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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo analisar o Sistema de Informação do Câncer do Colo Uterino 

em Pernambuco. Foram analisados os dados de 1.682.114 resultados de exames 

citopatológicos no período de 2007 a 2009. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, do 

tipo corte transversal, utilizando-se dados do fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde de 

Pernambuco. As lesões precursoras e o câncer do colo do útero e a adequação da amostra 

foram as variáveis dependentes. As variáveis independentes foram as características 

sóciodemográficas da mulher, os dados da anamnese, freqüência de realização dos exames, 

gerência regional de saúde, completude das variáveis estudadas, razão de exames 

citopatológicos pela população alvo, razão entre as lesões intraepiteliais de alto grau e 

carcinoma epidermoide. Na análise foram utilizados os programas Epi-info versão 3.3.2, 

SPSS versão 13.0 e Excel. O teste exato de Fisher e o qui-quadrado serviram para identificar 

associações entre variáveis categóricas e subgrupos com nível de significância de 0,05. Para 

comparação de médias foi utilizado o método de múltiplas comparações de Turkey. Os 

resultados mostraram que a razão entre exames citopatológicos e população alvo foi de 0,19; 

o percentual de amostra com material insatisfatório foi 4%; a principal causa de 

insatisfatoriedade do material foram artefatos de dessecamento da amostra (64,13 %); o 

percentual de exames com alteração citológicas atípicas foi 1,42%; a maior proporção de 

carcinoma invasivo foi encontrada entre as mulheres idosas (RP 6,68 IC- 5,66-7,87); a 

frequência de realização do exame mais comum para todas as faixas etárias foi anual; 8% das 

mulheres realizaram o exame com o intervalo de três anos que é o intervalo recomendado pelo 

Programa de Prevenção e Controle de Câncer do Colo do útero do Ministério da Saúde. Não 

foi evidenciado um padrão de distribuição das alterações atípicas segundo as Gerências 

Regionais de Saúde no estado de Pernambuco. O alto percentual de material insatisfatório por 

dissecamento e o baixo percentual de diagnóstico de lesões atípicas reflete a necessidade de 

um maior investimento em capacitações e educação continuada para os profissionais. A razão 

entre exames citopatológicos e população baixa indica baixa cobertura do rastreio do câncer 

do colo do útero, com desigualdades regionais de cobertura. O baixo percentual de 

diagnóstico das lesões indicam percentual elevado de exames com resultados falsos negativos. 

 

 

Palavras-chave: rastreamento, exame citopatológico, câncer do colo, neoplasia intra-epitelial 

cervical. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to examine the Information System Cancer of the Uterine Cervix in 

Pernambuco. Were analyzed data from 1,682,114 results cytopathology in the period of 2007 

to 2009. This is a quantitative, descriptive, transversal, using data provided by the State 

Health Department of Pernambuco. The precursor lesions and cancer of the cervix and the 

adequacy of the sample were dependent variables. The independent variables were the 

sociodemographic characteristics of women, the basis of history, frequency of exams, 

regional health management, completeness of the variables due to cervical screening by the 

target population, the ratio of high-grade intraepithelial lesions and squamous cell carcinoma. 

The analysis used Epi Info version 3.3.2, SPSS version 13.0 and Excel. The Fisher exact test 

and chi-square were used to identify associations between categorical variables and subgroups 

at a significance level of 0.05. To compare means we used the method of multiple 

comparisons of Turkey. The results showed that the ratio of cytopathology and the target 

population was 0.19, the percentage of unsatisfactory material sample was 4%, the main cause 

of the material inadequate was  artifacts of desiccation of the sample (64.13%), the percentage 

of tests with atypical cytologic  was 1.42%, the highest proportion of invasive carcinoma was 

found among older women (PR 6.68 5.66-7.87-IC), the frequency of examination for most 

common all age groups was annual, 8% of women were examined with an interval of three 

years which is the range recommended by the Program for Prevention and Control of Cervical 

Cancer from the Ministry of Health. Was not evidenced inequal distribution of atypical 

changes according to the Regional Offices of Health in the state of Pernambuco. The high 

percentage of unsatisfactory material for dissecting, the low percentage of diagnosis of 

atypical lesions reflects the need for greater investment in training and continuing education 

for professionals. The ratio of cytopathology and population low indicates a low coverage of 

screening for cancer of the cervix, with regional differences in coverage. The low percentage 

of diagnosis of the lesions indicates a high percentage of tests with false negative results. 

 

 

Keywords: screening, Pap smear, cervical cancer, cervical intraepithelial neoplasia.  



SANTOS, D.L.P.  Análise do Sistema de Informação do Câncer do Colo Uterino: 2007 a 2009 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Sistema reprodutor feminino ........................................................................ 19 

Figura 2 – Mapa do estado de Pernambuco segundo as GERES .................................. 30 

Figura 3 – Fluxograma da População de Estudo........................................................... 31 

Figura 4 – Quadro das variáveis dependentes.............................................................. 34 

Figura 5 – Quadro das variáveis independentes............................................................ 35 

Figura 6 - Fluxograma da realização dos exames citopatológicos................................. 36 

Figura 7 – Mapa da representação espacial da razão entre os exames citopatológicos 

e população alvo. Pernambuco, 2007 e 2009................................................................ 40 

Figura 8 - Histograma dos resultados dos exames por faixa etária - Pernambuco, 

2007 a 2009 .................................................................................................................. 43 

Figura 9 – Gráfico da distribuição dos intervalos de tempo de realização dos exames 

citopatológicos por faixa etária, Pernambuco, 2007 a 2009 ......................................... 45 

Figura 10 – Gráfico da distribuição etária dos resultados de exames com atipias em 

células escamosas. Pernambuco, 2007 a 2009............................................................... 
49 

Figura 11 – Mapa da distribuição dos valores absolutos e proporcionais das lesões 

em células escamosas por Regional de Saúde, Pernambuco, 2007 a 2009................... 52 

Figura 12 – Mapa da distribuição absoluta e proporcionais do CA epidermoide por 

Regional de Saúde, Pernambuco, 2007 a 2009.................................... 53 

Figura 13 – Gráfico da distribuição etária dos resultados de exames com células 

atípicas de significado indeterminado........................................................................... 58 

Figura 14 – Gráfico da distribuição etária dos resultados de exames com 

adenocarcinomas do colo uterino. Pernambuco, 2007 a 2009...................................... 62 



SANTOS, D.L.P.  Análise do Sistema de Informação do Câncer do Colo Uterino: 2007 a 2009 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Distribuição dos municípios pernambucanos por GERES.......................... 30 

Tabela 2 - Completitude das variáveis do SISCOLO. Pernambuco, 2007-2009........... 38 

Tabela 3 – Distribuição do número de exames citopatológicos do colo uterino por 

Regional de Saúde. Pernambuco, 2007 a 2009................................................................ 39 

Tabela 4 - Distribuição dos exames segundo município de residência. Pernambuco, 

2007 a 2009.................................................................................................................... 39 

Tabela 5 - Distribuição da razão de exames citopatológicos em mulheres de 25 a 59 

anos segundo GERES. Pernambuco, 2007 a 2009......................................................... 41 

Tabela 6 - Distribuição dos resultados dos exames segundo adequabilidade da 

amostra por Regional de Saúde. Pernambuco, 2007 a 2009........................................ 41 

Tabela 7 - Distribuição proporcional dos resultados dos exames por Regional de 

Saúde segundo adequabilidade do material. Pernambuco, 2007 a 2009 ....................... 42 

Tabela 8 - Causas de insatisfatoriedade das amostras para exames citopatológicos do 

colo do útero. Pernambuco, 2007 a 2009...................................................................... 42 

Tabela 9 - Distribuição etária dos resultados de exames por GERES, Pernambuco 

2007 a 2009..................................................................................................................... 44 

Tabela 10 - Distribuição proporcional dos resultados dos exames na faixa de rastreio 

por Regional de Saúde. Pernambuco, 2007 a 2009....................................................... 44 

Tabela 11 - Distribuição etária dos resultados dos exames segundo a citologia 

anterior. Pernambuco, 2007 a 2009. ............................................................................. 45 

Tabela 12 - Distribuição dos intervalos de realização dos exames citopatológicos em 

mulheres de 25-59 anos. Pernambuco, 2007 a 2009.......................................................  46 

Tabela 13- Distribuição dos resultados de exames segundo a idade. Pernambuco, 

2007 a 2009................................................................................................................... 47 

Tabela 14 - Distribuição dos diagnósticos citológicos das alterações atípicas segundo 

origem celular. Pernambuco, 2007 a 2009..................................................................... 47 

Tabela 15 - Distribuição percentual das alterações citológicas atípicas segundo 

GERES. Pernambuco, 2007 a 2009................................................................................  48 

Tabela 16 - Médias e percentis de idade das mulheres com diagnósticos citológicos 

de atipias em células escamosas. Pernambuco, 2007 a 2009......................................... 49 

Tabela 17 - Múltiplas comparações entre as médias de idade das mulheres com 

lesões intraepiteliais cervicais e o CA epidermoide. Pernambuco, 2007 a 2009............ 50 



SANTOS, D.L.P.  Análise do Sistema de Informação do Câncer do Colo Uterino: 2007 a 2009 

 

Tabela 18 - Proporção das lesões intraepiteliais e do carcinoma epidermoide colo 

uterino por Regional de Saúde. Pernambuco, 2007-2009. ............................................. 54 

Tabela 19 – Razão de proporção das lesões intraepiteliais cervicais e carcinoma 

epidermoide por GERES, Pernambuco 2007 a 2009...................................................... 55 

Tabela 20 - Distribuição e proporção  das lesões intraepiteliais cervicais e carcinoma 

epidermoide do colo uterino por idade. Pernambuco, 2007 a 2009............................... 56 

Tabela 21 - Razão de proporção das lesões intraepiteliais e carcinoma epidermoide 

do colo uterino por idade. Pernambuco, 2007 a 2009................................................... 56 

Tabela 22 - Média e percentil de idade dos diagnósticos citológicos de células 

atípicas de significado indeterminado. Pernambuco, 2007 a 2009.............................. 57 

Tabela 23 – Múltiplas comparações entre as idades médias das mulheres com 

diagnóstico de células atípicas de significado indeterminado. Pernambuco, 2007 a 

2009............................................................................................................................... 58 

Tabela 24 - Distribuição e proporção das atipias de significado indeterminado por 

faixa etária. Pernambuco, 2007 a 2009......................................................................... 59 

Tabela 25 - Razão de proporção das lesões de significado indeterminado por faixa 

etária. Pernambuco, 2007 a 2009.................................................................................... 60 

Tabela 26 - Proporção das células atípicas de significado indeterminado por 

Regional de Saúde. Pernambuco, 2007 a 2009............................................................... 60 

Tabela 27 - Razão de proporção das atipias celulares atípicas de significado 

indeterminado por idade. Pernambuco, 2007 a 2009...................................................... 61 

Tabela 28 – Estatística descritiva da idade dos adenocarcinomas. Pernambuco, 2007 

a 2009. ............................................................................................................................ 62 

Tabela 29 - Distribuição e proporção por 10
5
 dos exames citológicos com atipias em 

células glandulares segundo faixa etária. Pernambuco, 2007 a 2009............................. 63 

Tabela 30 - Distribuição absoluta e proporção por 10
5
 dos adenocarcinomas por 

GERES. Pernambuco, 2007 a 2009................................................................................ 63 

 



SANTOS, D.L.P.  Análise do Sistema de Informação do Câncer do Colo Uterino: 2007 a 2009 

 

