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ABSTRACT

Objective: To evaluate women’s knowledge and behaviour regarding the prevention of cervical 
cancer and human papillomavirus (hPV) infections and to learn about their habits of attendance to 
gynecological appointments. 
Study design: Cross-sectional epidemiological study.
Evaluated population: A representative group of 3.591 women, aged 15 to 54 years, from all 
Portuguese regions. 
Methods: Application of a street questionnaire at previously contacted entities. The questionnaire 
aimed at characterising the population’s general socio-demographics, the frequency of attendance 
to gynecological appointments and screening, and knowledge regarding cervical cancer and hPV 
infections. 
Results: Eighty-five percent of inquired women stated that they have attended a gynecological 
appointment at least once in their life, and 62% had performed gynecological screening. Although 
51% referred having heard about cervical cancer, the majority of them did not know how to prevent 
it. On the other hand, risk factors were relatively well enumerated. Thirty-six percent of inquired 
women referred that they had never heard of hPV. Knowledge of cervical cancer and hPV were 
significantly correlated with higher educational level, increased age and frequency of gynecological 
appointments.
Conclusion: Women’s knowledge regarding cervical cancer and hPV is still limited in the Portuguese 
population, and probably insufficient to promote effective prevention. It is known that adherence to 
anti-hPV vaccination is closely linked to increased knowledge on both these pathologies.

INTRoDUção

A nível mundial, são diagnosticados anualmente 
aproximadamente 500.000 novos casos de carcinoma 
do colo do útero1, 2, tendo a maior incidência sido 
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observada nalgumas zonas da América Latina 
(55/100.000 mulheres) e a mais baixa em Israel 
(3/100.000 mulheres), segundo a taxa padronizada 
de idades3. Dos cancros que afectam o aparelho 
reprodutor feminino, o cancro cervical (carcinoma 
cervical) é um dos mais frequentes e o mais comum 
entre as mulheres mais jovens. Apenas na Comunidade 
Europeia, são diagnosticados cerca de 22.000 novos 
casos de carcinoma do colo do útero por ano e estima-
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se que cerca de 13.000 mulheres morram anualmente 
devido ao mesmo3.

Em Portugal, as estatísticas que incluem o carcinoma 
in situ na casuística do carcinoma do colo do útero, como 
sejam a do Registo Oncológico Regional, têm revelado 
um aumento da incidência, apontando para 17,7, 16,4 e 
26,6 por cada 100.000 mulheres, respectivamente nos 
anos de 1989, 1990 e 1991, na região Sul do país. No 
ano de 1991, os dados do Registo Oncológico desta 
Região revelam, ainda, uma taxa de mortalidade de 3,6 
por cada 100.000 mulheres3.

Os dados estimados apresentados pela Globocan 
2002, apontam para uma incidência de carcinoma do 
colo do útero de 18,4 por 100.000 mulheres, referindo 
uma taxa de mortalidade de 7,3 por 100.000. 

O número de novos casos desta patologia e as 
situações diagnosticadas em estadios avançados 
fazem pressupor a necessidade de promover um 
maior conhecimento da comunidade relativamente 
a esta situação. O aparecimento de novos casos de 
carcinoma in situ dá-se, sobretudo, no grupo etário 
dos 20 aos 24 anos, sendo seis vezes mais frequente 
nas mulheres com menos de 45 anos do que nas 
mulheres mais velhas. Predominantemente, afecta 
as mulheres entre os 35 e os 55 anos e, em média, 
aparece 8 a 10 anos antes do desenvolvimento do 
carcinoma invasivo3.

Diversos estudos têm avaliado o grau de 
conhecimento da população, sobretudo da população 
do sexo feminino, relativamente ao hPV e ao 
carcinoma do colo do útero4,5,6,7,8,9. De um modo 
geral, estes estudos têm demonstrado que cada vez 
se conhecem melhor os factores de risco associados 
ao carcinoma do colo do útero mas, também, que 
esse conhecimento apresenta lacunas importantes. 
Isto principalmente ao nível das melhores formas de 
actuação e da real importância dos diferentes factores 
implicados no risco10,11.

