutura do modelo nio diz se os componentes do 

modelo devem ser correlacionados, multiplicados ou interados 

CKIRSCHT, 1974-B; CALNAN,i985). Ainda é obscuro o caminho 

crença/conduta, pois nio se pode precisar quem se altera 

primeiro <KIRCHT,i974-A; CALNAN, 1984 e CALNAN & RUTTER, 

i 986). 

WEISSFELD et alii <1990) enfatizaram que o problema 

com crenças nio esti na falta de resultados estatisticamente 

significantes, mas na presença de resultados que ultrapassam 

nosso poder de interpretaçio e, portanto, o uso de métodos 

estatísticos mais v~lidos, ainda que menos sensíveis, tornam-

se de~:;ejáveis. 

O presente estudo voltou-se ~ estatística "elementar" 

como forma de apresentaçio destes dados, face ao desenvolvi

mento das ciincias sociais, especialmente as ciincias do com

portamento, esperando que estas tragam subsídios para expli

car algumas das crenças encontradas. A pesquisadora procu

l·ou, t::lmbém,. segui\· a ol·ient:<J.ç~~o d::J. Ol"iS (1980) qu:..J.ndo pn;:-co

nizou que a pesquisa deveria ser desmitificada e integrada, e 

as pessoas envolvidas no sistema de sa~de deve- riam ser en-
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Este m~todo de apresentaç~o das variiveis em tr&s 

"graus" ~ de ficil interpreta~io e nio necessita t~cnicas so-

fisticadas. A estatística.descritiva ~de fácil entendimento, 

e pode evidenciar ripidamente rela~5es que possam ser estuda-

das por m~todos mais sensíveis e robustos. 

intençio da pesquisadora criar, 

abordagem, um "ponto de partida" para programas de mudan~a de 

conduta de sa~de em larga escala. A partir deste "ponto", fi-

xado no primeiro levantamento, os crit~rios da divisio em 

graus ficariam estabelecidos para todas as variiveis em estu-

do. Avaliaç6es posteriores, a cada etapa, mostrariam qual 

componente, ou componentes, do modelo estariam se alterando 

com a açio de sa~de ou educativa. Uma anilise descritiva po-

deria identificar, at~ mesmo, alguma crença específica que 

se esti modificando e at~ onde ~ possível alteri-la. E veri-

ficar se a conduta também estJ mudando na comunidade. Esta 

participaçio na pesquisa tornaria possível o trabalho com 

amostras diferenciadas, ficando a parte estatística e metodo-

ldgica, mais técnicas, a cargo de pessoas com formaçio para 

I;:OSEI'-ISTOCI< (1974-B) chama a atençio para o fato dos 

programas educacionais serem sempre de natureza experimental 

e necessitarem de avaliaçio para verificar qual o valor que 

as pessoas atribuem ao que foi ap1rend :i. do. O 1·1CS, p m· es t :,:~x 

relacionado ao valor dado ~s aç5es de sa~de pelo usuirio, po-

de ser um instrumento ~til para esta avaliaçio. 



O processo de mudança de comportamento nio ~ ripido 

como g6stariam os implicados no processo, mas passa por dife

rentes estigios: contemplaçio, determinaçio e manutençio do 

comportamento, os quais envolvem um processo adaptativo 

CSHARP et alii, 1983; HUNT & MACLEOD, 1987). Poder contar com 

um modelo deste tipo para verificar estes est,gios seria um 

importante passo. 

O tipo de rela~~o proposta neste trabalho evidencia 

na relaçio crença/conduta preventiva: uma maior contribuiçio 

do componente ·suscetibilidade ( 45,1% de pares concordantes 

em grau)(Tabela 68), e indica maior concentraçio de pares 

concordantes nos graus mais baixos de cren~a e conduta pre

ventiva <Tabelas 67 a 73). Uma suposta razio para tais resul

tados poderia ser feita com um paralelo das observa~6es de 

WEISSFELD et alii (1990) sobre os baixos níveis de conceitos 

sobre sa~de manifestada pelos menos favorecidos. Isso indica

ria,. segundo os mencionados pesquisadores, limitações poten

ciais das atividades de educa~io comunit,ria em sa~de dirigi

das aos pobres, quando se limitarem simplesmente a incentivar 

atitudes de sa~de. 

Nesses anos todos em que o MCS vem sendo estudado, 

-.;ua capac :idad(-:- l"(~l<lt: iva em "pl·(~V(~l·" .comport<lmento-.; pl·ev.::'t1t i·

vos tem desafiado os investigadores. KING (1984) salienta que 

a maioria das pesquisas realizadas negligencia a irea relati

va aos fatores determinantes das cren~as de sa~de. Para ele, 

os fatores causais <castigo, culpa, maldiçio,etc> que cada 
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indivíduo atribue a cada doença podem criar dificuldades para 

a coopera~io em aç6es favor,veis ' sa~de. Tais crenças, por 

estas atribuiç6es causais 11 distorcidas" sobre o ponto de vis

ta profissional, nio seriam cren~as irracionais, mas raciona

lizadas, podendo tornar-se um modelo folc16rico de crença. 

QUAH (1985) considera os aspectos das atitudes que, 

geralment~~ tem suas raizes em valores culturais e religio

sos, mais importantes do que os fatores estruturais <condi

ç6es ambientais), quando considerados como possíveis fatores 

explicadores de comportamentos preventivos em sa~de. 

Na realidade, nenhum autor, inclusive a pesquisadora, 

estudou ou prop8s vari,veis concernentes ao conceito de com

portamento de sa~de que norteou a construçio do MCS, e que 

corresponde, ·basicamente, ao desejo de cada pessoa em evitar 

doenças ou sentir-se bem, devendo, para isso, valorizar as 

a~5es de sa~de que os profissionais consideram positivas. 

Trabalhou-se, sempre, sem atentar para o detalhe de 

haver-se escolhido um modelo filosoficamente estruturado sob 

a premissa de que as pessoas, em todas as suas dimens6es 

psicoldgicas, desejam estar com sa~de e prevenir-se das doen

ças, e quando se lhes é fornecido um meio de prevençio em que 

possam confiar elas participaria dele. As doenças degenerati

vas e as de origem psicossomitica nio demonstram que estes 

fatores sejam comuns a todas as pessoas <SULS & RITTENHOUSE, 

1987; BOWERS, 1987). 

Talvez o desejo de vida seja uma defesa da auto des

truiçio, talvez um lado obscuro comande muito mais o compor-
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tamento humano do que tem sido comumente admitido. Se assim 

for, um outro componente psiquico necessitar' ser incorporado 

a esta estrutura lógica que comp5e o HCS (LUDWIG et alii, 

1990). A pesquisadora espera que a simplifica,io e a aborda

gem aqui propostas possam acelerar os estudos, contribuindo 

para obter, mais rapidamente, algumas das respostas ~s v'

rias quest5es relativas a cren~as e condutas de sadde. 
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9 - CONCLUSÕES 

9.1 - O instrumento elaborado forneceu dados consis

tentes para verificar as cren~as sobre o cincer c&rvico-ute

rino das mulheres da popula~io estudada e identificar algumas 

variiveis que interferiram na·conduta pieventiva. 