LISTA DE ABREVIAÇÕES 

AGUS    Atypical glandular cells of undetermined significance 

ANS    Agência Nacional de Saúde Suplementar 

ASCUS    Atypical squamous cells of undetermined significance 

CA    Câncer 

CCS    Centro de Ciências da Saúde 

CID O    Classificação Internacional das Doenças Oncológicas 

DATASUS    Departamento de Informática do SUS 

DNA    Ácido desoxirribonucléico 

GERES   Gerência Regional de Saúde 

HIV    Human immunodeficiency virus 

HPV    Papiloma Vírus Humano 

IARC    International Agency for Research on Cancer 

IBGE    Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IC    Intervalo de Confiança 

INCA     Instituto Nacional do Câncer 

LIEAG    Lesão Intra-epitelial de Alto Grau 

LIEAG_micro   Lesão intra-epitelial de alto grau não podendo afastar 

    microinvasão 

LIEBG    Lesão Intra-epitelial de Baixo Grau 

MS     Ministério da Saúde 

NIC     Neoplasia Intra-epitelial Cervical 

OMS    Organização Mundial de Saúde 

PAISM   Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

PE    Pernambuco 

PIPGSC   Programa Integrado de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 



SANTOS, D.L.P.  Análise do Sistema de Informação do Câncer do Colo Uterino: 2007 a 2009 

 

PNCCCU    Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero 

PNAD    Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

R Prop    Razão de Proporção 

SIM    Sistema de Informação de Mortalidade 

SINASC   Sistema de Informação de Nascidos Vivos 

SISCOLO    Sistema de Informação de câncer do colo do útero 

SPSS    Statistical Package for the Social Sciences 

SUS    Sistema Único de Saúde 

WHO    World Health Organization 

 



SANTOS, D.L.P.  Análise do Sistema de Informação do Câncer do Colo Uterino: 2007 a 2009 

   

SUMÁRIO 

SUMÁRIO .......................................................................................................... 14 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................. 15 

2 REVISÃO DA LITERATURA ..................................................................... 17 

2.1 Epidemiologia do Câncer do Colo Uterino .................................................................... 17 

2.2 Etiopatogenia .................................................................................................................. 18 

2.3 Anormalidades Citológicas do Colo Uterino ................................................................. 20 

2.3.1 Células atípicas de significado indeterminado ....................................................... 21 

2.3.2 Atipias em células escamosas .................................................................................. 22 

2.3.3 Atipias em células glandulares ................................................................................ 23 

2.4 Prevenção do Câncer do Colo Uterino ........................................................................... 24 

2.5 Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo Uterino ......................................... 27 

3 OBJETIVOS ................................................................................................... 29 

3.1 Objetivo Geral ................................................................................................................ 29 

3.2 Objetivos Específicos ..................................................................................................... 29 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ................................................ 30 

4.1 Local de Estudo .............................................................................................................. 30 

4.2 População de Estudo e Período de Referência ............................................................... 31 

4.3 Desenho do Estudo ......................................................................................................... 32 

4.4 Caracterização das variáveis do Estudo ......................................................................... 32 

4.4.1 Definição das variáveis do estudo ........................................................................... 32 

4.4.2 Elenco de variáveis .................................................................................................. 34 

4.5 Fonte de Produção dos Dados ........................................................................................ 36 

4.6 Processamento e Análise dos Dados .............................................................................. 36 

4.7 Limitações Metodológicas .............................................................................................. 37 

4.8 Aspectos Éticos .............................................................................................................. 37 

5 RESULTADOS ............................................................................................... 38 

5.1 Análise do Rastreamento ................................................................................................ 38 

5.1.1 Completude das variáveis estudadas ....................................................................... 38 

5.1.3 Adequabilidade da amostra enviada para a análise ............................................... 41 

5.2 Caracterização da População de Estudo ......................................................................... 43 



SANTOS, D.L.P.  Análise do Sistema de Informação do Câncer do Colo Uterino: 2007 a 2009 

 

5.2.1 Caracterização por idade ........................................................................................ 43 

5.2.2 Caracterização da população segundo a frequência de realização do exame 

citopatológico ................................................................................................................... 44 

5.3 Caracterização dos Resultados dos Exames ................................................................... 46 

5.3.1 Caracterização dos resultados de exames com atipias celulares em células 

escamosas ......................................................................................................................... 48 

5.3.2 Caracterização dos exames com células atípicas de significado indeterminado ... 57 

5.3.3 Caracterização dos resultados de exames com atipias em células glandulares ..... 62 

6 DISCUSSÃO ................................................................................................... 64 

7 CONCLUSÃO ................................................................................................ 77 

REFERÊNCIAS ................................................................................................ 79 

APÊNDICES ...................................................................................................... 88 

ANEXOS ............................................................................................................ 92 

 

 

 



15 
SANTOS, D.L.P.  Análise do Sistema de Informação do Câncer do Colo Uterino: 2007 a 2009 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O padrão de morbimortalidade de uma população está relacionado às suas 

características sociais, econômicas e culturais. A execução de políticas públicas desenhadas 

para minorar o sofrimento, reduzir a ocorrência de mortes evitáveis e diminuir a iniquidade 

em saúde é uma responsabilidade dos gestores nos seus diferentes níveis de gestão.  O 

rastreamento de doenças é uma das ferramentas que esses gestores dispõem na prevenção e 

combate a muitos agravos, dentre estes, o câncer do colo do útero. 

O câncer do colo do útero é uma doença cuja incidência e mortalidade variam de 

acordo com a capacidade das políticas públicas implementarem ações preventivas e curativas. 

O carcinoma do colo uterino tem história natural longa. A identificação das formas 

precursoras do câncer e o adequado tratamento impedem que as lesões evoluam e se tornem 

invasivas. A maioria dos casos de câncer ocorre em mulheres entre 40 a 60 anos de idade e 

apenas uma pequena porcentagem ocorre antes dos 30 anos (RICHART, 1967; ÖSTÖR, 

1993; PALO; CHANEN; DEXEUS, 2002). 

Dentre as neoplasias, esta é uma das que apresenta um dos maiores potenciais de 

prevenção e cura, chegando perto de 100%. As lesões precursoras podem ser tratadas em 

nível ambulatorial, em cerca de 80% dos casos (ELOVAINIO; NIEMINEN; MILLER, 1997). 

A redução de incidência e mortalidade do câncer do colo do útero permanece como 

um desafio para os países em desenvolvimento (GUSTAFSSON et al, 1997; SCHIFFMAN; 

CASTLE, 2005; ELUF-NETO; NASCIMENTO, 2001; IARC, 2007), pois representam uma 

importante causa de óbito na população feminina da América Latina e do Brasil (IARC, 

2007). Segundo o INCA
¹ 
(2011), a mortalidade por essa doença no Brasil para o ano 2007 foi 

5,38/10
5
 mulheres. 

Enquanto, no Brasil, a incidência varia em torno de 18/10
5
 mulheres e no Peru chega a 

em torno de 24/10
5
 mulheres, em países como os Estados Unidos da América é de 7,7/10

5
 

mulheres e no Reino Unido, 3,3/10
5
 mulheres (ELUF-NETO; NASCIMENTO, 2001; 

ZEFERINO; DERCHAIN, 2006; INCA², 2011). O número de casos novos de câncer do colo 

do útero esperados para o Brasil para o ano de 2010 foi 18.430 (INCA², 2011). 

O rastreio citológico do câncer de colo do útero tem reduzido significativamente a 

incidência e a prevalência dessa patologia em países desenvolvidos, em virtude da 

possibilidade de tratamento das lesões precursoras com grande possibilidade de cura (CHAN 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chan%20PG%22%5BAuthor%5D
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SUNG; SAWAYA, 2003; SCHIFFMAN; CASTLE, 2005; BERGSTRÖM; SPARÉN; 

ADAMI, 1999; BRAY et al, 2005). 

O Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero no Brasil (PNCCCU), 

introduzido em 1998, é baseado na triagem por citologia cervicovaginal, conhecido como 

exame citopatológico, exame de Papanicolaou, citologia oncótica e popularmente, como 

―exame de prevenção‖. O programa orienta que toda mulher que tem ou já teve atividade 

sexual deve submeter-se a exame citológico periódico, se estiver na faixa etária de 25 a 59 

anos de idade. Inicialmente, o exame deve ser feito a cada ano e, caso dois exames seguidos 

(com um intervalo de um ano) apresentarem resultado normal, o exame pode passar a ser feito 

a cada três anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; INCA
5
, 2006). 

Para subsidiar o pagamento dos exames realizados pelo SUS, propiciar a avaliação de 

serviços e programas de controle e assistência ao câncer do colo uterino foi desenvolvido pelo 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) em parceria com o 

Instituto Nacional de Câncer (INCA) o Sistema de Informação de Câncer do Colo do Útero 

(SISCOLO). Este sistema, devido à riqueza e volume de dados que armazena, também, vem 

sendo utilizado como fonte de informação em pesquisas. Implantado em 2000, contém dados 

de identificação, dados demográficos e epidemiológicas da mulher, resultados de exames 

citopatológicos e histopatológicos realizados no SUS. O SISCOLO tem sido aperfeiçoado 

continuamente, possibilitando que as coordenações dos programas municipais e estaduais 

acompanhem as mulheres com resultados dos exames alterados (INCA
6
, 2002). 

O conhecimento integrado dos aspectos epidemiológicos, clínicos, culturais, sociais é 

que deverá orientar as condutas de curto,  médio e longo prazo para diminuição da 

incidência e mortalidade do câncer do colo do útero. A compreensão das características dessa 

doença é importante para orientar as medidas de intervenção e controle, seguindo a lógica 

epidemiológica do risco e da relação custo benefício/efetividade. Justifica-se a realização 

deste estudo, pois, se propõe a contribuir com o gestor estadual e gestores locais, a fazerem 

monitoramento do rastreio do câncer do colo na população do estado. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sung%20HY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sawaya%20GF%22%5BAuthor%5D
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Dentre os cânceres que acometem as mulheres brasileiras, destaca-se o câncer do colo 

uterino, que representa o terceiro tipo mais comum de câncer, só perdendo para o melanoma 

de pele e o câncer de mama (INCA², 2011). 

 

2.1 Epidemiologia do Câncer do Colo Uterino 

 

No mundo, ocorrem, por ano, aproximadamente, 500 mil casos novos de câncer de 

colo uterino, sendo o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres e responsável 

pelo óbito de aproximadamente 230 mil mulheres por ano. Sua incidência é cerca de duas 

vezes maior em países menos desenvolvidos (BRAY et al., 2005; IARC,2007). 

Existe uma grande diferença na incidência desse câncer entre os países. Em alguns 

países desenvolvidos o câncer de colo não representa problema de saúde pública, tais como 

Suécia (incidência 7/10
5 

mulheres), Inglaterra na região de Oxford (incidência 4,2 /10
5 

mulheres), pois os programas de rastreamento e controle diminuíram a incidência e 

mortalidade por esta doença. Nos países em desenvolvimento, no entanto, ainda representa 

um grave problema a ser enfrentado, como em Uganda (incidência 45,8/10
5 

mulheres) e Costa 

Rica (incidência 18,9/10
5 

mulheres) (IARC, 2007).
 

No Brasil, as estimativas para o ano de 2010, e válidas também para o ano de 2011, 

apontam uma taxa bruta de incidência de câncer do colo uterino de 18.47/10
5
 mulheres e 

18.430 casos novos. No Brasil a incidência de câncer do colo uterino torna-se evidente na 

faixa etária de 20 a 29 anos e o risco aumenta rapidamente até atingir seu pico geralmente, na 

faixa etária de 45 a 49 anos (INCA², 2011). 