Os estudos relativos ao conhecimento sobre o 
cancro do colo do útero e sobre a infecção por hPV 
efectuados em diversos países mostram, de um modo 
geral, um desconhecimento relativamente grande. 
Por outro lado, evidenciam preconceitos e convicções 
muitas vezes falsas mas que têm criado obstáculos na 
adesão a programas de rastreio e prevenção.

Este estudo teve como objectivo principal a 
avaliação das práticas e conhecimentos relativos 
ao carcinoma do colo do útero e vírus do papiloma 
humano (hPV), na população do sexo feminino 
residente em Portugal. 

PoPULAção E méToDoS

Metodologia
Estudo epidemiológico transversal realizado através 
da aplicação de um questionário na comunidade. 
Este questionário, num total de 28 perguntas, avaliou 
parâmetros de caracterização geral, realização e frequên- 
cia de consultas de ginecologia, realização e frequência 
de citologia, conhecimento sobre carcinoma do colo 
do útero e hPV e caracterização da vida sexual. O 
questionário foi aplicado por entrevista directa presencial, 
por equipas de inquiridores treinadas para o efeito.

No que diz respeito à análise de conhecimentos, o 
questionário pretendeu avaliar a percepção individual 
acerca do próprio conhecimento sobre carcinoma do 
colo do útero e/ou hPV. Não pressupondo uma avaliação 
em respostas “certas ou erradas”, as questões colocadas 
visavam a manifestação de conhecimentos, reportando-
se a conceitos gerais sobre o tema, finalidades da 
citologia, prevenção e factores de risco do cancro do 
colo do útero e fontes de informação habituais. As 
respostas foram interpretadas enquanto percepção de 
conhecimento e não enquanto conhecimento real.

O estudo decorreu em duas fases: Na primeira, foi 
efectuado um estudo piloto que incluiu 70 indivíduos, 
na Região de Lisboa e Vale do Tejo. Esta fase visou 
optimizar o questionário e as estratégias para recolha 
de informação. Após a realização e avaliação destes 
questionários, foram efectuadas alterações ao questio- 
nário, pelo que os indivíduos incluídos nesta primeira 
fase não foram incluídos na análise final. Na segunda 
fase o estudo decorreu em todas as regiões do País.

O período de recolha de dados teve a duração total 
de dois meses: Setembro e Outubro de 2006.

Amostra
Foi definida uma amostra representativa da população 
portuguesa, do sexo feminino com idades entre os 15 
e os 54 anos. Assumindo-se um erro de 5%, calculou-
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se a necessidade de uma amostra de um mínimo de 
384 mulheres por grupo etário. Considerando como 
grupo limite (o que representa a menor percentagem 
do total) o grupo etário dos 15 aos 19 anos, o total da 
amostra incluiu 3.500 mulheres. 

Estes cálculos basearam-se numa estimativa 
amostral que considerou o universo global de 
2.959.536 mulheres com idade entre os 15 e os 54 
anos e a sua correspondente subdivisão por grupo 
etário e por Região (recenseamento de 2001, Instituto 
Nacional de Estatística - INE).

Foi utilizada uma amostra estratificada por idade, 
com uma definição bi-etápica. Numa primeira etapa, foi 
estabelecida a dimensão regional da amostra partindo-
se de uma divisão geográfica. As áreas geográficas 
consideradas foram o Norte, Centro, Lisboa e Vale do 
Tejo, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores e as amostras 
regionais foram definidas com base na população 
feminina residente, incluída no intervalo de idades 
pretendido (recenseamento de 2001, INE). Na segunda 
etapa, procedeu-se à definição operacional da amostra. 
Considerou-se como unidade Amostral o Concelho 
(município), aleatorizando-se tantos concelhos quantos 
os necessários para perfazer o total de indivíduos a ser 
inquiridos nessa região e considerando-se que cada 
um contribuiria com um número entre os 50 e os 70 
indivíduos. A aleatorização dos concelhos foi precedida 
da sua distribuição em grupos de acordo com as 
características geográficos e socio-económicas de cada 
um (classificadas segundo a densidade demográfica, o 
poder de compra e o índice de envelhecimento (INE).