9.2 - Os resultados obtidos na rela~io MCS <Modelo de 

Crenças de Sadde) e conduta preventiva do cincer c&rvico-ute

rino foram, em magnitude, coerentes com a bibliografia, e 

apresentaram as seguintes características: 

9.2.1 - A variivel suscetibilidade esteve mais 

relacionada com a conduta que a variável gravidade percebida. 

9.2.2 - A variivel beneficios-barreiras apre

sentou pouca ou nenhuma relaçio com a conduta preventiva. 

9.3 - Nio foi identificada rela~io significativa en

tre o MCS e a variável conhecimento do cincer c&rvico-uteri

no, e foi identificada uma rela~io modesta entre MCS e conhe

cimento do exame de Papanicolaou; ambas as variáveis apre

sentaram rela~io com a conduta preventiva do cincer c~rvico

uterino. 
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9.4 - A anilise descritiva das crenças possibilitou 

identificar falhas e conflitos entre as crenças utilizadas 

para compor cada dimensio do MCS. 

9.5 Foram identificadas variiveis que podem subsi-

diar futuros programas educativos. O instrumento e o HCS mos

traram-se ~teis para explicar crenças e identificar conheci

meritos falhos, falsos ou em conflito. 
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ANEXO 1 

ESTABELECIMENTO DO RAPPORT 

Bom dia (ou boa tarde). Heu nome & Stela, e trabalho 

com sadde. As p~ssoas que trabalham comigo acreditam, como eu, 

que existem muitas coisas que as pessoas conhecem e que os Ser

vi~os de Sadde nio conhecem, mas estas coisas sio importantes 

para melhorar o Servi~o. 

Por isso resolvi estudar o que as pessoas pensam sobre 

algumas doen~as. 

O assunto que estou estudando & sobre uma doen~a que d~ 

em muitas mulheres. A senhora poderia colaborar e responder 

umas perguntas? Vou anotar suas respostas, mas só eu e a senho

ra saberemos do que conversamos. 

Se a senhora quiser dizer seu nome, acho que a conversa 

fica mais fiei), pois eu a tratarei pelo nome, mas se nio qui

ser, nio faz mal. 

< ESPERAR PELA RESPOSTA DO NOME> 

Dona •••• ~.~<SE FOR O CASO>~ podemos come~ar? 

( EM CABO AFIRMATIVO COMECAR A ENTREVISTA> 

i 



ANEXO 2 
N! ________ _ 

O HBH NA PREVENÇÃO DO CANCER CÉRVICO UTERINO. SÃO JOSÉ DOS CAHPOS, 1988 

1 - Dona ____ , eu gostaria que a sra. me dissesse se j' ouviu falar I ct 
em câncer de útero, sim ou não? I 
- Sim •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _____ (1) I 
- Não ••••••••••••• <PASSE P/ 032) ••••••••••••••••••• _____ <2> I 

------------------------------------------------------------------------~---------2 - Vou fazer-lhe algumas perguntas para saber o que pode provocar o I cc-4 
câncer de útero: I 

I - Ele vem de mãe para filha, sim ou não? 
1lu a Sra. não sabe'r ••••••••••••••••• 

II - O câncer de útero d' mais na mulher 
que tem muitos filhos, sim ou não? 
llu a sra. não sabe? ••••••••••••••••• 

III - A mulher que faz aborto mal feito 
est' mais sujeita a ter câncer de 
útero, sim ou não? 1lu a sra.· não 
sabe? •••••••••••••••••••••••••••••• 

IV - O câncer de útero d' mais na mulher 
que tem.muitos abortos, sim ou não? 

v -

1lu a sra. não sabe? •••••••••••••••• 

E quando a mulher tem.rela~ão sexual 
com qualquer homem, est,_mais sujei
ta a ter câncer de útero, sim ou 
não. 1lu a sra. não sabe? ••••••••••••••••• 

VI - O câncer de útero d' mais quando a 
mulher toma comprimidos para evitar 
filhos, sim ou não? 1lu a sn. não 
sabe? •••••••••••••••••••••••••••••• 

VII - E quando ela tem doen~a venérea 
mal tratada, ela est' mais sujei
ta, sim ou não? OU a sra. não sa-
be? ••••••••••••••••••••••••••••• 

Antes, a sra. me responde se sabe 
o que i doen~a venirea, tambim conheci
da como doen~a da rua ou então como 
doen~a de homem? 
A sra. sabe ou não o que é doen~a veni-
rea? . ........................... · • · · • · · 

SIH 

(i) 

(1) 

(i) 

(1) 

(i) 

(1) 

(i) 

(i) 

NÃO I 
NÃO SABE I 

I 
I 
I 

(2) (9) 

(2) (9) 

(2) (9) 

(2) (9) 

(2) (9) 

(2) (9) 

(2) (9) 

(9) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



VIII- O corrimento"mal tratado, torna 
a ~ulher.mais sujeita a ter cin
cer de útero, sim ou não7 .Q.u a 
sra. não sabe7 •••••.••••.•..•..• 

IX - E feridinha no útero, se não for 
tratada, pode provocar cincer no 
útero, sim ou não? .Q.u a sra. não 
sabe? ••••••••••••••••••••••• : •••• 

X - Quando a mulher começa a ter rela
;5es sexuais muito jovem, ela fica 
mais sujeita a ter cincer de útero, 
sim ou não? .u.u· a sra. não sabe? ••• 

XI- O cincer de.útero dâ mais em mu
lher que costuma ter pensamento 
negativo, sim ou não? .Q.u a sra. 
não sabe7 •••••••••••••••••••••••• 

XII - Trabalho de mac~mba pode dar 
. cincer de út e1·o, sim ou não'"( .Q.u 
a sra. não sabe? ••••••••••••••• 

XIII - Sentar em lugar quente faz a 
mulher ficar mais sujeita a ter 
cincer de útero!! sim ou não? .Q.u 
a sra. não sabe? ••••••••••••••• 

(i) (2) (9) 

(i) (2) (9) 

(i) (2) (9) 

(i) (2) (9) 

(i) (2) (3) 

(1) (2) (9) 

3 - Na sua opinião, o cincer de útero i uma doen;a muito perigosa, mais G-4 
ou menos perigosa, pouco perigosa ou não tem nenhum perigo? .Q.u 
a sra. ~ão sabe? Vou repetir: 
- Huito perigosa~ •••••••••••••••• <PASSE P/ Q4) ••••••••••••• _____ <1> 
- Hais ou menos perigosa •••••• : •• <PASSE P/ Q4) ••••••••••••• _____ (2) 
-Pouco perigosa ••••••••••••••••• <PASSE P/ Q4) ••••••••••••• _____ (3) 
-Nenhum perigo •••••••••••••••••• <PASSE P/ 07) ••••••••••••• _____ (4) 
-Não sabe ••••••••• ~ ••••••••••••• <PASSE P/ 07) ••••••••••••• _____ (9) 