Nas diferentes regiões do Brasil, a incidência da doença também se comporta de forma 

heterogênea. O câncer do colo uterino é mais incidente na Região Norte (23/10
5 

mulheres), 

seguido pelas regiões Sul (21/10
5 

mulheres), regiões Centro-Oeste (20/10
5 

mulheres), 

Nordeste (18/10
5 

mulheres), e Sudeste (16/10
5 

mulheres). Ainda para 2010, entre os estados 

nordestinos, estima-se a mais alta incidência para Sergipe (24,5/10
5 

mulheres) e a mais baixa 

para a Paraíba (15,51/10
5 

mulheres). Em Pernambuco, são esperados 1.020 casos novos 

(22,2/10
5 

mulheres) e, no Recife, 190 casos novos (22,5 /10
5 

mulheres), representando o 

segundo câncer mais freqüente em mulheres no estado e na capital (INCA², 2011). 
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No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer do colo uterino são elevadas, 

constituindo um grave problema de saúde pública. Segundo o INCA¹ (2011) sua taxa bruta de 

mortalidade no ano 2007 foi 5,38/10
5
 mulheres no Nordeste; para o Sudeste foi 4,26/10

5 

mulheres, que representa a menor taxa de mortalidade do país. Segundo Thuler (2008), as 

taxas de mortalidade ajustadas por idade entre 1979 e 2005, no Brasil, passaram de 4,97 para 

5,29/10
5 

mulheres, o que representa um incremento de 6,4% em 26 anos. 

As taxas de incidência e mortalidade no Brasil são elevadas quando comparadas com 

outros países como o Reino Unido, cuja incidência foi 8,3 e mortalidade 3,1/10
5
 mulheres, e 

com os Estados Unidos com incidência 7,7 e mortalidade 2,3/10
5
 mulheres, respectivamente 

(ZEFERINO; DERCHAIN, 2006). 

Mendonça et al. (2008), estudando a cidade do Recife, referem um coeficiente de 

mortalidade de 8,2/10
5
 mulheres nos anos de 2000 a 2004, observando-se um aumento 

progressivo do coeficiente de mortalidade no período de estudo para as faixas etárias mais 

elevadas. Antunes e Wünsch-Filho (2006), em seu estudo referente à cidade de São Paulo, 

encontraram o coeficiente de mortalidade entre 6,0 e 8,0/10
5
 mulheres. 

O diagnóstico tardio do câncer do colo uterino em estágios mais avançados ocorre 

onde os programas de rastreamento não são implantados, o que torna o tratamento mais difícil 

(GUSTAFSSON et al., 1997). Nos estágios avançados da doença, devido a disseminação os 

recursos terapêuticos e a possibilidade de cura tornam-se bastante limitados. Tratamentos 

mais agressivos, como cirurgias radicais, radioterapia, quimioterapia são necessários e os 

custos financeiros são maiores que o tratamento nos estágios iniciais (RICCI; PIATO; 

PINOTTI, 2008). 

 

2.2 Etiopatogenia 

 

O útero é um órgão do sistema reprodutor feminino, localizado na pelve, composto por 

três partes: corpo, istmo e colo. O colo localiza-se dentro da cavidade vaginal e pode ser visto 

ao exame especular. O colo é recoberto por dois tipos de epitélio: o epitélio escamoso que 

recobre a ectocérvice e o epitélio glandular que recobre a endocérvice (Figura 1). 

As neoplasias malignas do colo são divididas em duas categorias de acordo com sua 

origem epitelial: tumores de células escamosas, originários do epitélio escamoso ectocervical, 

chamados de carcinoma epidermoide (CA epidermoide) e tumores de células glandulares, 

originários de células glandulares do epitélio endocervical, chamados de adenocarcinoma. 
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Figura 1 - Sistema Reprodutor feminino 

Fonte: NETTER, 2000 

 

As neoplasias de células escamosas são os mais frequentes e representam em torno de 

90% das neoplasias malignas do colo (PALO; CHANEN; DEXEUS, 2002; KUMAR; 

ABBAS; FAUSTO, 2005). O CA epidermoide do colo uterino tem sua história natural 

bastante esclarecida, o seu desenvolvimento envolve uma gama de anormalidades celulares 

epiteliais, que se inicia com lesões intraepiteliais também chamadas de lesões precursoras, 

que culminam com o câncer (RICHART, 1967; ÖSTÖR , 1993). 

Sabe-se hoje que, para o surgimento do câncer do colo uterino, a condição necessária é 

a presença de infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV), identificada em mais de 99% 

dos carcinomas do colo uterino. O HPV é considerado um agente necessário para o câncer do 

colo, mas não agente suficiente para essa neoplasia (RICHART, 1967; ZUR HAUSEN, 1996; 

MUÑOZ et al., 2003). 

O HPV é um vírus de DNA não envelopado, de forma icosaédrica, apresenta tropismo 

pela pele e membranas mucosas, podendo causar uma grande variedade de lesões 

proliferativas. Há mais de 200 tipos de HPV descritos e cerca de 100 já foram identificados, 

com seus genomas inteiros, isolados e completamente sequenciados (DE VILLIERS et al., 

2004). As lesões da mucosa anogenital estão associadas ao gênero Alfa-papillomavirus. 

Aproximadamente, 40 tipos de HPV podem infectar o trato anogenital e são classificados em 

dois tipos: de baixo e alto poder oncogênico (MUÑOZ et al., 2003). 

Os cânceres do colo uterino estão associados a um dos tipos de alto poder oncogênico 

do HPV. Os tipos 16, 18, 31, 33 e 35, 45 são encontrados em 70% dos cânceres cervicais 

(ZUR HAUSEN, 1996; RICCI; PIATO; PINOTTI, 2008). A maioria das infecções por HPV 
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são transientes, desaparecendo sem maiores consequências. O tempo médio estimado para o 

clearance espontâneo é de 8 a 17 meses para os tipos oncogêncos e 5 a 15 meses para os tipos 

não oncogênicos (FRANCO et al., 1999; TROTTIER et al., 2006; TROTTIER; FRANCO, 

2006). 

Outros fatores de risco para o aparecimento desse tipo de câncer são: tabagismo; 

multiplicidade de parceiros sexuais; iniciação sexual precoce e paridade precoce, 

principalmente antes dos 20 anos; multiparidade; doenças sexualmente transmissíveis; baixo 

nível sócioeconômico; imunodeficiência pelo HIV e falta de acesso aos programas de 

rastreamento do câncer do colo uterino (JONES et al., 1990; CESAR, 2003; ARAÚJO; 

RIBEIRO, 2007; SIGNORINI et al., 2009; FLORIANO). 

A evolução do câncer de colo uterino, na maioria dos casos, acontece de forma lenta, 

passando por fases iniciais, nas quais a doença é detectável e curável. O tempo médio 

estimado para que uma lesão intraepitelial seja detectada antes de se tornar invasora é de mais 

de 10 anos (RICHART, 1969; ZEFERINO et al., 1998; HOLOWATY; MILLER; ROHAN, 

1999). O intervalo entre a infecção por HPV e o carcinoma invasor estádio III, encontrado por 

Zeferino et al. (1998), foi de 26,2 anos. 

Dentre os cânceres, é o que apresenta um dos mais altos potenciais de cura quando 

detectado precocemente. O tratamento das lesões precursoras pode ser simples, não mutilante, 

e ambulatorial, com possibilidade de cura em todas as faixas etárias, preservando a 

funcionalidade uterina nas mulheres jovens e a vida ativa nas mulheres idosas (RICCI; 

PIATO; PINOTTI, 2008; SIGNORINI et al., 2009). 

Comparada com a neoplasia cervical escamosa, a neoplasia glandular cervical é menos 

frequente e corresponde a menos de 15 a 25% das neoplasias do colo uterino. Está associada à 

infecção por HPV, principalmente o HPV 18, que é o tipo mais frequentemente encontrado 

nos adenocarcinomas (ZAINO, 2000). Os tumores de colo estão localizados no capítulo das 

neoplasias malignas femininas, sob o código C-53 (OMS, 2005). 

 

2.3 Anormalidades Citológicas do Colo Uterino 

 

As lesões precursoras do carcinoma de células escamosas são denominadas em 

conjunto como neoplasias intraepiteliais cervicais (NIC), subdivididas em graus crescentes de 

gravidade (NIC I, NIC II, NIC III). Esse conceito foi introduzido por Richard, em 1967, para 

classificar as diferentes etapas do processo de carcinogênese no colo uterino, enfatizando o 
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potencial evolutivo dessas lesões (RICHART, 1969; KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2005; 

INCA
5
, 2006). 

A classificação citológica mais utilizada, mundialmente aceita e utilizada no Brasil é a 

do Sistema de Bethesda 2001 (Anexo 1). A classificação Bethesda é fruto da necessidade, não 

só de padronização da nomenclatura das citologias cervicovaginais com também devido às 

questões judiciais por conta dos resultados falsos negativos. Essa classificação incorpora 

vários conceitos e conhecimentos adquiridos, que, resumidamente, são: o diagnóstico 

citológico deve ser diferenciado para as células escamosas e glandulares; inclusão do 

diagnóstico citomorfológico sugestivo da infecção por HPV, devido às evidências do 

envolvimento HPV na carcinogênese dessas lesões; divisão das alterações intraepiteliais em 

lesões de baixo e alto grau, ressaltando o conceito de possibilidade de evolução para neoplasia 

invasora. O Sistema Bethesda classifica as anormalidades citológicas em células atípicas de 

significado indeterminado, atipias em células escamosas e atipias em células glandulares. 

(SOLOMON, 2002; WRIGHT, 2002; INCA
5
, 2006). 

 

2.3.1 Células atípicas de significado indeterminado 

 

A presença no esfregaço vaginal de células com anormalidades mais acentuadas que 

aquelas atribuídas às alterações reativas, mas que, qualitativamente ou quantitativamente, são 

insuficientes para definir um diagnóstico de lesão intraepitelial ou carcinoma classifica-se 

como células atípicas de significado indeterminado de origem escamosa (ASCUS), glandular 

(AGUS) ou de origem indefinida (SOLOMON, 2002).  

As células atípicas de significado indeterminado representam uma gama de patologias 

que podem ir desde uma alteração inflamatória até o carcinoma, 20 a 30% desses diagnósticos 

correspondem a lesões intraepiteliais cervicais (SOLOMON; SCHIFFMAN; TARONE, 2001; 

DAVEY et al., 2001 WRIGHT, 2002). 

O diagnóstico citológico de ASCUS é a mais frequente anormalidade encontrada, 

representa cerca de 5% das alterações dos laudos citológicos. Na população, não deve exceder 

a 3 vezes o diagnóstico de lesões intraepitelias (SOLOMON et al.,1998; KUMAR; ABBAS; 

FAUSTO, 2005; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006: THAMBOO, 2003; THULER; ZARDO; 

ZEFERINO, 2007; UCHIMURA et al., 2009; DAVEY et al., 1994). O achado citológico de 

ASCUS é de difícil reprodutibilidade entre citopatologistas experientes (SOLOMON et al. 

2002; WRIGHT, 2002; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 
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A tradução histológica de ASCUS denuncia um amplo leque de possibilidades que 

varia desde o achado de normalidade até carcinoma escamoso invasor, não havendo, portanto, 

uma correlação direta entre o diagnóstico citológico e uma lesão histológica. Antes, tal achado 

chama a atenção para um melhor acompanhamento e eventual aprofundamento da 

investigação (AUGER; CHARBONNEAU; ARSENEAU, 1997; WRIGHT, 2002). 

