
ATUALIZAÇÃO CLÍNICA DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO E GRAU DE ESCOLARIDADE NO ESTADO DO
TOCANTINS ENTRE OS ANOS DE 2014 A 2018.

Congresso Online Brasileiro de Medicina, 1ª edição, de 22/03/2021 a 24/03/2021 
ISBN dos Anais: 978-65-86861-87-7

GRATÃO; Giovanna Borges , IRENE; Macilon Nonato Irene 

RESUMO

INTRODUÇÃO: O câncer do colo do útero se desenvolve a partir de
alterações celulares provenientes de uma infecção genital causada por
alguns tipos de Papilomavírus Humano (HPV). A maior exposição ao vírus
através da atividade sexual precoce e múltiplos parceiros aumentam o
risco de desenvolvimento da doença. Segundo o INCA (Instituto Nacional
do Câncer), é a terceira neoplasia maligna com maior incidência nas
mulheres e a quarta causa de morte por câncer no Brasil na população
feminina. OBJETIVOS: Analisar o grau de escolaridade das mulheres de 25
a 64 anos de idade que foram diagnosticadas com câncer do colo do
útero, nos anos de 2014 a 2018. METODOLOGIA: Através do Integrador
RHC (Registros Hospitalares de Câncer) foram extraídos dados referentes
ao grau de escolaridade das mulheres com câncer do colo do útero de
localização primária, na faixa etária de 25 a 64 anos. RESULTADOS: Nos
anos de 2014 a 2018 o estado do Tocantins apresentou 559 casos de
câncer do colo do útero, em mulheres de 25 a 64 anos de idade. Sendo
que a maior incidência é representada por mulheres que não ingressaram
no ensino superior, com 43,7% dos casos. E 4,6% dos casos representam
as mulheres que têm ensino superior incompleto ou completo. Avaliando
os dados é possível notar que as mulheres mais acometidas não cursaram
o ensino superior, refletindo a baixa instrução em relação as formas de
prevenção e diagnóstico precoce da doença. CONCLUSÃO: Desse modo,
se reflete a necessidade de medidas mais efetivas no que diz respeito a
divulgação de informações quanto a importância da prevenção, através
da vacina contra o HPV e do exame preventivo de rotina, visto que é uma
doença de desenvolvimento lento, e pode ser facilmente evitada. 
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