4 - Por que a sra. acha que o cincer de útero i uma doença perigosa? G 
<LER DEVAGAR E FAZER LIGEIRA PAUSA ENTRE AS RESPOSTAS>: 

NÃO 
SIH NÃO SABE 

I - É por que ela pega fâcil, sim ou não? 
.Q.ua sra. ... sabe! .................. nao 

(i) (2) (9) 
II - É.por que ela deixa defeitos, sim ou 

não? .Q.u a h' 

sabe? ••••••••••••• sra. nao 
(i) (2) (9) 

III É por A. tem sim não? - que na o cU\· a, ou 
.Q.ua ... 

sabe? •••••••••••••••• sra. na o 
(i) (2) (9) 

IV I que ela mata, sim ou não? .Q.u - e por 
a sra. não sabe? •••••••••••••••••••• 

(i) (2) (9) 



5 - ASSOCIAÇÃO Q4 G 

6 - ASSOCIAÇÃO Q3 X Q5 G 4 

7 - A sra. acha que a mulher pega cincer de dtero de outra mulher que cc -
está com a doenç:a, sim ou não? O.U a st·a. não sabe? 
- Sim •••••••••.•••••••••••. <PASSE P/ 08) ••.••.••.•••.•.•.• _____ (10) 
- Não •••••••••••••••••••••• <PASSE P/ Qi0) ••••••••••••••••• _____ (20) 
-Não sabe ••••••••••••••••• <PASSE P/ Q10) ••••••••••••••••• _____ (90> 

8 - Nesse caso, a sra~ acha que ~ fácil ou ~ difícil ela pegar essa cc 
doenç:a? O.Ua sra. não sabe? 
- ~ fácil ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _____ (i) 
-é diTícil ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _____ <2> 
-Não sabe •••••••••.•••••••.••••••..•••••••••••..•.•.•.••• _____ (3) 

-----------------------------------------------------------------~------ --------9 - ASSOCIAÇÃO Q7 X Q8 cc-i 

10 -

I - A sra. ouviu falar em tu
berculose, sim ou não? 
ECA: A tuberculose ~ mais 
perigosa que o cincer de 
dtero, ~ menos perigosa 
ou as duas têm o mesmo 
perigo? O.U a sra. não sa-
be? •••••••••••••••••••••• 

II - A sra. ouviu falar em le
pra, sim ou não? ECA: le
pra ~ mais perigosa que 
o cincer de útero, ~ me
nos perigosa; ou as duas 
tem o mesmo perigo? O.U a 
sra. não sabe? ••••••••••• 

III - A sra. ouviu falar em 
AIDS, sim ou não? ECA: A 
AIDS ~ mais perigosa que 
o cincer de dtero, ~ me
nos perigosa ou as duas 
têm o mesmo perigo? O.U a 
sra. não sabe? •••••••••• 

CAN. 
HAIS 
PER 

(i) 

(i) 

(i) 

OUTRA 
HAIS 
PER. 

(2) 

(2) 

(2) 

SÃO 
IGU. 

(3) 

(3) 

(3) 

NÃO 
SABE 

(9) 

(9) 

(9) 

NÃO 
OUVIU 
FALAR 

(8) 

(8) 

(8) 

I ---



IV - A sra. já ouviu falar em 
sífilis, sim ou não? ECA: 
A sífilis ~ mais perigosa 
que o câncer de lÍtero, 

, 
e 

menos perigosa ou as duas 
têm o mesmo perigo? OU a 
sra. não sabe? ••••••••••• 

(i) (2) (3) (9) (8) 
V - A s\·a já ouviu falar em 

VI -

VII 

ataque cardíaco, sim ou 
não? ECA: O ataque cardía-
co ~ mais perigoso que o 
câncer de dtero, ~ menos 
perigoso ou os dois têm o 
mesmo perigo? OU a s\·a. 
não sabe? ••••••••••••••••• 

A sra. já ouviu falar em 
pressão alta, sim ou não? 
ECA: A pressão alta ~ 
mais perigosa que o cân-, 
cer de Lítero, e menos pe-
rigosa ou as duas tem o 
mesmo perigo? OU a sra. 
não sabe? •••••••••••••••• 

- A sra. 
. , 

ouviu falar Ja em 
câncer no seio, sim ou 
não? ECA: O câncer do 
seio ~ mais perigoso que 
o câncer de útero, ~ me
nos perigoso ou os dois 
têm o mesmo perigo? .Qu a 
sra. não sabe? •••••••••• 

(1) (2) (3) 

(1) (2) (3) 

(i) (2) (3) 

(9) 

(9) 

(9) 

(8) 

(8) 

(8) 

I 
I 
I 

VIII - A sra. ouviu falar em 
não? 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

loucUl·a, sim ou 
ECA: A loucura ~ mais 
perigosa que o câncer 
de útero, ~ menos peri
gosa ou as duas tem o 
mesmo perigo? O.U. a sra. 
não sabe? •••••••••••••• 

<1> (2) <3> (9) <8> I 

------------------------------------------------------------------------~-------· 11 - Quando o câncer de útero está no começo, ele: I G-2 
-Sempre tem cura? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ (i) I 
-Quase sempre tem cura, outras não? ••••••••••••••••••• ______ <2> I 
-Quase nunca tem cura? •••••••••••••••••••••••••••••••• ______ (3) I 
-Nunca tem cura? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ (4) I 
- ou, a s1·a. não sabe? ••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ (9) I 
Vou repetir: I 

------------------------------------------------------------------------'-------· 



12 - Dizem que o c~ncer come o ~tero. A sra. concorda ou não? Ou a sra. I G-1 
n~o tem opini~oT ECA: Ele come o ~tero sd quando a doença est' I 
adiantada ou come desde o começo? .O.U a sra. não sabe7 I 
-Concorda: Come sd quando a doença est' adiantada •••••••• ____ (!) I 

Come desde o começo ••••••••••••••••••••••••••• ____ (2) I 
Não sabe •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• ____ (3) I 

-Não concorda.~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••• ____ (9) I 
- Não tem opinião ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ____ (8) I 

---------------------~--------------------------------------------------~---------13 - Se a mulher tem c~ncer de ~tero, ela sempre precisa tirar o ~teroT I G-2 
&s vezes precisa tirar o dtero e outras nioT Ela nunca precisa ti-
t·ar o útero? .O.U a sra. n~o sabe7 Vou repetir: 
-Sempre precisa •••••••••••••.•••••••••••••...•••••...•••• ____ (i) 
- &s vezes precisa e outras n~o ••••••••••••••••••••••••••• ____ <2> 
-Nunca precisa •••• ~ ••• <PASSE P/ 016) ••••••••••••••••••••• ____ (3) 
- Não sabe se precisa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ____ (9) 

------------------------------------------------------------------------14 - Se uma mulher tirou o ~tero, ela nunca mais vai poder ter filhos. 

15 - ASSOCIAÇÃO DOS ÍTENS I E II 

' . 