 

2.3.2 Atipias em células escamosas 

 

O Sistema Bethesda (Anexo1) adota a terminologia lesão intraepitelial em substituição 

ao termo neoplasia. Inclui a possibilidade diagnóstica de suspeição de microinvasão, além de 

estabelecer dois níveis de gravidade das lesões, separando as lesões com potencial 

morfológico de progressão para neoplasia, lesões de alto grau, daquelas mais relacionadas 

com o efeito citopático viral, com potencial regressivo, lesões de baixo grau. As atipias 

celulares em células escamosas são divididas em lesões intraepitelial de baixo grau (LIEBG), 

lesão intraepitelial de alto grau (LIEAG), lesão intraepitelial de alto grau não se podendo 

afastar microinvasão (LIEAG_micro), carcinoma invasivo (CA invasivo) (SOLOMON, 

2002). 

As LIEBG caracterizam-se por alterações de diferenciação celulares limitadas ao terço 

inferior do epitélio de revestimento ectocervical, e, pelos critérios citológicos, possibilitam o 

diagnóstico de infecção pelo HPV (SOLOMON, 2002). Correspondem a NIC I e HPV na 

classificação de Richart (RICHART, 1967). A maioria dessas lesões tem regressão 

espontânea. ÖSTÖR (1993), em revisão sistemática, constatou o relato de regressão 

espontânea das LIEBG em 57% dos casos e progressão para LIAG em 10% dos casos. 

As LIEAG compreendem as neoplasias intraepiteliais cervicais graus II e III da 

classificação de Richart. Caracterizam-se por alterações de diferenciação celulares que afetam 

os dois terços ou mais da espessura do epitélio de revestimento da ectocervice (SOLOMON, 

2002). Esse diagnóstico corresponde em cerca de 0,6 a 2% dos resultados de exames 

citopatológico do colo uterino (INCA
5 

, 2006). 

Estima-se que cerca de 40% das LIEAG não tratadas evoluirão para o câncer invasivo 

em um período médio de 10 anos (SAWAYA et al., 2003). 

Schlecht et al. (2003), em São Paulo, estudando 2.404 mulheres infectadas por HPV 

carcinogênico, com idade de 18 a 60 anos , verificaram que a progressão de LIEBG para 

LIEAG ocorreu no tempo médio de 73,3 meses. 
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O carcinoma epidermoide invasor tem evolução lenta, é precedido de lesões 

precursoras, tornando-se possível a detecção e a prevenção precoce (RICHART, 1967; 

KURMAN; SOLOMON, 1994). 

A efetividade das ações de rastreamento pode ser medida pelo aumento progressivo do 

diagnóstico de LIEAG em relação a lesões invasoras. Assim, a razão entre exames 

citopatológicos com diagnóstico de lesão de alto grau e carcinoma invasivo oferece uma visão 

de como se comporta o rastreio, logo, quanto maior a razão, melhor será a efetividade das 

ações de detecção precoce. 

Dados do INCA¹ (2010) informam uma razão para o ano de 2009 de 12,83 para o 

Brasil sendo 43,0 para o Espírito Santo e 3,76 para Rondônia, que representam a maior e a 

menor razão respectivamente. 

 

2.3.3 Atipias em células glandulares 

 

As atipias em células glandulares são classificadas em adenocarcinoma in situ e 

adenocarcinoma invasor (INCA
5
, 2006; RICHART, 1967). A sensibilidade do exame 

citopatológico do colo uterino no  rastreamento das atipias em células  glandulares é menor do 

que para as atipias em células  escamosas. 

Comparada com a neoplasia cervical escamosa, a neoplasia cervical glandular é bem 

menos freqüente e corresponde a menos de 15 a 25% das neoplasias do colo uterino. A 

incidência de adenocarcinoma cervical tem aumentado nas últimas décadas, especialmente 

entre mulheres jovens (CHAN; SUNG; SAWAYA, 2003; ZAINO 2000, SALANI; PURI; 

BRISTOW , 2009). 

Os critérios citológicos para a identificação de lesões intraepiteliais glandulares não 

estão totalmente descritos, especialmente para os para lesões precursoras do adenocarcinoma 

in situ, quando as mulheres estão livres de sintomas clínicos. A utilização do exame 

citopatológico do colo para rastreamento do adenocarcinoma necessita da melhoria dos 

espécimes cervicais e treinamento dos citopatologistas para melhor identificação das lesões 

precursoras do encontradas nos exames citológicos do colo uterino (ZAINO, 2000). 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chan%20PG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sung%20HY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sawaya%20GF%22%5BAuthor%5D
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2.4 Prevenção do Câncer do Colo Uterino 

 

O câncer do colo do útero é uma neoplasia maligna cuja incidência pode ser reduzida 

com intervenções médicas e cuja mortalidade é considerada evitável pela Lista de Causas de 

Mortes Evitáveis por Intervenções do Sistema Único de Saúde do Brasil (MALTA et al., 

2007). A realização do exame citopatológico do colo do útero tem sido reconhecida 

mundialmente como uma estratégia segura e eficiente para a detecção precoce do câncer do 

colo do útero e tem modificado, efetivamente, as taxas de incidência e mortalidade (BRAY, et 

al., 2005; BERGSTRÖM; SPARÉN; ADAMI, 1999; CHAN ;SUNG; SAWAYA, 2003). 

A detecção precoce das lesões precursoras e do câncer do colo do útero, associada ao 

tratamento em seus estádios iniciais, pode reduzir as taxas de incidência de câncer cervical 

invasor em até 90%, quando o rastreamento é realizado com cobertura adequada e de 

qualidade (GUSTAFSSON et al., 1997). 

Dentre os principais elementos que compõem o arcabouço teórico para o delineamento 

dos programas de rastreamento do câncer cervical uterino, estão a história natural da doença e 

a efetividade da citologia como método de rastreamento, pois esses são os aspectos que 

orientam a definição do grupo etário  alvo e a periodicidade do exame. Na história natural da 

doença, destaca-se o tempo de evolução longo, os fenômenos da progressão e regressão de 

lesões precursoras do câncer, e o papel da associação etiológica com o HPV (HOLOWATY; 

MILLER; ROHAN; TO, 1999). 

O sucesso de um programa de rastreio depende de fatores como a qualidade do 

material a ser examinado (coleta e fixação); a periodicidade dos exames; a correta 

identificação das alterações celulares, bem como a correlação dos achados com os sintomas 

e/ou sinais apresentados pela mulher (ELOVAINIO; NIEMINEN; MILLER, 1997). 

A prevenção do aparecimento do câncer do colo uterino é feito através do rastreio das 

lesões precursoras e o adequado tratamento. O método de rastreio mundialmente reconhecido 

e utilizado no Brasil é o exame citopatológico do colo uterino também conhecido como 

exame de Papanicolaou e popularmente chamado ―exame de prevenção‖. Trata-se de um 

raspado do epitélio da ecto e endocervice, seguido por uma aplicação em lâmina e coloração 

pela técnica de Papanicolaou com posterior observação das alterações celulares (SOLOMON, 

2002). 

O exame citopatológico do colo uterino, efetivamente, contribui para o controle do 

câncer do colo uterino, apesar de fundamentadas críticas quanto a sua sensibilidade, pois 
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apresenta uma quantidade significativa de casos falsos negativos (BERGSTRÖM; SPARÉN; 

ADAMI, 1999; BRAY et al., 2005; SYRJÄNEN et al., 2010; RONCO; ANTTILA, 2009). 

As falhas habituais pertinentes à técnica, à ocorrência de confusão com outros tipos 

celulares benignos e à não obtenção de células anormais são responsáveis pela baixa 

sensibilidade, além do que a identificação morfológica das alterações e da extensão de epitélio 

comprometido está sujeita à subjetividade do examinador (YOBS; PLOTT; HICKLIN, 1987). 

Estudos comprovam a baixa sensibilidade do exame citopatológico como o estudo 

Nanda et al. (2000), que em revisão sistemática com meta-análise, que incluiu 94 estudos 

observacionais com a citologia convencional e 3 estudos em meio líquido, descreveu uma 

sensibilidade variando entre 30 e 70% e uma especificidade de 86 a 100%. Estudo brasileiro 

realizado por Tuon et al. (2002), reporta sensibilidade de 41% e especificidade de 77%, para a 

presença de atipias. 

Na avaliação de Neto et al. (2001), no estado de São Paulo, foi detectado 27,3% de 

resultados de falsos negativos e 12,5% de resultados falsos positivos na citologia oncótica 

como método de rastreamento no Programa Nacional de Combate ao Câncer do Colo Uterino 

(PNCCCU). Entretanto, pela evolução lenta da doença e pela periodicidade, o exame é 

adequado para obter resultados importantes na redução da incidência e prevalência do câncer 

do colo uterino (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). Há evidências consistentes de que as 

taxas de incidência e mortalidade diminuem em função da porcentagem da população que foi 

rastreada. Em países onde esses programas são bem estruturados, notou-se queda significativa 

das taxas (RONCO; ANTTILA, 2009; ANTTILA et al., 1999; BERGSTRÖM; SPARÉN; 

ADAMI, 1999; CHAN; SUNG; SAWAYA,2003; GUSTAFSSON et al.,1997; BRAY et., al. 

2005). 

A proteção conferida e o impacto nos índices de mortalidade dependem da cobertura 

da população e do tratamento adequado das lesões. Segundo a OMS, para que o rastreio tenha 

impacto nos índices de mortalidade por carcinoma do colo do útero, é necessário uma 

cobertura de 80% da população feminina com periodicidade adequada (WHO, 1998). 

No Brasil, são registrados baixos índices de cobertura. Segundo inquérito, realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/ Pesquisa Nacional por Amostra de 

domicílio (IBGE/PNAD) (IBGE¹, 2003), em 851 municípios, foi demonstrado que a cobertura 

do exame citopatológico para esses municípios foi de 68,7%, nas mulheres com mais de 24 

anos de idade. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chan%20PG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sung%20HY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sawaya%20GF%22%5BAuthor%5D
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Conforme Albuquerque et al. (2009), na cidade do Recife, no ano de 2006, havia uma 

cobertura em torno de 65% para as mulheres entre 25 a 59 anos. Essa cobertura é inferior à 

cobertura mínima necessária, conforme recomendado pela OMS. 

Além da cobertura outro fator que influencia na efetividade do rastreio é freqüência 

adequada da realização do exame pela população feminina alvo das ações de rastreamento. A 

maioria dos países europeus e organismos norte-americanos recomendam a realização do 

exame citopatológico do colo uterino a cada três anos A periodicidade trienal é recomendada 

em Portugal, Estados Unidos da América, Suécia, Espanha, Itália (SYRJÄNEN et al., 2010; 

SIROVICH; WELCH, 2004; BERGSTRÖM; SPARÉN; ADAMI,1999). 

A periodicidade trienal do exame citopatológico é baseada em estudos que sugerem 

que não há diferenças significativas na redução da incidência do câncer cervical quando se 

realizam exames com intervalos anuais ou trienais. Estudos mostram que exames realizados 

anualmente ou com intervalos trienais apresentam resultados semelhantes quanto à redução na 

incidência do câncer cervical, 93,5% e 91,4%, respectivamente (VAN OORTMARSSEN et 

al., 1992 ; INCA³, 2002). 

Sawaya et al. (2003), concluíram que lesões de alto grau são incomuns após três anos 

de um exame citopatológico do colo uterino normal. Os resultados fornecem a segurança para 

as mulheres que o alargaram do intervalo, entre os exames para três anos depois de três ou 

mais testes negativos consecutivos, é uma opção segura. 