Nos concelhos aleatorizados, os questionários 
foram aplicados na “rua” e em locais públicos. 
Neste sentido, definiram-se como principais locais 
de aplicação, entidades como Câmaras Municipais, 
Bombeiros, Escolas, Centros Recreativos/ desportivos/ 
paroquiais e estações de transportes públicos.

A taxa individual de recusa na resposta variou con- 
soante a Região, tendo sido, no global, inferior a 10%.

RESULTADoS

A amostra global base para este estudo foi constituída 
por 3591 mulheres, idade média 34,2±11,3 anos. A 
maioria (52%) das inquiridas era casada e 41% das 

mesmas tinha frequência ou havia completado o 
ensino secundário (Quadro I).

A maioria das inquiridas (85%) referiu já ter 
consultado, pelo menos uma vez, um ginecologista, 
sendo o principal motivo para a consulta, vigilância/
rotina. A gravidez surge como o segundo motivo para 
ida à consulta (Figura 1). 

Em média, as inquiridas que referiram já ter 
efectuado consultas de vigilância ou rotina (n=2693) 
tinham 21,5±6,6 anos quando consultaram pela 
primeira vez o ginecologista, variando essa idade 
entre os 7 e 53 anos. Na sua maioria, referiram 
consultar o ginecologista anualmente (67%), variando 
entre frequências de 3 em 3 meses até de 10 em 10 

Quadro I. Caracterização socio-demográfica 
 N (%)
Idade 
15-19 405 (11%)
20-24 474 (13%)
25-29 498 (14%)
30-34 470 (13%)
35-39 467 (13%)
40-44 441 (12%)
45-49 430 (12%)
50-54 406 (11%)
Distribuição regional
Norte 1318 (37%)
Centro 763 (21%)
LVT 954 (27%)
Alentejo 264 (7%)
Algarve 129 (4%)
Madeira 85 (2%)
Açores 78 (2%)
Estado civil
Casada 1867 (52%)
Solteira 1329 (37%)
Divorciada/Separada 323 (9%)
Viúva  108 (3%)
Grau de instrução
4ª classe 287 (8.0%)
5º a 9º ano 970 (27%)
Ensino secundário 1472 (41%)
Ensino superior 826 (23%)
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anos. Em termos médios, as inquiridas referiram ir ao 
ginecologista a cada 17 meses ± 12 meses.

Sessenta e nove por cento referiu que consulta, 
habitualmente, um médico particular, 22% dirige-se ao 
Centro de Saúde e 10% recorre ao hospital (n=2712).

No que diz respeito à realização de citologia, 
62% das inquiridas afirmou já o ter feito, tendo em 
49% dos casos sido efectuada há menos de um ano. 
Relativamente aos motivos na base da realização 
da citologia, 88,8% das inquiridas refere rotina/
prevenção. Enquanto 11% desconhece a razão pela 
qual é importante realizar uma citologia, 60,4% (das 
que já a realizaram) aponta a prevenção do carcinoma 
do colo do útero como principal motivo para este 
exame (versus 41% no grupo de mulheres que nunca 
realizou uma citologia, p<0,001). Foram, também, as 
inquiridas que referiram já ter iniciado a sua vida sexual 
aquelas que mencionaram maior número de motivos 
para realização da citologia, comparativamente com as 
mulheres que referiram nunca ter tido relações sexuais 
(62% versus 36% “prevenir o carcinoma do colo 
do útero”, p<0,001; 49% versus 26% “diagnosticar 
infecções/ inflamações genitais”, p<0,001; e 14% 
versus 5% “diagnosticar outras doenças”, p<0,001).