16-=-ni;;;-q~;-;19~;;;-;~1h;~;;-tã;~;~it;-i;~i1id;d;-;;r;-t;~-~~~~;~----
de ~tero e que outras tem facilidade, mas n~o-muita. Mas, h' 
tamb~m mulheres que dificilmente vão ter_c~ncer de ~tero e há 
outras, ainda, que podem ter certeza de que nunca vão ter essa 
doença. A sra.; pessoalmente, em que caso se coloca? .O.U a sra. 
n~o tem opini~o? Vou repetir: 
-Tem muita facilidade;~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• ___ (!) 
-.Tem facilidade, mas n~o muita ••••••••••••••••••••••••••• ___ (2) 
-Dificilmente vai ter a doença ••••••••••••••••••••••••••• ___ (3) 
-Nunca vai ter a doença ••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• ___ (4) 
-Não tem opinilo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ___ (9) 

' . . ' '' ., .,, 

G 

G-3 

S-4 

------------------------------------------------------------------------ ---------17 - Comparando a sra. com outras mulheres: Quem a sra. acha que está S-2 
mais sujeita a ter cincer de dtero, a sra. ou a~ outras mulheres? 
Ou, nio há nenhuma diferença entre a sra. e as outras mulheres? 
.O.U a sra. nlo tem opinião? 
-As outras.~ulheres est~o mais sujeitas •••••••••••••••••• ____ <!> 
-A respondente está mais sujeita ••••••••••••••••••••••••• ____ (2) 
- Nlo .há diferença entre a respondente e as outras •••••••• ____ (3) 
- Não tem opinião ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ____ (9) 



. 18 - ~s vezes, a gente ouve dizer que o cincer de dtero vem de algum 
problema que a mulher tem, como por exemplo: feridinha no dtero, 
corrimento, pessoas da família com cincer, aborto, comprimidos 
para evitar filhos, e outros. 
Agora eu pergunto para a sra.: A sra. teve ou tem algum desses 
problemas, ou qualquer outro problema que faz a sra. pensar que 
pode virar cincer de dtero,.sim ou não? .fll.l a sra. não pensa nis
so? 

I S-3 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

- Tem problema e: Pensa que pode virar cincer de dtero ••••• ____ C1> I 
Pensa que não vira cincer de dtero ••••••• ____ <2> I 
Não pensa que pode virar cincer de dtero. ____ (3) I 

-Não tem problema ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ____ (4) I 
-Não pensa nisso •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ____ <9> I 

------------------------------------------------------------------------'---------19 - H' pessoas que se preocupam muito com a idiia de um dia poderem S-3 
ter cincer de dtero, e outras que não se preocupam. E a sra., 
no seu íntimo, preocupa-se muito, mais ou menos, pouco, .QJJ. não 
se preocupa nada em um dia poder ter cincer de dtero? 
- Preocupa-se muito ••••••••••••••••••••••••••••••••••• _____ (1) 
-Preocupa-se mais,ou menos ••••••••••••••••••••••••••• _____ (2) 
-Preocupa-se pouco ••••••••••.•••••..•••.••••.••••.••• _____ (3) 
-Não se preocupa ••.••••••••••••••••••••••••••••••••.• _____ (9) 

20 - Alguma vez em sua vida a sra. chegou a pensar que podia estar com S-1 
cincer de dtero ou que um dia podia ou poderá ter essa doen~a, 
sim ou não? O.U a sra. nunca pensou nisso? 
- Sim ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ Ci> 
- Não ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ <2> 
-Nunca pensou nisso ••••••••••••••••••••••••••••••••• ·-----~<9> 

21 - A sra. acredita que uma mulher que est' com cincer de dtero pode S-2 
não sentir nada de sirio e viver normalmente, e não saber que 
está com essa doen~a, sim ou não? 
- Sim • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ------ < 1 > 
- Não •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ (2) f __ _ 

22 - Dona ••••••• , algumas pessoas dizem que, se o cincer de dtero tiver S
que dar, ele d6 mesmo e não adianta fazer nada para evitar. Outras 
pensam ao contr,rio: diiem que se a mulher tomar cuidados ela po-
de evita1· o cincer de dtero. E a sra., o que acha? .!lu a s1·a. não 
.tem opinião? - Vou repetir. 
-Se tiver que dar, dá mesmo •••••• <PASSE P/Q23) ••••••••• _____ (1000) 
-Pode evitar, tomando cuidados ••• <PASSE P/023> ••••••••• _____ (2000) 
~ Não tem opinião ••••••••••••••••• <PASSE P/Q25> ••••••••• _____ (9000) 

23 - Neste caso: s 
ADIAN- NÃO PREF. 
TA ADIAN- NÃO 

TA RESP. 
I - Adianta ter fé em Deus, para não 

ser atingida pelo cincer de dte-
ro ou não adianta? O.U a· sra. 
prefere não responder? •••••••••• 

(100) (200) (900) 



II -.Adianta ela faler trabalho de 

III 

macumba para fechar o corpo ou 
não adianta? D.u a sra. pre·Fere 
não ~esponder? ••••••••••••••••• 

- Adianta ela ir ao midico para 
saber se tem cincer de iltero 
OU não adianta? 0JJ. a.sra. pre
fere não responder? •••••••••• 

(10) (20) (90) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

<1> <2> <9> I 
------------------------------------------------------------------------'---------24 - ASSOCIACÃO Q22 X Q23 I S-1 

------ I 

-------~----------------------------------------------------------------'---------
25 - Se a mulher for ao midico, o que ele pode fazer: 

I - O midico pode ensinar como evitar o 
cincer de dtero ou o cincer de dtero 
não pode se1· evitado? D.u 'a sn. não 
tem opinião? •••••••••••••••••••••••• 

II - Ele pode descobrir a doença desde o 
começo? D.u a sra. não tem opinião? •• 

III - Ele pode descobrir a doença, mas 
sd quando ela.Ji esti adiantada? 
.OU a sra .• não tem opinião? ••••••• 

SIH 

(1) 

(1) 

(i) 

NÃO 

(2) 

(2) 

(2) 

NÃO TEH 
OPINIÃO 

(9) 

(9) 

(9) 

cc-3 

26 - Hi ~ulheres que, .para evitar o cincer de dtero costumam fazer b-4 
coisas ~ue o povo acha que. di bons resultados, indo ao midico 
sd se aparecerem coisas mais sirias. Na sua opinião, o que a 
sra. acha que deve fazer? Procurar o midico primeiro, fazer as 
coisas do povo primeiro, fazer as duas coisas ao mesmo tempo? D.u 
a sra. não tem opinião? - Vo~ repetir: 
-Deve procurar o midico primeiro ••••••••••••••••••••••• _____ (!) 
-Deve .fazer primeiro as outras coisas •••••••••••••••••• _____ (2) 
- Deve fazer as duas coisas ao mesmo tempo •••••••••••••• _____ (3) 
-Não tem opinião •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• _____ (9) 