Os grupos mais vulneráveis ao câncer de colo concentram-se onde existem as maiores 

barreiras de acesso à rede de serviços para detecção e tratamento precoce da patologia e de 

suas lesões precursoras, advindas de dificuldades econômico-geográficas, insuficiência de 

serviços e até por questões culturais, como o medo e o preconceito dos companheiros 

(DUAVY et al., 2007; CESAR et al., 2003; FLORIANO; ARAÚJO; RIBEIRO, 2007; 

NOVAES et al., 2006). 

No Brasil, em doze anos de funcionamento do rastreio citológico do câncer do colo 

uterino, não se tem experimentado declínio de incidência e mortalidade semelhantes ao 

ocorrido em países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento o rastreamento não está 

efetivamente implantado, apresentando problemas relacionados à cobertura e a qualidade do 

rastreio (SCHIFFMAN; CASTLE, 2005; ZEFERINO; DERCHAIN 2006). As razões para a 

permanência de altas taxas de incidência por câncer de colo do útero estão relacionadas, 

principalmente, ao grau de implementação de ações efetivas de curto e longo prazo, tanto no 

plano técnico, como no diagnóstico precoce da doença e tratamento das lesões detectadas, 
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quanto nos planos educacional, social e político-econômico das mulheres das camadas mais 

pobres das populações (MENDONÇA, 2008; NOVAIS, 2006; THULER, 2008). 

 

2.5 Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo Uterino 

 

No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais nas primeiras 

décadas do século XX, com o atendimento limitado ao ciclo gravídico-puerperal. No final dos 

anos 60, foi criado o Programa de Saúde Materno Infantil, cujo enfoque estava em prestar 

assistência aos filhos das mulheres que não tinham acesso aos serviços de saúde, constituindo 

a atenção pré-natal como única ação de caráter universalista com relação à saúde da mulher 

(INCA
6
, 2002; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Com as mudanças na condição social das mulheres, ocorridas ao longo da segunda 

metade do século XX, as propostas de atenção materno-infantil mostraram-se insuficientes. 

Em 1984 foi proposto, pelo Ministério da Saúde, o Programa de Assistência Integral à Saúde 

da Mulher (PAISM), visando à extensão das ações básicas em saúde da mulher e incluindo, 

entre outras, atividades preventivas e de diagnóstico do câncer do colo uterino e mamário. A 

assistência integral envolvia o atendimento de todas as necessidades da população feminina, 

enfatizando as ações dirigidas ao controle das patologias mais prevalentes, incluindo ações 

educativas. Porém as atividades nos serviços de saúde foram focalizadas nas demandas 

relativas à contracepção, acompanhamento da gravidez e ao parto (Ministério da Saúde 2006). 

Em 1997 foi elaborado um Projeto Piloto denominado Viva Mulher, implantado em 

seis localidades brasileiras (Curitiba, Brasília, Recife, Rio de Janeiro, Belém e de Sergipe). 

Com base na experiência do Projeto Piloto Viva Mulher, foi realizada em 1998 a expansão 

nacional, com inclusão de todos os Estados, abrangendo 97,9% dos municípios brasileiros 

(INCA
6
, 2002). 

Em 1998 é instituído o PNCCCU, considerado como uma estratégia mais adequada 

para mudar o cenário de morbimortalidade por câncer de colo no país. Foi instituído o 

Sistema de Informação de Câncer do Colo Uterino (SISCOLO) como instrumento para 

pagamento dos exames, acompanhamento do comportamento desta neoplasia e para 

planejamento das ações de controle (INCA
6
, 2002). O SISCOLO foi criado para propiciar ao 

gestor municipal, estadual e federal o monitoramento das ações de rastreamento. O sistema 

fornece ainda aos municípios a possibilidade de identificar todas as mulheres cujo resultado 

do exame foi positivo e avaliar se elas estão sendo adequadamente acompanhadas. 
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Os resultados de exames são informados a Secretaria Estadual de Saúde através do 

sistema denominado Sistema de Informação do Câncer da Mulher (SISCAM) via internet com 

dados de identificação da mulher, dados do profissional que realizou a leitura da material e do 

laboratório. O PNCCCU foi estruturado com a meta de reduzir a mortalidade e as 

repercussões físicas, psíquicas e sociais por esse câncer, através da oferta de serviços para 

prevenção e detecção em estágios iniciais, além de disponibilizar tratamento e reabilitação. O 

alvo das ações de prevenção do câncer do colo do útero são os grupos de alto risco da 

população e os executores são os profissionais de saúde. O Programa elegeu como método 

rastreador o exame citopatológico do colo uterino. A orientação do PNCCCU é que toda 

mulher que tem ou já teve atividade sexual deve submeter-se a exame citológico do colo 

uterino periódico, se estiver na faixa etária dos 25 aos 59 anos de idade. Inicialmente, o exame 

deve ser feito a cada ano e, caso dois exames seguidos (em um intervalo de um ano) 

apresentarem resultado normal, o exame pode passar a ser feito a cada três anos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar o Sistema de Informação do Câncer do Colo Uterino no estado de 

Pernambuco, no período de 2007 a 2009. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

-Avaliar a qualidade do rastreamento do câncer do colo do útero em Pernambuco. 

-Descrever e comparar a distribuição das lesões precursoras e do câncer do colo do 

útero segundo as Gerências Regionais de Saúde (GERES) de residência. 

-Verificar a associação entre as lesões precursoras e o câncer do colo do útero com as 

variáveis sóciodemográficas, sinusiorragia e metrorragia. 

-Comparar a proporção de lesões precursoras e do câncer de colo uterino das 

mulheresna faixa etária de rastreio preconizada pelo Ministério da Saúde (MS) com a 

proporção das mulheres em outras faixas etárias. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 Local de Estudo 

 

O estudo tem como referência o estado de Pernambuco, cuja capital é a cidade do 

Recife. Está localizado no centro-leste da região Nordeste e abrange uma área 98.311,616km², 

onde estão distribuidos 185 municípios. Sua população, estimada em 2009 foi 8.810.318 

habitantes, dos quais 4.543.385 (51,57%) são mulheres (IBGE, 2010). 

No que diz respeito à gestão do sistema de saúde, o estado de Pernambuco divide-se 

em onze GERES, cada uma delas com um município sede (Tabela 1, Figura 2). 

 

Tabela 1 - Distribuição dos municípios pernambucanos por GERES 

GERES Município sede Nº de 

municípios 
I Recife 19 

II Limoeiro 31 

III Palmares 22 

IV Caruaru 32 

V Garanhuns 21 

VI Arcoverde 13 

VII Salgueiro 7 

VIII Petrolina 7 

IX Ouricuri 11 

X          Afogados da Ingazeira 12 

XI Serra Talhada 10 

 

 

 

Figura 2 – Mapa do estado de Pernambuco segundo GERES 

Fonte: Secretaria de Saúde de PE, 2010. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste
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4.2 População de Estudo e Período de Referência 

 

A população do estudo foi constituída pelas mulheres que realizaram exame 

citopatológico do colo uterino no SUS, nos anos 2007, 2008 e 2009, cujos resultados foram 

notificados ao SISCOLO. Esse volume de exames não representa o universo dos exames 

citopatológicos realizados pelo SUS, em virtude de algumas unidades próprias do SUS não 

notificarem as resultados dos exames. 

As análises iniciais se referem a 1.682.114 resultados de exames que constam no 

banco de dados da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Foram excluídos 67.734 

resultados dos exames de mulheres com idade inferiores a dez e acima de cem anos e os 

resultados de exames com amostra insatisfatória ou que não continham informação a respeito 

da adequabilidade da amostra. A idade limite inferior foi adotada seguindo o conceito do 

início da idade fértil segundo o IBGE (2010), e o limite superior foi tomado com referencia a 

pequena quantidade de exames e a possibilidade de erros na digitação. Ao final foram 

trabalhados 1.614.380 resultado de exames (Figura 3). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Fluxograma da população de estudo 

 

 

 

1.682.114 

Resultados de exames de 

Mulheres residentes em PE 

 

-Completude dos dados 

-Razão de exames citopatológicos pela 

população alvo 

-Adequabilidade da amostra enviada 

para o exame 

 

-Caracterização da população 

 

-Caracterização dos resultados dos 

exames 

1.614.380  

Resultados de exames 

 

 

Excluídos: 

resultados de exames de  mulheres  com idade inferior a  10 anos e acima de  100 anos; 

resultados de exames com amostra insatisfatória; 

resultados de exames que não continham informação a  respeito da adequabilidade. 
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4.3 Desenho do Estudo 

 

Realizou-se um estudo descritivo, quantitativo, epidemiológico, de corte transversal, 

também denominado como estudo seccional, pontual ou de prevalência (PEREIRA, 2006). 

Nesse estudo, a exposição e efeito são observados em um mesmo momento, produzindo um 

retrato da população, gerando indicadores globais de saúde para o grupo investigado 

(ALMEIDA FILHO e ROUQUAYROL, 2003). Esse estudo apresenta como vantagens: ser de 

baixo custo, de alto potencial descritivo; é rápido, podendo ser coletado em um curto intervalo 

de tempo, sendo uma boa opção para descrever as características de um evento na população, 

para identificar casos na comunidade e grupos de alto risco (KLEIN; BLOCH, 2009; 

JENKEL; ELMORE; KATZ, 1999). 

Dentre as limitações, destaca-se seu baixo poder analítico, sendo inadequado para 

testar hipóteses de causalidade devido à dificuldade em estabelecer a ordem cronológica dos 

acontecimentos, podendo apenas testar hipóteses de associação. Outra desvantagem é a 

vulnerabilidade a vícios (viés), como o de prevalência e de seleção (ALMEIDA FILHO e 

ROUQUAYROL, 2003; PEREIRA, 2006). 

 

4.4 Caracterização das variáveis do Estudo 

 

4.4.1 Definição das variáveis do estudo 

 

Todas as variáveis do estudo foram definidas de acordo com a Nomenclatura 

Brasileira para Laudos Cervicais (INCA
5
, 2006), que adota o sistema Bethesda 2001 

(ANEXO A) para emissão de laudos citopatológicos. Foi utilizado o protocolo para requisição 

de exames citopatológicos do colo uterino (ANEXO B) utilizado pelo SUS. 

A variável idade foi categorizada em três faixas etárias: menores de 25 anos, 25 a 59 

anos e maiores de 59 anos. 

Os resultados dos exames foram analisados segundo duas variáveis: a adequação da 

amostra e o diagnóstico citológico. O diagnóstico citológico é aqui denominado apenas como 

resultado do exame. 

A variável ―resultado do exame‖ admite duas categorias como resposta:  

- exames normais;  

- atipias de significado indeterminado em células escamosas; 

- atipias de significado indeterminado em células glandulares; 
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- atipias de significado indeterminado de origem indeterminada; 

- lesão intraepitelial de baixo grau;  

- lesão intraepitelial de alto grau;  

- lesão intraepitelial de alto grau, não podendo afastar microinvasão;  

- carcinoma epidermioide; 

- adenocarcinoma).  

A categoria ―normal‖ agrega todos os exames sem qualquer anormalidade e aqueles 

com resultado positivo apenas para alterações inflamatórias, reativas e/ou reparativas. 

A completude das variáveis foi mensurada pela proporção de registros preenchidos. 

Esse indicador foi interpretado como excelente quando o percentual de preenchimento foi 

superior a 90%; bom, quando ficou entre 70,1% e 90%; e péssimo, quando igual ou inferior a 

70%, de acordo com critérios utilizados por Mello Jorge et al(1996). 

A cobertura da realização do exame foi avaliada através do indicador proposto pelo 

Ministério da Saúde denominado de Razão entre os exames citopatológicos realizados e a 

população alvo. Esse indicador foi calculado através da divisão do número de exames 

citopatológicos dividido pela população de 25 a 59 anos em determinado local e tempo. 