Relativamente ao conhecimento acerca do carcinoma 
do colo do útero e ao hPV, 51% das inquiridas referiu 
saber como prevenir o seu aparecimento. A maioria 
mencionou o ginecologista como fonte de informação. 
A maior percentagem de respostas nesta linha surge 
nas mulheres com grau de escolaridade mais elevado 
(ensino superior completo ou frequência - 64% 
versus 10º a 12º ano 49%; 5º a 9º ano 45%; 4º ano ou 

menos 36%, p<0,001); nas que realizam consultas de 
Ginecologia com maior frequência (16 meses, versus 
18 meses, p<0,001) e nas que já realizaram pelo menos 
uma citologia (57% versus 36% das inquiridas que não 
realizaram uma citologia; p<0,001).

Quanto aos factores referidos como estando 
associados a um maior risco de carcinoma do colo 
do útero, o mais frequente apontado foi a infecção 
por vírus do papiloma humano (51%), estando a 
existência de múltiplos parceiros sexuais em segundo 
lugar (22%) (Figura 2).

Foram as inquiridas que já haviam realizado pelo 
menos uma citologia (55% versus 44% para as que 
nunca realizaram uma citologia, p<0,001) e aquelas 
com maior grau de escolaridade (67% - ensino 
superior versus 32% - 4º ano ou menos, p<0,001) as 
que mais referiram a infecção por hPV como o maior 
factor de risco para este tipo de cancro.

Apesar dos resultados acima mencionados, quando 
questionadas sobre o que sabiam relativamente ao 
hPV, 36% das inquiridas referiu nunca ter ouvido 
falar. Quarenta por cento afirmou já ter ouvido 
falar, mas desconhecer os seus efeitos e 23% referiu 
conhecer as doenças a que o hPV se associa.

A ida a uma consulta de ginecologia e, sobretudo, 
o já ter realizado pelo menos uma citologia parecem 
ser factores fortemente associados ao conhecimento 
(ou, pelo menos, ao facto das inquiridas já terem 
ouvido falar) do hPV. A percentagem de mulheres 
que já realizou, pelo menos, uma citologia, que refere 
já ter ouvido falar do hPV e conhecer as doenças a 
que se associa foi de 43% e 26%, respectivamente. 

Figura 1. Motivos da consulta de Ginecologia

54,7

37,7

23,9 19,9

7,3

39,9

20,0

65,6

1,8

0

20

40

60

80

Gravidez

Contracepção

Alterações menstruação

Infecção genital

Menopausa
Citologia

Exploração mamária

Vigilância/ rotina
Outro

%

Santos A, macedo A, mota m, moutinho J, francisca A, Pereira-da-Silva D



69

Comparativamente, nas mulheres que nunca realizaram 
este exame, a percentagem das que referem já ter ouvi- 
do falar do hPV e conhecer as doenças a que este 
se associa foi de 36% e 15%, respectivamente (p<0,001). 
Neste último grupo a percentagem que afirmou nunca 
ter ouvido falar nesta infecção ascendeu aos 49% 
(versus 30% do grupo das que já realizou, pelo menos, 
uma citologia). Por outro lado, não existiu associação 
entre o tempo decorrido desde a última citologia e o 
conhecimento acerca do hPV (p=0,11). Analisando 
esta questão segundo a história clínica das inquiridas 
relativamente a terem tido, ou não, alguma doença 
sexualmente transmissível, não se verificam diferenças 
estatisticamente significativas entre os grupos 
(p=0,17).

Em consonância com as análises anteriormente 
apresentadas, foram as inquiridas com maior grau 
de escolaridade aquelas que afirmaram ter maior 
conhecimento sobre o hPV (42% - ensino superior 
versus 10% - 4º ano ou menos, p<0,001).

Existe uma associação entre a manifestação de 
conhecimento sobre como prevenir o carcinoma do 
colo do útero e o conhecimento sobre o hPV. Oitenta 
e seis por cento das mulheres que referiu saber como 
prevenir o carcinoma do colo do útero afirmou 
conhecer as doenças associadas ao hPV (versus 
14% das que mencionou não saber como prevenir o 
carcinoma do colo do útero, p<0,001).

Quando questionadas acerca da ocorrência de 
doenças sexualmente transmissíveis, a maioria das 
mulheres afirmou nunca ter tido nenhuma das doenças 
apresentadas (90%). 