27 - Hi mulheres que dizem ser capazes de descobrir que estão com cin- b-2 
cer de iltero mesmo sem estar notando nada de anormal. A sra. con-
corda ou não concorda com elas? !lu a sra. não tem opinião? 
-Concorda •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ (!) 
-Não concorda •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ <2> 
-Não tem opinião ••••••••..•••.••••.•••••.•••••.••••.••• ______ (9) 

28 - A sra. pessoalmente, tem medo ou não de ter cincer de dtero? ECA: b-4 
Tem muito medo, mais ou menos ou pouco medo? 
- Tem·muito medo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ (i) 
- Tem medo, porim mais ou menos ••••••••••••••••••••••••• ______ (2) 
- Tem pouco medo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ (3) 
-Não tem medo ••••••••••••••••••••.•••.••••.••.••••••••• ______ (4) 



29 - Se, por suposiç~o, a sra. tivesse cincer de dtero, gostaria que b-1 
lhe contassem que estava com essa doença ou preferia n~o saber? 
.O.U a sra. n~osabe o que seria melhor? 
- Gostaria:que contassem •••••••••••••••••••••••••••••••• ______ (i) 
- Preferia n~o saber •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ (2) 
- N~o sabe o que seria .melho1· ••••••••••••••••••••••••••• ______ (9) 

30 - A sra. tem vergonha de fazer exame ginecológico com m~dica, sim b-3 
ou n~o? E com m~dico, sim ou n~o? 
- Tem vergonha de fazer apenas exame com m~dica ••••••••• ______ Cl> 
-Tem vergonha de fazer apenas exame com m~dico ••••••••• ______ C2> 
-Tem vergonha de fazer exame com ambos ••••••••••••••••• ______ C3> 
- N~o tem vergonha de fazer exame com nenhum •••••••••••• ______ C4> 

----------------------------------------------------------------------------------31 - A sra. já ouviu falar em exame preventivo de cincer de dtero, ct 
sim ou n~o? 
- Sim ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _____ (100) 
- N~o ••••••• ~ ••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••••••••• _____ C200) 
- N~o aplicada •••••••• (É O NÃO DE 01) ••••••••••••••••••• _____ (300) 

32 - A sra. conhece um exame em que ~ retirado um pouco de secreç~o do ct 
dtero da mulher, que depois ~ colocada num pedacinho de vidro 
chamado limina e em seguida levado para exame no laboratório? A 
sra. já ouviu falar nesse exame de limina, sim ou n~o? 
- Sim ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ____ C10) 
- N~o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ____ (20) 

33 - A sra ouviu falar em um exame chamado Papanicolaou, sim ou n~o? ct 
- Sim ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _____ (1) 
- N~o ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• _____ C2> 

34 - ASSOCIACÃO 031 X Q32 X Q33 ct 

NO CASO DOS CóDIGOS 222 OU 322 <TODAS AS RESPOSTAS NEGATIVAS> PASSE P/ 075 

Muitas pessoas consideram o exame de limina, o exame preventivo e o 
Papanicolaou, a mesma coisa. Por isso, daqui para frente vou usar 
apenas a palavra Papanicolaou. 

35 - Em toda a sua vida, a sra. já fez algum exame de Papanicolaou ou co-4 
nunca fez esse exame? .O.U a sra. n~o tem certeza se fez esse exa-
me de Papanicolaou? 
- Fez •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _____ Ci> 
- N~o fez •••••• (PASSE P/ 042) •••••••••••••••••••••••••• _____ (2) 
- N~o tem certeza ••••• CPASSE P/ 042) ••••••••••••••••••• _____ (9) 

36 - Quantos exames de Papanicolaou a sra. fez durante toda a sua vida? co
Se a sra. não lembrar com certeza, diga mais ou menos quantos? .O.U 
a sra. n~o lembra? 
- Fez _______ exames 
-Não 1embra ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ <9> 



37 - Contando desde o começo de 1984 já se passaram 4 anos. Durante es- I co-4 
te tempo quantos exames de Papanicolaou a sra fez? Ou a sra. não I 
fez nenhum? .!lu a sra. não lembra? I 
- Nenhum exame ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ (i) I 
- ______ exames I 

~ N~o lembra ••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• ~ •••••••••• ______ (9) I 

10 

---------~----------~---~---~~------------------------------------------~---------38 - A st·a. lembra em que ano fez o LÍ1timo exame de Papanicolaou7 D..u a I co-4 
sra. n~o lembra? I 

- N~o lembra •••••••• ~ •••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••• _____ _ 

39 - De 4 anos para cá, alguma yez a sra. foi ao Posto de Saúde ou ao co-i 
m~dico, por sua própria vontade, para fazer o exame de Papanico-
laou, ou as vezes a sra. fez o Papanicolaou foi porque o m~dico 
ou outra pessoa mandou fazer? Ou a sra. n~o sabe dizer? - Vou re-
petir. 
- Foi por vontade própria ••••••••••••••••••••••••••••••• ______ <1> 
-Foi, mas n~o por vontade própria ••• <PASSE P/041) •••••• ______ (2) 
-Não sabe dizer ••••••••••••••••••••• <PASSE P/043) •••••• ______ (9) 

40 - De 4 anos para cá, quantas vezes a sra. foi ao Posto de Saúde ou co-1 
ao médico, eor vontade eróeria, para fazer o Papanicolaou, Q.IJ. a 
sra. não lembra quantas vezes foi? 
- _______ vezes 
-Não lembra •••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ____ _ 

41 - Na última vez em que a sra. fez o exame de Papanicolaou, este exame co-i 
foi feito: 

I - Por sua própria vontade, sim ou n~o? 
<PASSE P/ 043> •••••••••••••••••••••• 

II - Porque o médico pediu, sim ou n~o? 
<PASSE P/ 043) •••••••••••••••••••• 

III - Porque algu~m lembrou a sra., sim 
ou n~o? ••• <PASSE P/ 043) ••••••••• 

IV - Porque falaram no rádio ou na T.V., 
sim ou n~o7 ••• <PASSE P/ 043) •••••• 

V - Porque a sra. viu escrito em algum 
lugar, sim ou nio7 •• (PASSE P/ 043). 