Segundo o Ministério da Saúde a razão é considerada satisfatória quando for superior 0,3. 

As estimativas populacionais utilizadas foram fornecidas pelo IBGE e acessadas via 

internet (IBGE, 2010). 

A adequabilidade do material envidado para exame foi calculada dividindo-se o 

número de amostras insatisfatórias pelo total de exames realizados em determinado local ou 

período. 

O indicador razão entre LIEAG e carcinoma invasor foi construído dividindo-se o 

número de resultado de exames com resultados de lesões LIEAG pelo número de resultado de 

exames com diagnóstico de carcinoma invasivo. 
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4.4.2 Elenco de variáveis 

 

 

Nome da Variável Definição Operacionalização 

Adequação da 

amostra 

Condições mínimas de leitura da lâmina 

para o diagnóstico 

1. Satisfatória 

2. Insatisfatória 

3. Sem informação a respeito da 

adequação 

Causas de 

insatisfatoriedade  

Motivo pelo qual a amostra não pôde ser 

analisada 

1. Artefatos de dessecamento 

2. Presença de piócitos 

3. Hipocelularidade   

4. Presença de sangue  

5. Presença de outros  

6. Intensa superposição celular 

7. Contaminantes externos 

Resultado de exames Diagnóstico citopatológico 
1. Normais 

2. Com atipias 

Origem celular da 

atipia 
Tipo de célula na qual ocorreu a atipia 

1. Célula escamosa 

2. Célula glandular 

3. Célula de origem indeterminada 

Atipias em células 

escamosas 

Presença de alterações celulares atípicas 

em células do epitélio escamoso do colo 

do útero 

1. LIEBG 

2. LIEAG 

3. LIEAG_micro 

4. Ca epidermoide 

Atipias em células 

glandulares 

Presença de alterações celulares atípicas 

em células do epitélio glandular do colo 

uterino 

 

Adenocarcinoma  

Atipias de significado 

indeterminado 

Presença de alterações celulares atípicas de 

significado indeterminado, em células 

glandulares, escamosas, de origem 

indeterminada 

1. Células Escamosas  

2. Células glandulares  

3. Células de origem indeterminada 

 

Figura 4 – Quadro das variáveis dependentes 

 

 

 

 

file:///D:/Epi_Info/OUT210.htm%23Section1_1_2%23Section1_1_2
file:///D:/Epi_Info/OUT210.htm%23Section1_1_7%23Section1_1_7
file:///D:/Epi_Info/OUT210.htm%23Section1_1_8%23Section1_1_8
file:///D:/Epi_Info/OUT210.htm%23Section1_1_4%23Section1_1_4
file:///D:/Epi_Info/OUT210.htm%23Section1_1_3%23Section1_1_3
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Nome da Variável Definição Operacionalização 

Idade 

Anos completos no período do estudo – de 

acordo com a Lei 8.842/94 em anos 

completos 

1.   Menor que 25 anos 

2.   25 a 59 anos 

3.    Acima de 59 anos 

Regional de Saúde 
Distribuição dos municípios segundo 

gerenciamento da saúde 

1.  Recife 

2.  Limoeiro 

3.  Palmares 

4.  Caruaru 

5.  Garanhuns 

6.  Arcoverde 

7.  Salgueiro 

8.  Petrolina 

9.  Ouricuri 

10.   Afogados da Ingazeira 

11.   Serra Talhada 

 

Preventivo alguma 

vez na vida 

Relato de realização anterior de algum 

exame citopatológico do colo uterino 

1.  Sim 

2.  Não 

3.  Não sabe 

4.  Não informado  

Realização do último 

exame citopatológico 

Relato do tempo decorrido desde o último 

exame citopatológico. 

1.  Menos de um ano 

2.  Um ano 

3.  Dois anos 

4.  Três anos 

5.  Quatro anos 

6.  Cinco anos ou mais. 

7.  Tempo ignorado 

Razão de exames 

citológicos pela 

população alvo 

Número total de exames pela população de 

25 a 59 anos dividido pela população 

estimada de 25 a 59 anos no mesmo local e 

período 

0,3<  satisfatório 

0,3>  insatisfatório 

Completude  Proporção de registros preenchidos 

> 90% Excelente 

90 a 70% Bom 

< 70% Péssimo 

Razão entre as LIEAG 

e o CA epidermoide 

Soma das lesões LIEAG e as LIEAG_micro 

dividida pelo número de carcinoma invasivo. 

 

 

 

Figura 5 – Quadro das variáveis independentes 
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4.5 Fonte de Produção dos Dados 

 

Os dados referentes aos resultados dos exames foram disponibilizados pela Secretaria 

Estadual de Saúde de Pernambuco e são oriundos do SISCOLO-PE, que compõe o 

DATASUS (ANEXO C)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Fluxograma da realização dos exames citopatológicos 

 

4.6 Processamento e Análise dos Dados 

 

A análise dos dados foi realizada utilizando o programa Epi-info, versão 3.5.1, SPSS, 

na versão 13, e o Excel. Para verificar a associação entre as variáveis foi utilizado o Teste 

Exato de Fisher e qui-quadrado, foi adotado o nível de significância de 5%.  

As diferenças estatísticas foram avaliadas através de razões de proporções e seus 

intervalos de confiança de 95%. 

A comparação entre as médias foi realizada através da análise de variância e a 

realização de múltiplas comparações de TURKEY, utilizando o SPSS versão 13. A verificação 

da distribuição dos dados e comparação com a distribuição normal foi realizada pelo método 

gráfico quantil-quantil. 

Os registros foram submetidos à checagem para identificação de valores inválidos em 

todas as variáveis utilizadas e para consistência lógica antes do processamento. 

Os resultados foram apresentados através de tabelas e figuras. 

Coleta do material do colo do útero nas 

unidades de saúde 

Leitura das lâminas nos laboratórios 

próprios ou conveniados ao SUS 

Entrega dos resultados dos exames à 

mulher no local de realização do exame 

Informação dos resultados ao SISCOLO 

via internet. 
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4.7 Limitações Metodológicas 

 

Os resultados do estudo referem-se à clientela do SUS e, portanto, não devem ser 

generalizados para a população feminina de Pernambuco. 

A inferência para a população feminina do estado deve ainda levar em consideração a 

subinformação dos resultados de exames, e a clientela atendida pela rede suplementar de 

saúde. 

O principal limite para essa análise reside no fato de que o banco de dados se refere a 

resultados de exames e não ao quantitativo de mulheres que os realizaram. É esperado que 

uma mulher tenha realizado mais de um exame ao longo do período analisado. 

Por outro lado, é factível pensar que as mulheres que venham a repetir o exame em um 

mesmo ano sejam aquelas que tenham resultado de exame com alterações celulares atípicas, 

visto que se recomenda, nesses casos, a realização de nova citologia seis meses depois.  

 

 

4.8 Aspectos Éticos 

 

Foram utilizados dados secundários na realização do estudo, não necessitando de 

autorização das participantes. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (CEP/CCS/UFPE), no 

dia 18 de março de 2010, sob protocolo de n°030/10, conforme resolução 196/6 (ANEXO D). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Análise do Rastreamento 

 

5.1.1 Completude das variáveis estudadas 

 

Nos anos de 2007 a 2009, foram analisados 1.682.114 resultados de exames. O 

preenchimento das variáveis idade, adequação da amostra e resultado dos exames está 

presente na totalidade dos registros; a variável realização do último exame citopatológico, 

teve o preenchimento realizado em 91,5% dos resultados. Já o preenchimento das variáveis 

escolaridade, metrorragia e sinusiorragia está ausente em mais da metade dos resultados 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Completitude das variáveis do SISCOLO. Pernambuco, 2007-2009 

Variáveis 
% de preenchimento 

da variável 

Idade 100,0 

Local residência 100,0 

Resultado do exame  100,0 

Adequação da amostra   99,9 

Realização do último exame citopatológico   91,5 

Preventivo alguma vez    91,4 

Escolaridade   39,0 

Metrorragia   11,2 

Sinusiorragia   11,2 
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5.1.2 Razão entre os exames citopatológicos e a população alvo 

 

Mais da metade dos exames (51,92%) foram realizados na GERES Recife; por sua 

vez, a GERES Salgueiro foi a que realizou menor número de exames no período (Tabela 3). 

Os municípios pernambucanos que mais realizaram exames nesse período foram 

Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru, Camaragibe e Cabo de Santo Agostinho, 

dentre esses o único não pertencente à GERES Recife é o município de Caruaru (Tabela 4). 

 

Tabela 3 – Distribuição do número de exames citopatológicos do colo 

uterino por Regional de Saúde. Pernambuco, 2007 a 2009 

GERES 
Número de 

exames 
% 

Recife 873.419 51,92 

Caruaru 219.808 13,07 

Limoeiro 160.485 9,54 

Palmares 90.522 5,38 

Garanhuns 80.417 4,78 

Petrolina 62.860 3,74 

Arcoverde 54.756 3,26 

Afog. da Ingazeira 49.504 2,94 

Serra Talhada 38.411 2,28 

Ouricuri 31.099 1,85 

Salgueiro 20.833 1,24 

Total 1.682.114 100,00 

 

 

Tabela 4 - Distribuição dos exames segundo município 

de residência - Pernambuco, 2007 a 2009 

Municípios    N                        % 

Recife  
377.6

30 
22,45 

Olinda 
100.4

92 
5,97 

Jaboatão dos Guararapes  
86.22

1 
5,13 

Caruaru  
72.65

0 
4,32 

Camaragibe  
43.95

5 
2,61 

Cabo de Santo Agostinho  
53.03

9 
3,15 

Outros Municípios 
948.1

27 
56,37 

Total 
1682.

114 

100,0

0 
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Na razão entre exames citopatológicos e a população alvo, verificou-se diminuição 

desse parâmetro no estado de Pernambuco, entre 2007 (0,22) a 2009 (0,19), o que representou 

uma redução de 14% (Razão de Proporção de 0,86, IC- 0,86-0,87) (Tabela 5). 

A GERES Afogados da Ingazeira obteve a maior razão entre exames citopatológicos e 

a população alvo, nessa GERES, também é observado um aumento deste parâmetro entre os 

anos 2007 e 2009 ( Razão de proporção-1,03, IC-1,01-1,05). Por outro lado, Ouricuri reduziu 

de 0,15 para 0,12 exames/mulher/ano no período, (Tabela 5). 

A representação espacial da razão entre exames citopatológicos e população alvo 

evidencia cobertura diferenciada, na qual, a maior razão é encontrada nas GERES mais 

próximas à capital; e menor razão nas GERES mais distantes (Figura 7). 

 

 

 

 

 

1 Recife 4 Caruaru 7 Salgueiro 10 Afog. Da Ingazeira 

2 Limoeiro 5 Garanhuns 8 Petrolina 11 Serra Talhada 

3 Palmares 6 Arcoverde 9 Ouricuri   

 

Figura 7 – Mapa da representação espacial da razão entre os exames citopatológico e 

população alvo. Pernambuco, 2007 e 2009 
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Tabela 5 - Distribuição da Razão* de exames citopatológicos em mulheres de 25 a 59 anos 

segundo GERES. Pernambuco, 2007 a 2009. 