DISCUSSão

A metodologia utilizada neste estudo, nomeadamente 
ao nível da aplicação do questionário por inquiridores, 
assemelha-se à de Waller e McCaffery7. Em relação ao 
preenchimento do questionário, a metodologia difere 
da apresentada em outros estudos, que referem o auto-
preencimento dos questionários como método de recolha 
de informação6,21. Este método tem a desvantagem das 
respostas poderem ser condicionadas pela presença do 
inquiridor mas tem a vantagem de permitir a participação 
de pessoas com baixo grau de literacia.

A distribuição da amostra utilizada afasta-se ligeira- 
mente dos dados do recenseamento de 2001 (INE), no 
que diz respeito ao grupo etário (o grupo de mulheres 
com Idades compreendidas entre os 20 e os 24 anos está 
sobre-representado na amostra, enquanto que, o grupo 
de mulheres com mais de 40 anos está sub-representado) 
e nível de instrução (tendo-se obtido uma amostra com 
uma percentagem de mais mulheres com frequência 
de ensino superior superior à média Nacional). Por 
conseguinte, os dados provenientes do presente estudo 
devem ser lidos e interpretados atentamente, podendo 
o grau de conhecimento estar sobrevalorizado face à 
realidade nacional.

O presente estudo demonstrou que quase metade 
das mulheres afirma desconhecer como pode prevenir o 
aparecimento de um carcinoma do colo do útero. Estes 
resultados vão ao encontro dos obtidos por Waller7 e cola- 
boradores, que referem que 38% dos indivíduos inquiri- 
dos no seu estudo afirma desconhecer como pode preve- 
nir o aparecimento de um carcinoma do colo do útero. 

-  

Figura 2. Factor que pensa associar-se ao carcinoma do colo do útero
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Apesar do grau de desconhecimento revelado, 
quando se avaliou o grau de conhecimento sobre os 
factores de risco, apresentando opções de resposta, 
as taxas de identificação dos diversos factores foram 
relativamente elevadas. Esta discrepância leva-nos 
a supor que embora o conhecimento explícito seja 
reduzido, existe alguma sensibilização para o assunto, 
que permite que uma vez confrontadas com hipóteses 
de resposta, os sujeitos identifiquem as correctas. 
A este facto não deverão ser alheias as campanhas 
efectuadas neste domínio, que têm veiculado 
mensagens relativas a factores de risco, nomeando-
os de forma repetida e permitindo a sua assimilação, 
pelo menos a nível subliminar.

Os resultados descritos estão em consonância 
com os apresentados por diversos autores em estudos 
de características semelhantes e realizados noutras 
populações. Por exemplo, num estudo realizado no Reino 
unido (publicado em 2003)21, 31% das inquiridas referiu 
já ter ouvido falar em hPV e 26% afirmou que este é um 
factor de risco para carcinoma do colo do útero. Num 
outro estudo, realizado na Austrália e que incluiu 400 
mulheres, a percentagem que afirmou saber o que era o 
hPV foi de 30%. Na mesma linha, um estudo que avaliou 
o conhecimento sobre hPV e carcinoma do colo do útero 
em mulheres dos Estados unidos indicou que, de entre os 
40% que já “tinha ouvido falar” de hPV, menos de 50% 
sabia que este se associava a cancro cervical12.

um estudo de Pitts e Clarke10 resultou na 
constatação de que, num universo de 400 mulheres, 
apenas 120 estavam familiarizadas com o conceito de 
hPV, revelando, ainda assim, fracos conhecimentos, 
nomeadamente ao nível das possibilidades de contrair 
o vírus, dos sintomas associados e da sua relação com 
o carcinoma do colo do útero. Waller13 e colaboradores 
conduziram um estudo com vista à exploração dos 
factores de risco, considerados relevantes por indivíduos 
do sexo feminino, para o carcinoma do colo do útero. 
Os resultados mostraram que, de uma amostra de 1940 
mulheres, 38% não sabia responder à questão, sendo que 
14% referiu a transmissão sexual e 1% apontou o hPV.