VI - Por outro motivo, sim ou nio7 
<PASSE P/ 043) •••••••••••••••••• 

SIH NÃO 

(i) (2) 

( 1) (2) 

(i) (2) 

(i) (2) 

(i) (2) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

<i) <2> I 

~-----------------------------------------------------------------------~---------



42 - Porque a sra. nunca fez nenhum exame de Papanicolaou? 
SIH 

I - Foi porque a sra. não sabia que era para fazer, 
NÃO 

sim ou não? ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
( 1> (2) 

II - Porque a sra. nlo lembrou que tinha que fazer, 
sim ou não? •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(i) (2) 

III - Foi porque a sra. não quiz fazer, sim ou não? 
(1) (2) 

IV- Foi porque a sra. não.teve tempo de fazer, 
sim ou nio? •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

( 1) (2) 

V - Foi porque a sra. teve vergonha de fazer, sim 
ou não? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

( 1) (2) 

VI- Foi porque·a sra. teve medo de fazer o exame, 
sim ou nio? •••••••••••••• ~ •••••••••••••••••• 

(1) (2) I 

VII - Foi porque a sra. não sabia onde fazer o I 
exame, sim ou nio?......................... I 

(1) (2) I 

VIII - Foi por outro motivo, sim ou não?......... I 
(1) (2) I 
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co-i 

-------------------~----------------------------------------------------'---------43 - Na sua opinião, a sra. sabe muito, mais ou menos, ou sabe pouco I vi 
sobre para que serveo Papanicolaou? .OU. a sra. acha que não sa- I 
be nada? I 
-Sabe muito ••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _____ (l) I 

-Sabe mais ou menos •• ~·································-----<2> 
-Sabe pouco •••••••••••••••••••••••••••••..••••••••.•.•• ____ ~(3) 
- Nio sabe •••••••••••• <PASSE P/ Q46) •••••••••••••••••••• _____ <9> 

44 - Quem explicou para a sra. para que serve o Papanicolaou? vi 
SIH NÃO 

I - A·enfermeira, sim ou não? •••••••••••••••••••••••••••• 
(2) (1) 

II -O médico, sim ou não? •••••••••••••••••••••••••.•••• 
(4) (1) 

III - Algum outro funcionário do ambulatório ou Posto de 
Saúde, sim ou não? •••••.•••••••••..•••..•••.•••••• 

(8) ( 1) 

IV - Pessoa que atende na farmácia, sim ou nio? ••••••••• 
(16) (i) 

V- Pessoa da família, sim ou não?...................... I 
<32> <1 > I 

VI - Alguma pessoa amiga, sim ou não?................... I 
(64) < 1) I 

VII - Outras pessoas, sim ou não?....................... I 
(128> (1) I 

------------------------------------------------------------------------~---------45 - ASSOCIAÇÃO DOS ÍTENS DA Q 44 I vi 
-------- I ---

------------------------------------------------------------------------'---------



46 - Ha sua opini~o, o exame de Papanicolaou serve: 

I - Para evitar o cincer de dtero7 Sim ou nio, 
. .tUJ. a· sra. n~o sabe? •••••••••••••••••••••• 

II - Para descobrir esse cincer logo no come
ç:o7 Sim ou não, .tUJ. a sra. não sabe? ••••• 

III - Para descobrir outras doenças do dtero7 
Sim ou n~o, .tUJ. a sra. não sabe? •••••••• 

SIM 

(100) 

(10) 

(i) 

NÃO 
HÃO 
SABE 

(200) (900) 

(20) (90) 

(2) (9) 

12 

cp-

47- ASSOCIAÇÃO. DOS ÍTENS DA .Q46 cp-4 

48- Se uma mulher não estiver notando nada de anormal, ela precisa b-4 
faze,- o exame de Papanicolaou ou nio precisa? .CW. a sra. não 
tem opinião? 
- .. Precisa fazer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• _______ (i) 
-Não precisa fazer •••••••••••••••.•••..•••••••.••. _______ (2) 
-Não tem opinião •••••••••••••••••••••••••••••••••• _______ (9) 

49 - O que acontece com o exame de Papanicolaou quando a mulher está b-1 
com cincer de dtero no"começo? Ele acusa a doença, sem nunca 
falhar, ele pode falhar às vezes ou ele nunca acusa a doença? 
.CW. a s1·a. não sabe? Vou repeti r: 
- O Papanicàlaou acusa a doenç:a •••••••••••••••••••••••• _____ (i) 
-O Papanicolaou pode falhar ••••••••••••••••••••••••••• _____ (2) 
- O Papanicolaou nunca acusa ••••••••••••••••••••••••••• _____ (3) 
- Não sabe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _____ C9> 

50 - Se. a mulher faz sempre o exame de Papanicolaou e ele um dia acusa I cp-2 
o cincer.de dtero, isso quer dizer que o cincer está bem no come- I 
ç:o, ou ele pode ja estar adiantado? .CW. a sra. n~o sabe? Vou repe- I 
t ir: I 
-Ele está bem no começo •••••••••••••••••••••••••••••• ______ (!) I 
- Pode Já estar adiantado ••••••••••••••••••••••••••••• ______ <e> I 
-Não sabe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ <9> I 

------------------------------------------------------------------------~---------5! - Na sua opinião, para a mulher saber se tem cincer de dtero, ela I cp-2 
precisa fazer um s6 exame de Papanicolaou em toda a sua vida, I 
ou precisa fazer muitos? .CW. a sra. n~o sabe? I 
-Precisa fazer muitos exames •••••••••••••••••••••••••• ______ (!) I 
-Basta fazer um s6 exame •••• (PASSE P/ 055) •••••••••••• ______ (2) I 
-Hão sabe ••••••••••••••••••• (PASSE P/ 054> •••••••••••• ______ (9) I 

------------------------------------------------------------------------'---------



13 

52 - Na sua opini~o deve have~ um tempo certo para repetir o exame de cp 2 
Papanicolaou, ou ele deve ser repetido sd quando o m'dico mandar? 
Ou quando a mulher acha que precisa fazer o exame? .O.U a sra. n~o 
tem.opinião? 
- Tem tempo certo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ (i) 
- Sd quando o médico mandar •••••• (PASSE P/ Q54) ••••••••• ______ (2) 
- Sd quando a mulher acha que precisa ••• <PASSE P/ Q54) •• ______ (3) 
- N~o tem opinião ••••••••••••• : •• <PASSE P/ Q54> ••••••••• ______ (9) I 
. I . 

53-=-õ;-q~;~t~-;;-q~;~t~-t;;;~-;-;~ih;;-;;;~i;;-;;;;ti;-~-;~;;;-d;------~-~;=2----
Papanicolaou: I 
-De 3 em 3 meses ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• _____ Ci) I 
-De 6 em 6 meses ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _____ <2> I 
-Uma vez por ano ••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• _____ (3) I 
-Uma vez cada·e:a~os ••••••••••••••••••••••••••••••••• _____ (4) I 

-Entre 3 e 5 anos.~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• _____ (5) I 
-Com mais de 5 anos •.•••••••••••••••••••••••••••••••• _____ (6) I 
- Ou a sra. não sabe? ••••••••••••••••••••••••••••••••• _____ (9) I 

Vou repetir: I 
. I 

------------------------------------------------------------------------ ---------54 - Se a mulher fica~ muito tempo sem fazer o exame de Papanicolaou I cp-1 
pode prejudicar a saúde.dela, ou não acontece nada? .O.U a sra. I 
n~o sabe? I 
- Pode prejudicar a.saúde •••••••••••••••••••••••••••• ______ (1) I 
-Nada acontece •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ (2) I 
-Não sabe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ (3) 1 