GERES 2007 2008 2009 
Razão de Proporção 

2007/2009 

% de 

diminuição 
IC 

Recife 0,22 0,20 0,19 0,87 0,13 0,87-0,88 

Limoeiro 0,22 0,23 0,20 0,92 0,08 0,91-0,93 

Palmares 0,23 0,20 0,16 0,70 0,30 0,68-0,71 

Caruaru 0,21 0,21 0,19 0,92 0,08 0,91-0,93 

Garanhuns 0,20 0,19 0,20 0,97 0,03 0,96-0,99 

Arcoverde 0,21 0,19 0,15 0,71 0,29 0,70-0,73 

Salgueiro 0,24 0,18 0,15 0,61 0,39 0,59-0,63 

Petrolina 0,19 0,18 0,15 0,79 0,21 0,78-0,81 

Ouricuri 0,15 0,12 0,12 0,77 0,23 0,75-0,80 

Afog. Ingazeira 0,34 0,31 0,35 1,03 -0,03 1,01-1,05 

Serra Talhada 0,24 0,21 0,18 0,78 0,22 0,76 -0,80 

Total 0,22 0,20 0,19 0,86 0,14 0,86-0,87 

*Nº de citologia apresentada ao SUS em 2007 e 2009/nº de mulheres estimado pelo IBGE para o mesmo período 

e local. 

 

5.1.3 Adequabilidade da amostra enviada para a análise 

 

Dentre os exames analisados, 1.615.564 (95,9%) foram considerados satisfatórios, 

64.688 (4%) foram considerados insatisfatórios para avaliação e 1.862 (0,1%) não continham 

informação a respeito da adequabilidade do material (Tabela 6). A proporção de material 

insatisfatório foi 4%. Quando se comparam as Regionais de Saúde, observa-se que todas elas 

apresentam maiores proporções de material insatisfatório que a GERES Recife, exceto a 

GERES Petrolina (Tabela 7). 

 

Tabela 6 - Distribuição dos exames segundo adequabilidade da amostra por Regional de 

Saúde – Pernambuco, 2007 – 2009 

GERES Satisfatório Insatisfatório Sem informação Total 

Recife 855.964 17.338 117 873.419 

Caruaru 204.226 14.713 869 219.808 

Limoeiro 149.814 10.326 345 160.485 

Palmares 83.639 6.748 135 90.522 

Garanhuns 77.228 3.035 154 80.417 

Petrolina 61.571 1.262 27 62.860 

Arcoverde 52.156 2.535 65 54.756 

Afog. Ingazeira 46.679 2.821 4 49.504 

Serra Talhada 36.588 1.783 40 38.411 

Ouricuri 28.257 2.785 57 31.099 

Salgueiro 19.442 1.342 49 20.833 

TOTAL 1.615.564 64.688 1862 1.682.114 
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Tabela 7 - Distribuição proporcional dos resultados dos exames por Regional de Saúde 

segundo adequabilidade do material, Pernambuco, 2007 a 2009 

GERES 
Proporção de 

insatisfatório 

Razão de 

proporção 
IC a 95%  p 

Recife 1,99 1,00 - - 

Caruaru 6,72 3,38 3,31-3,46 0,000 

Limoeiro 6,45 3,25 3,17-3,33 0,000 

Palmares 7,47 3,76 3,66-3,86 0,000 

Garanhuns 3,78 1,90 1,83-1,98 0,000 

Petrolina 2,01 1,01 0,96-1,06 >0,05 

Arcoverde 4,64 2,33 2,24-2,43 0,000 

Afog. da Ingazeira 5,70 2,87 2,76-2,98 0,000 

Serra Talhada 4,65 2,34 2,23-2,45 0,000 

Ouricuri 8,97 4,52 4,35-4,70 0,000 

Salgueiro 6,46 3,25 3,08-3,43 0,000 

 

 

A GERES Petrolina tem uma proporção de material insatisfatório semelhante á 

GERES Recife, no entanto, tal semelhança não é estatisticamente significante (IC -0,91-1,06; 

p- 0,68). Na GERES Ouricuri, a proporção de material insatisfatório foi 4,5 vezes maior (IC-

4,35-4,70; p=0,0000)  que na Regional Recife. (Tabela 7). 

As principais causas de insatisfatóriedade da amostra foram: presença de artefatos de 

dessecamento (64,13%), presença de piócitos (11,8%) e hipocelularidade (8,75%). Algumas 

amostras do material foram consideradas insatisfatórias por mais de uma causa (Tabela 8). 

 

 

Tabela 8 - Causas de insatisfatoriedade das amostras para exames citopatológicos do colo do 

útero, Pernambuco - 2007 a 2009 

Causas de insatisfatoriedade Total % 

Artefatos de dessecamento 43.700 64,13 

Presença de piócitos 8.040 11,80 

Hipocelularidade 5.966 8,75 

Presença de sangue 5.006 7,35 

Presença de outros 2.807 4,12 

Intensa superposição celular 715 2,80 

Contaminantes externos 691 1,05 

Total 68.148 100,00 
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5.2 Caracterização da População de Estudo 

 

5.2.1 Caracterização por idade 

 

 

Figura 8 - Histograma dos resultados dos exames 

por faixa etária – Pernambuco, 2007 a 2009 

 

Tomando-se como parâmetro a faixa etária de rastreio preconizada pelo PNCCCU, 

73,25% (1.182.376) das mulheres que realizaram os exames estavam na faixa de rastreio, 

19,05% (307.565) tinham menos de 25 anos e 7,70% (124.439) tinham mais de 59 anos 

(Tabela 9). 

Na análise da distribuição dos exames por faixa etária, de modo geral, observa-se que 

o Recife tem menor proporção de exames na faixa etária de rastreio. Dentre as GERES, 

Salgueiro foi a que mais realizou exames em mulheres de 25 a 59 anos (76,94%) e a GERES 

Caruaru foi a que menos (71,77%) realizou exames nessa faixa etária. Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre a proporção de exames realizados na faixa etária de 

rastreio das GERES Recife e Petrolina (Tabela 10). 
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Tabela 9 - Distribuição etária dos resultados de exames por GERES, Pernambuco 2007 a 

2009 

Regional de Saúde <25 anos 25-59 anos >59anos Total 

Recife 166.763 623.362 65.340 855.465 

Limoeiro 26.450 110.006 13.106 149.562 

Palmares 17.393 61.262 4.878 83.533 

Caruaru 40.487 146.469 17.128 204.084 

Garanhuns 13.087 58.434 5.659 77.180 

Arcoverde 9.385 38.757 3.969 52.111 

Salgueiro 3.037 14.951 1.443 19.431 

Petrolina 12.764 45.023 3.755 61.542 

Ouricuri 4.744 21.534 1.955 28.233 

Afogados da Ingazeira 7.302 35.161 4.213 46.676 

Serra Talhada 6.153 27.417 2.993 36.563 

Total 307.565 1.182.376 124.439 1.614.380 

 

 

Tabela 10 - Distribuição proporcional dos resultados dos exames na faixa de rastreio por 

Regional de Saúde. Pernambuco, 2007 a 2009. 

GERES 
% de exames na faixa 

etária de rastreio 

Razão de 

proporção 
IC p 

Recife 72,87 1,00 -- -- 

Limoeiro 73,55 1,01 1,01-1,01 0,000 

Palmares 73,34 1,01 1,01-1,01 0,034 

Caruaru 71,77 0,98 0,98-0,99 0,000 

Garanhuns 75,71 1,04 1,03-1,04 0,000 

Arcoverde 74,37 1,02 1,02-1,03 0,000 

Salgueiro 76,94 1,06 1,05-1,06 0,000 

Petrolina 73,16 1,00 1,00-1,01 >0,05 

Ouricuri 76,27 1,05 1,04-1,05 0,000 

Afogados da Ingazeira 75,33 1,03 1,03-10,4 0,000 

Serra Talhada 74,99 1,03 1,02-1,04 0,000 

 

 

5.2.2 Caracterização da população segundo a frequência de realização do exame 

citopatológico  

 

O estudo mostra que 69,9% (1.128.258) das mulheres responderam que já tinham 

realizado o exame citopatológico do colo uterino alguma vez na vida, 13% (209.852) estavam 

fazendo o exame pela primeira vez, e 8,60% (139.486) não sabiam informar se já o tinham 

feito alguma vez (Tabela 12). 
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Na faixa etária de rastreio, 873.570 (54,11%) das mulheres haviam feito o exame 

alguma vez na vida (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Distribuição etária dos resultados dos exames segundo a citologia anterior, 

Pernambuco, 2007 a 2009 

Idade em 

anos 

Realização de citologia anterior 

Sim Não Não sabe Sem informação 

 n % n % n % n % 

<25 167.698 10,39 84.772 5,28 28.388 1,65 26.707 1,77 

25-59 873.570 54,11 112.552 7,02 99.061 6,02 97.193 6,17 

>60 86.990 5,39 12.528 0,78 12.037 0,80 12.884 0,75 

Total 1.128.258 69,90 209.852 13,00 139.486 8,60 136.784 8,50 

 

 

A Figura 9 mostra que, das mulheres que responderam que haviam realizado o exame 

citopatológico alguma vez na vida (1.128.258), mais da metade relatam tê-lo realizado com 

intervalo de um ano ou menos. A frequência de realização do exame mais comum para todas 

as faixas etárias foi a anual. 

Para o grupo de mulheres na faixa etária de rastreio preconizada pelo PNCCCU, 

observou-se que 7,02% (112.552) estavam realizando o exame pela primeira vez, 54,11% 

(873.570) o haviam realizado alguma vez na vida, 0,8% (12.037) não sabiam informar se já 

tinham feito o exame; e em 0,75% (12.884) dos resultados dos exames não havia tal 

informação (Tabela 11). 
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Figura 9 - Distribuição dos intervalos de tempo de realização dos 

exames citopatológicos por faixa etária, Pernambuco, 2007 a 2009 



46 
SANTOS, D.L.P.  Análise do Sistema de Informação do Câncer do Colo Uterino: 2007 a 2009 

 

 

A tabela 12 mostra a distribuição dos intervalos de realização dos exames em 

mulheres de 25 a 59 anos, onde se observou que a maioria das mulheres (64%) fizeram o 

exame em um ano ou menos, 23% responderam que tinham feito o exame há dois anos. 

Apenas 8% responderam que haviam feito o exame há três anos.  

 

Tabela 12 - Distribuição dos intervalos de realização dos exames citopatológicos em 

mulheres de 25-59 anos. Pernambuco, 2007 a 2009. 

Intervalo de realização  do exame N % 

Mesmo ano 46.198 5% 

1 ano 464.245 54% 

2 anos 203.107 23% 

3 anos 68.834 8% 

4 anos 25.831 3% 

Maior ou igual 5 anos 35.728 4% 

Ignorado 
29.627 

 
3% 

Total 873.570 100% 

 

5.3 Caracterização dos Resultados dos Exames 

 

Em relação aos resultados de exames, constata-se que 98,58% (1.591.765) tiveram 

resultado normal; enquanto 1,42% (22.615) apresentaram alterações celulares atípicas (Tabela 

13). 

Tomando como parâmetro o corte etário preconizado pelo programa de rastreamento 

do Ministério da Saúde, verificou-se que 15.224 (67,32%) das alterações atípicas foram 

encontradas na faixa etária de rastreio. 

As alterações celulares atípicas mais frequentes foram as que tiveram origem em 

células escamosas, representando 96,23% dos diagnósticos de exames (Tabela 14). 

Os 5.947 resultados de ASCUS e 15814 de lesões intraepiteliais escamosas (LIEBG, 

LIEAG, LIAG_micro) corresponderam a 0,37% e 0,94% do total dos resultados de exames, 

respectivamente. A relação ASCUS/ Lesão intra-epitelial escamosa foi 0,39 (5947/15814). 