Relativamente aos hPV as questões mais 
frequentemente abordadas pelas mulheres, de acordo 
com um estudo de Anhang14 e colaboradores, incidem 
na sobrevalorização da taxa de desenvolvimento de 

carcinoma aquando de um resultado positivo para a 
infecção por hPV, na ansiedade relacionada com a 
possibilidade de desenvolvimento de carcinoma face 
à probabilidade de reaparecimento de infecção, na 
possibilidade de obter um exame Papanicolau normal 
quando a infecção por hPV existe, na preferência pela 
elaboração de um perfil de risco base em detrimento de 
rastreios periódicos e na maior importância atribuída 
à transmissão sexual do hPV face à probabilidade do 
mesmo causar carcinoma do colo do útero. 

Além do desconhecimento, a vergonha e o receio da 
dor, bem como a crença de que, após a menopausa, a 
incidência de hPV e carcinoma do colo do útero sejam 
nulas apresentam-se como entraves à participação em 
rastreio11. 

um estudo efectuado no Reino unido revelou que 
a história familiar é sobrestimada enquanto factor de 
risco15.

um outro aspecto que merece destaque é o facto de, 
tanto nos estudos acima mencionados como no presente 
estudo, existir uma relação directa entre o grau de 
conhecimento sobre carcinoma do colo do útero e hPV 
e a realização sistemática de vigilância ginecológica, 
nomeadamente a realização de citologias. Outros 
factores associados de forma directa e positiva ao grau 
de conhecimento sobre esta temática são a idade e o grau 
de escolaridade. No que diz respeito ao grau de instrução, 
os resultados do presente estudo assemelham-se àqueles 
obtidos por holcomb21, publicados em 2004. De acordo 
com os resultados do presente estudo os factores que 
mais se associam ao conhecimento relativamente ao 
vírus do papiloma humano são a realização sistemática 
de vigilância ginecológica, a idade mais elevada e um 
nível de escolaridade mais elevado.

Este estudo reforça a necessidade de colmatar as 
lacunas do conhecimento face ao hPV e ao carcinoma do 
colo do útero, já que a melhor estratégia de prevenção e 
diagnóstico precoce da doença assenta indubitavelmente 
na adesão da população a rastreios e tratamentos 
profiláticos16. O aumento do nível de conhecimento nesta 
matéria vai permitir não só uma maior efectividade das 
estratégias de prevenção e tratamento como conduzirá a 
uma atitude mais positiva face à doença17, 18, 19, 20.

um estudo de holcomb21 e colaboradores constatou 
que, tendo essa opção, as mulheres gostariam de ter 

Santos A, macedo A, mota m, moutinho J, francisca A, Pereira-da-Silva D



71

tido acesso a informação acerca do hPV num período 
anterior ao início da sua actividade sexual. 

Mais, estudos relativos ao impacto da vacina anti-
hPV mostram que a aceitabilidade e adesão a esta 
terapêutica está estritamente dependente do grau de 
conhecimento e do ultrapassar de mitos e preconceitos 
relativos a esta patologia22, 23, 24, 25, 26.

A análise dos dados apresentados permite concluir 
que, apesar de existir algum conhecimento no que diz 
respeito a factores de risco de carcinoma do colo do 
útero, este conhecimento não tem o grau de profundidade 
necessário a uma prevenção eficaz.

Sabendo que o facto de se consultar (ou já ter 
consultado, pelo menos, uma vez) o ginecologista e 
de se realizar ou já ter realizado, pelo menos, uma 
citologia constituem dois dos factores que influenciam o 
conhecimento acerca do carcinoma do colo do útero e do 
hPV, surge como fundamental a melhoria dos serviços 
de saúde prestados às mulheres, nomeadamente no que 
diz respeito ao acesso às consultas da especialidade 
ginecológica.

É importante que as temáticas em torno do hPV e 
do carcinoma do colo do útero passem a ser abordadas 
em meios de comunicação e informação dirigidos ao 
grande público, uma vez que o sucesso das estratégias 
de prevenção da doença, do seu diagnóstico precoce 
e consequente optimização do tratamento estão 
directamente dependentes do grau de informação que os 
indivíduos têm sobre este assunto.
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