------------------------------------------------------------------------'---------55- Na sua opinião, existe uma.época da_vida _da mulher que é melhor 1 b-2 
para ela come~ar a.fazer o exame de Papanicolaou ou ela pode I 
começ:ar .. em qual_qu_er época que é a mesma _coisa • .O.U a sra. não I 
sabe? 1 
- Existe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _____ (1000> I 
-.Não existe ••••••••••••• <PASSE P/ Q57) •••••••••••••• _____ (2000) I 
-Não sabe ••••••••• : ••••• <PASSE P/ Q57).............. (9000) I 

-------------------------------------~----------------------------------'---------
56 - Ela deve começ:ar a fazer o exame de Papanicolaou antes de crime,ar 

a 1~ regra,,quando.ela tiver as regras ou sd depois que as regras 
tiverem·parado de vir? Ou o exame de Papanicolaou não tem nenhu
ma relaç:ão com as regras? .O.U a sra. não sabe? Vou repetir. 
-Antes de começ:arem as regras •••••••••••• ~·······~····-----<100) 
-Enquanto ela tiver as regras......................... (200> 
-Depois que pararem as regras •• <PASSE P/ 059> ••••••••• -----(300) 
-Não tem r~l~,ão •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -----(400) 

Não.- sábe·.· ~- •• · ••••••• ' •••••••••••••••••••••••••••••••••• ===== ( 900) 

I b-1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

---------~----------------------~---------------------------------------'---------
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57 - O primeiro exame de Papanicolaou deve ser feito: I b 
NÃO I 

ANTES DEPOIS SABE I 
I - Antes ou depois de ter o primeiro 

fi 1 ho1 nu a sra •. nio sabe? ••••••• 
I 
I 

II - Antes ou depois de ter tido a 1! 
relaç:io sexual? nu a sra. nio 
sabe? ••••••••••••••••••••••••••• 

(10) (20) <90> I 
I 
I 
I 

(i) (2) <9> I 

------------------------------------------------------------------------'---------59 - ASSOCIAÇÃO DE Q55 X Q56 X Q57 I b-2 
------ I 

~-----------------------------------------------------------------------'---------59 - Quando ~ que a mulher pode parar de fazer o exame de Papanicolaou1 I b 
-Quando as regras tiverem parado de vir1 •••••••••••••••• _____ (10> I 
-Quando ainda tiver regras1 ••••••••••••••••••••••••••••• _____ (20) I 
- Nio existe ipoca certa? ••••••••••••••••••••••••••••••• _____ (30) I 
- Ou ela nunca deve parar, ati o fim da vida(PASSE P/Q62) _____ (40) 
-Ou a sra. nio tem opiniio1 ••••••••••••••••••••••••••••• _____ (90> 

60 - Vamos supor que a mulher fez exames de Papanicolaou durante muitos b 
anos, at~ acabarem as regras. Todos esses exames foram negativos. 
Na sua opinião, agora que acabaram as regras ela deve continuar a 
fazer os exames de Papanicolaou ou ela pode parar de fazer esses 
exames? Uu a sra nio tem opiniio1 
-Ela deve continuar •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ____ (!) 
-Ela pode parar •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ____ (2) 
-Não tem opinião •••••.•••••.•.••..••••••••.•••••..•.••. ____ (9) 

61 - ASSOCIAÇÃO DE Q59 X Q60 b-3 

------------------------------------------------------------------------~---------62 - Se o médico fizer só o exame ginecológico, sem o Papanicolaou, ele I cp-1 
pode descobrir que a mulher tem cincer de dtero1 E só o exame de I 
Papanico1aou, mas sem o exame ginecológico pode descobrir essa I 
doença? Ou ~ preciso que ela faça os dois exames: o ginecológico e I 
o Papanicolaou, para saber se tem cincer de útero? OU a sra. nio I 
sabe? Vou repetir. I 
-Só o exame ginecológico pode descobrir ••••••••••••••••• ____ (!) I 
- Só o Papanicolau pode descobrir •••••••••••••••••••••••• ____ (2) I 
- Sio necessários os dois exames ••••••••••••••••••••••••• ____ (3) I 
- Nio sabe •••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• ____ (9) I 

------------------------------------------------------------------------'---------63 - Quando o resultado do Papanicolaou der negativo, isso garante que I cp-2 
a mulher nio tem cincer de útero, ou mesmo assim ela pode ter I 
essa doença? OU a sra. não sabe? I 
- Garante que nio tem cincer de útero ••••••••••••••••••• _____ (i) I 
-Pode ter a doen~a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _____ (2) I 
-Não sabe •••••••••.••••••••••••..••••••••••••.••••.•••. _____ (9) I 

------------------------------------------------------------------------'---------



64 - Quando o c~ncer est6 bem no começo, ele costuma dar alguns avisos b-2 
ou ele não d6 nenhum aviso? .O..U a sra. não sabe? 
-Costuma dar avisos •••••••••••.•••••••••••••••••••••••• ______ (i) 
~Não dá avisos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ <2> 
- N~O sabe ••.••.••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.•• ______ (9) 

65 - Na sua opinião, d6 muito trabalho a pessoa ter que estar sempre b 
repetindo o exame de Papanicolaou, sim ou não? .O..U a sra. não 
tem opinião? 
- Sim ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ____ Ci0) 
- Não •••••••••••• <PASSE P/ 068) ••••••••••••••••••••••••• ____ <20> 
-Não tem opinião ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ____ C90) 

66 - A sra. acha que compensa esse trabalho de sempre ter que repetir b 
o exame de Papanicolaou7 Sim ou não, .ll.IJ. a sra. não tem opinião? 
-Acha que compensa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ____ (i) 
- Acha,que não compensa ••••••••••••••••••••••••••••••••• ____ (2) 
-Não tem ,opinião ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ____ C9> 

67 - ASSOCIAÇÕES DE Q65 X Q66 b3 

68 -A sra.: b-
SIM NÃO 

I- Tem medo.de fazer o exame de Papanicolaou. 
(10) (20) 

II- Tem medo·de.saber o resultado desse exame. 
(i) (2) 

69 - ASSOCIAÇÃO DOS ÍTENS DA Q68 b3 
I ----

70 - A sra. acredita em destino, sim ou não? ECA: A sra. pÕe muita fi b3 
no destino, mais ou menos, ou pÕe pouca fé no destino? 
~Põe muita fi no destino •••••••••••••••••••••••••••• ______ (i00) 
-Mais ou menos •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ <200) 
-Põe pouca fé no destino •••••••••••••••••••••••••••• ______ (300) 
-Hão acredita em destino ••••••• ~ •••••••••••••••••••• ______ C900) 

71 - Gostaria que a sra. me respondesse: b 

I - Se o destino da mulher for ter c~ncer .de 
~tero, adianta ou não adianta ela ir ao 
médico? .Q.u a sra. prefere não responder •• 

II - A sra. acredita ou não acredita que o 
destino possa fazer com que a mulher te
nha câncer de ~tero7 .O..U a sra. prefere 
não responder? •••••••••••••••••••••••••• 

AFIR. HEG. 

(10) (20) 

NÃO 
RESP. 

(90) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

<1> <2> <9> I 
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72 - ASSOCIAC~O DOS iTENS I X II b-3 

73 - ASSOCIACÃO DE Q70 X Q72 b-1 

74 - Algumas pessoas costumam dizer que "no final das contas, todas as b-2 
mulheres que tem cincer de ~tero acabam morrendo dessa doença". A 
sra. concorda com o que dizem essas pessoas, sim ou não? O.U a sra. 
não tem opinião? ECA: Nesse caso adiantaria fazer o exame de Papa
nicolaou, sim ou não? O.U a sra. não tem opinião? 
- Concorda com o. que dizem: 

-adiantaria fazer o Papanicolaou •••••••••••••••••••••• _____ (1) 
-não adiantaria fazer o Papanicolaou •••••••••••••••••• _____ <2> 
-não sabe se adiantaria ••••••••••••••••••••••••••••••• _____ <3> 

-Não concorda ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _____ (4) 
-Não tem opinião •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _____ <9> 

16 

------------------------------------------------------------------------'---------Até agora eu conversei com a sra. sobre cincer de útero e sobre I 
o exame de Papanicolaou. Agora, gostaria que a sra. desse informa~5es I 
sobre sua pessoa. I 

------------------------------------------------------------------------'---------75 - Quantos anos completos a sra. tem? I vi ________ anos I ___ _ 

------------------------------------------------------------------------'---------76 - Em que Estado a sra. nasceu? I vi 
- São Paulo •••••• <PASSE P/ Q78> •••••••••••••••••••••••••• ______ (1) I ----
- Outro Estado, qua17 _______________ ••••••••••••••••••••• ______ (2) I ___ _ 

------------------------------------------------------------------------~---------77 - Hi quantos anos a sra. esti morando no Estado de São Paulo? I vi __________ anos I 

------------------------------------------------------------------------'---------78 - A sra. já estudou, está estudando ou nunca estudou em escola? I vi 
ECA: até que ano a sra. estudou? Ou, em que ano a sra. está I 
na escola? I 
-Nunca estudou •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ (0) I 
- 12 grau ou equivalente: 12 série ou mobral ••••••••• ______ (i) I 

2! série ••••.•••••••••••••• ______ <2> t 
3! série ••.•••••••••••••••• ______ <3> I 
4! série ••••••••••••••••••• ______ (4) I 
5! série ••••••••••••••••••• ______ (5) I 
6! série ................... ______ (6) I 
7! série ••••••••••••••••••• ______ (?) I 
Sg s'rie ••••••••••••••••••• ______ (8) I 

- 22 grau ou equivalente: 12 sirie ••••••••••••••••••• ______ (9) I 
2! série •••.••••••••••••••• ______ (10> I 
3! série ................... ______ (11> I 

- 32 grau ou superior: completo ••••••••••••••••••• ______ C12) I 
incompleto ••••••••••••••••• ______ (13) I 

------------------------------------------------------------------------~---------



79 - Com quantos anos a sra. começou a ter relaçio sexual com homemT 
Ou a sra. nunca teve relaç~o sexual? ________ anos 

-nunca teve •••••••• <PASSE P/ 082> ••••••••••••••••••••••• ____ _ 

Sim •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ------
N~o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _____ _ 
Não 1 emb r a~ •••••••••••••••••••••••••••• · •••••••••••••••••• ------

nenhuma ••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ _ 
______ rela~ões ........•............................ ______ _ 
Não lembra ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ _ 

82- A sra. acha que, de um modo geral, j uma pessoa que goza de boa vi 
saúdeT 

Sim ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ (i) 
.- N~o ••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ (2) 

83 - A sra. se considera uma pessoa cuidadosa com sua saúde de um modo vi 
ger~l? Sim ou nio? 

Sitri ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••• ·------ ( 1 > 
Não •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ______ (2) 

Huito Obrigada 
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199 -0,51 22 -1,5173 B 111/9 -1,0 
211 ·~1,51 29 -1,01 112 +2,0 
212 +1,51 91 -1,01 121/9 -2,0 
219 +1,01 92 -1,01 122 -1,5 
221 +0,51 99 ~ _j_ 211/9 -0,5 
222 0 15.9 B 1gtL..4!b. I 212 +1,5 
(~2'1 0 li&. [: 1/9 - _J. 2í~1/9 -1,5 
912 +1,0161 B 10 -1,51 222 -1,0 
919 +1,01 11 +1,01 311/9 +0,5 
9(~1 -1~01 12 -·1,01 312 +2,0 
922 -1,01 19 +1,01 321/9 -1,5 
929 -i,01 20/1-2,01 322 -1,5 

"'----·-----~ .. ·-1 dU. 31 +i ,51 39. -1,0 
8 B i +2,01 32 ·-i ,tl•L _..2.~. _jL_J. 

2 -2,01 39 0 174 B 1 +1,01 
...__ ______ __._'[ ~___t 40 +2, 0 1 2 -e, 01 
49 B 1 +!,0 2..,_ __ ..0.__L 3 -1,51 

2 -1,0162 cp 1 0 I 4 +2,01 
3 ···2 , 0 I 2 +í:.! , 0 J _________ .___!l ___ ,~ __ t 

. ..___ ______ _ 9 0 ~ 3 +i,0175 I 
50 CP 1 +2, 0J___ 9 0 _ _J.a vi I 

2 ·-2, 0 I 63 c p i +2, 0 .La0 -_J. 
. ...__.. ___ _ . ..!l_ -· I. 2 +2, 0181 vi 0 I 
51 CP i +2,0 9 0 I 1/3 I 

2 -2,0164 B 1 -2,01 4+ I. 
'~ I 2 +2, 0 I 82 I 

52 CP 1 +2,01___ 9 ~ le vi I 
2 +0 , 5.U;.i.. . L~ 10/90 (à J a3 I 
3 -2, 0.JM rc i /9 0 I 
'1 0 ____ _J. iJ=g\·avidade 

....__ .... ---·----··-=-----=--~67 B 11 +1,01 s=suscetibi1idade 
5~3 cp i +2,01 12 ·-í~,01 B=beneficios ou ba1· 

2 +2,01 19 -1,01 reiras 
3 +2,01 20 +2,01 cc=conhecimento de 
4 +1,01 91 0 I cancer c~rvico 
5 ·-1,01 '12 --1,01 ute1·ino 
6 ···2,0L__ 2.9 ..0.__l cp=conhecimento de 
9 0 168 I B 10/20 I ex. Papanicolaou 

I I I 1.L2 I co:=condut a 
çp 1 a 9 - 169 B 11 -2,01 VI=variivel indepen 

55 CP 1000 +2,01 12 -1,01 dente 
2000 -2,01 21 0 I 

....___ ____ --L2=!Q!ã({} 0 2P :.!:a.s .. 0..1. 
56 B 1 0 JZJL__._ B 1 ~0L?~~ -· I 

2 +1,0171 I B 10/90 - I 
3 -2,0l___il .it.<l .... I 
4 0 172 B 11 +1,01 
9 0 12 +2,01 

...._ _______ -___ :::..._1 1 <J +i , 0 I 
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