A razão entre o número de exames citopatológicos com diagnóstico de lesão de alto 

grau e o número de exames com diagnóstico de carcinoma invasivo encontrada foi 6,84. 
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Na análise da distribuição das atipias por GERES, de um modo geral, observa-se que 

na Regional Recife ocorreu maior proporção de diagnóstico de lesões atípicas. Todas as 

GERES tiveram uma razão de proporção de diagnóstico de atipias  menor que o Recife, 

exceto Palmares. Na GERES Palmares, observou-se uma proporção de diagnóstico de atipias 

celulares maior que na GERES Recife, porém não houve diferença estatística entre elas 

(Razão de proporção -1,02, IC-0,97-1,08) (Tabela 15). 

 

 

Tabela 13- Distribuição dos resultados de exames segundo a idade. Pernambuco, 2007 a 

2009 

Idade em anos Normais Com atipias Total 

<25  301.494 6.071 307.565  

25-59  1.167.152 15.224 1.182.376  

>60  123.119 1.320 124.439  

Total 1.591.765  22.615  1.614.380 

 

 

 

Tabela 14 - Distribuição dos diagnósticos citológicos das alterações atípicas segundo origem 

celular. Pernambuco, 2007 a 2009. 

Origem celular Tipo N % 

Atipias em células 

escamosas 

ASCUS 5.947 26,30% 

LIEBG 11.189 49,48% 

LIEAG 3.680 16,27% 

LIEAG _micro 355 1,57% 

CA EPIDERMOIDE 590 2,61% 

Atipias em células 

glandulares 

AGUS 656 2,90% 

ADENOCARCINOMA 123 0,54 

Atipias em células de 

origem indeterminada 
 75 0,33% 

Total  22.615 100% 
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Tabela 15 - Distribuição percentual das alterações citológicas atípicas segundo GERES, 

Pernambuco, 2007 a 2009 

GERES 
Total de 

exames 

Nº de exames com 

atipias 

% de 

atipias 

Razão de 

proporção 
IC 

Recife 855.465 13.605 1,59 1,00 - 

Limoeiro 149.562 1.560 1,04 0,66 0,62-0,69 

Palmares 83.533 1.356 1,62 1,02 0,97-1,08 

Caruaru 204.084 2.892 1,42 0,89 0,86-0,93 

Garanhuns 77.180 844 1,09 0,69 0,64-0,74 

Arcoverde 52.111 534 1,02 0,64 0,59-0,70 

Salgueiro 19.431 207 1,07 0,67 0,58-0,77 

Petrolina 61.542 559 0,91 0,57 0,57-0,62 

Ouricuri 28.233 367 1,30 0,82 0,74-0,91 

A. da Ingazeira 46.676 392 0,84 0,53 0,48-0,58 

Serra Talhada 36.563 299 0,82 0,51 0,46-0,58 

 

 

5.3.1 Caracterização dos resultados de exames com atipias celulares em células escamosas 

 

Foram diagnosticadas 15.224 lesões intraepiteliais escamosas e 590 carcinomas 

epidermoides, correspondendo a 0,94% do total dos resultados de exames (Tabela14). A razão 

entre exames citopatológicos com diagnóstico de lesão de alto grau e carcinoma invasivo foi 

de 6,84. 

As médias de idade dos diagnósticos citológicos foram 30,06; 37,94; 46,74; e 55,19 

anos para LIEBG, LIEAG, LIEAG_micro e CA epidermoide invasivo, respectivamente. A 

idade média do diagnóstico foi mais elevada para as alterações celulares mais graves e a 

análise de variância demonstrou que existe diferença estatística entre as médias de idade 

dessas alterações (Tabela 16, Figura 10). 

Ao se analisar a distribuição etária dos exames que apresentaram lesões em células 

escamosas, evidenciou-se que o padrão de distribuição se aproxima da distribuição normal, 

verificando-se que os dados são simétricos, com pequena quantidade de valores extremos. 
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Tabela 16 - Médias e percentis de idade das mulheres com diagnósticos citológicos de 

atipias em células escamosas, Pernambuco, 2007-2009 

Atipias em 

células 

escamosas 

Percentil 25 Percentil 50 Percentil 75 Média 
Desvio 

padrão 
Total 

LIEBG 
 

22,00 
28,00 36,00 30,06 11,04 11.189 

LIEAG 
 

28,00  
36,00  45,00  37,94 12,79 3.680 

LIEAG- micro 

invasão 
36,00  44,00  58,00  46,74 14,30 355 

CA invasivo 
 

44,00  
55,00  66,00  55,19 14,47 590 

 

 

Ao analisar as diferenças de médias entre as lesões intraepiteliais e o carcinoma 

invasivo, verifica-se que todas as comparações entre duas médias de idade dos diagnósticos 

tiveram diferença estatisticamente significante. A diferença entre as idades médias da LIEBG 

e o carcinoma invasor, que corresponderia aos dois extremos do processo evolutivo dessa 

neoplasia, foi de 25,13 anos.  Assim, neste estudo, o tempo médio estimado para que uma 

LIBG fosse detectada antes de se tornar invasiva, no caso LIEAG não podendo se afastar 

microinvasão seria 16,68 anos. (Tabela 17). 

A proporção total de lesões intraepiteliais e carcinoma epidermoide foi 979,57 por 10
5
, 

distribuídas da seguinte forma: 693,08 por 10
5
 para LIEBG, 227,95/10

5 
para LIEAG, 

21,99/10
5
para LIEAG microinvasão, e 36,55/10

5 
para carcinoma invasivo (Tabela 18). 
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Figura 10 – Gráfico da distribuição etária dos resultados de exames com atipias 

em células escamosas. Pernambuco, 2007 a 2009. 
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Tabela 17 - Múltiplas comparações entre as médias de idade das mulheres com atipias em 

células escamosas, Pernambuco, 2007 a 2009. 

Atipias em células 

escamosas 
Comparações 

Diferença de 

médias 
p IC 

LIEBG 

LIEAG -7,88 0,00 -8,45 - -7,31  

LIEAG_micro -16,68 0,00 -18,30 - -15,06  

CA EPIDERMOIDE -25,13 0,00 -26,40 - -23,86  

LIAG 

LIEBG  7,88 0,00 7,31 - 8,45  

LIEAG_micro  -8,80 0,00 -10,47 - -7,13  

CA EPIDERMOIDE  -17,25 0,00 -18,58 - -15,91  

LIEAG_micro 

LIEBG  16,68 0,00 15,06 - 18,30  

LIAG  8,80 0,00 7,13 - 10,47  

CA EPIDERMOIDE  -8,45 0,00 -10,46 - -6,43  

CA EPIDERMOIDE 

LIEBG  25,13 0,00 23,86 - 26,40  

LIAG 17,25 0,00 15,91 - 18,58  

LIEAG_micro  8,45 0,00 6,43 - 10,46  

IC – 95%  p<0,0 

 

 Em relação à distribuição etária das mulheres com atipias celulares em células 

escamosas, 65,66% estavam na faixa de rastreio preconizada pelo Ministério da Saúde.  As 

lesões de baixo grau foram 2,34 (IC- 2,25-2,43) vezes mais frequentes nas mulheres com 

menos de 25 anos do que nas mulheres na faixa etária de rastreio. As mulheres com idade 

acima de 60 anos apresentam maior razão de proporção para as lesões mais avançadas 

(LIEAG_micro e carcinoma epidermoide) quando comparadas com as mulheres de 25 a 59 

anos (Tabela 20 e 21). 

No que se refere às mulheres idosas, o carcinoma epidermoide apresentou uma razão 

de proporção 6,68 vezes (IC-5,66-7,87) maior que entre as mulheres entre 25 e 59 anos. 

Ao se considerar as Regionais de Saúde, observou-se que a maior proporção de 

diagnóstico de LIEBG foi encontrada na GERES Recife. Apenas na GERES Palmares, a 

razão de proporção não foi estatisticamente significante (Razão de Proporção - 0,93, IC- 0,85-

1, p- 0,62) (Tabela 18). 

Na análise da distribuição das LIEAB por Regional de Saúde, encontrou-se a maior 

proporção de diagnóstico dessa lesão na GERES Palmares (424,98/10
5
). Quando comparado 

esse valor com a proporção da GERES Recife (233,67), observou-se diferença 

estatisticamente significativa entre elas (RP 1,82, IC -1,63-2,03) (Tabela 19). 

As regionais Limoeiro, Caruaru e Ouricuri não demonstraram diferença estatística na 

comparação dos resultados das razões de proporção da distribuição do diagnóstico de LIEAG 

com a GERES Recife (Tabela 19). 
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O padrão de maior proporção de diagnóstico de LIEBG encontrado na GERES Recife 

não se repete quando as comparações são feitas com os outros diagnósticos.  

Na análise do carcinoma epidermoide, não foi observada diferença estatística nessa 

proporção, na maioria das GERES, quando comparado com a GERES Recife (Tabela 19). 

As figuras 11 e 12 mostram uma distribuição panorâmica das lesões intraepiteliais e 

do câncer do colo uterino no estado de Pernambuco em valores absolutos e em valores  

relativos ao número de exames. Neles observou-se que, quando se comparam os valores 

absolutos das alterações atípicas, constata-se que as GERES mais próximas da capital têm 

maiores valores absolutos de diagnóstico, contudo, esse padrão não se repete quando se 

comparam as proporções de exames alterados (Figura 11, Figura 12). 

No que se refere ao diagnóstico do carcinoma epidermoide, a GERES que obteve 

maior proporção de diagnóstico (92,18 por 10
5
) foi a GERES Palmares. Ao se comparar com 

a GERES Recife (32,85 por 10
5
), a diferença é estatisticamente significante (Razão de 

Proporção- 2,8, IC-2,18-3,61, p- 0,00) (Tabela 19). 

A regional Afogados da Ingazeira, que apresentou a maior razão de exames 

citopatológico/população alvo/ano, teve um desempenho pior que a regional Recife no 

diagnóstico de todas as lesões atípicas. Para o diagnóstico de LIEBG, a razão de proporção foi 

0,45 (IC-0,39-0,53, p-0,00);  para o diagnóstico de LIEAG, a razão de proporção foi 0,53 (IC-

0,4-0,66, p -0,00); para o diagnóstico de  LIEAG_micro, a razão de proporção foi 0,30 (IC-

0,09-0,93, p-0,026); e para o diagnóstico de carcinoma epidermoide, a razão de proporção foi 

0,39 ( IC-0,17-0,88, p-0,018) ( Tabela 19). 

A regional Palmares foi a que apresentou diferença estatística na maioria dos 

diagnósticos quando comparada com a regional Recife, sendo a única cuja diferença nas 

Razões de Proporção para valor maior foi estatisticamente significativa (LIEAG- 1,82, IC-

1,62-2,03; LIEAG_micro-1,83, IC-1,26-2,65; CA epidermoide- 2,81, IC-2,18-3,61) (tabela 

19). 
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5.3.2 Caracterização dos exames com células atípicas de significado indeterminado 

 

No total de exames realizados, 6.678 tiveram como resultado a presença de células 

atípicas de significado indeterminado, que corresponde a 0,41%, enquanto os 5.947 casos de 

ASCUS correspondem a 0,37% do total dos exames. A média de idade das mulheres com 

esses diagnósticos citológicos foi 36,12; 42,09; 42,01 anos para ASCUS, AGUS, células 

atípicas de significado indeterminado de origem indefinida, respectivamente (Tabela 22, 

Figura 13). 

Ao se compararem as médias de idade dessas mulheres com diagnóstico de células 

atípicas de significado indeterminado, observou-se que as mulheres com diagnóstico de 

ASCUS têm, em média, idade inferior às mulheres com diagnóstico de AGUS e células 

atípicas de significado indefinido de origem indefinida. Não houve diferença estatística entre 

as médias de idade do diagnóstico de AGUS e células atípicas de significado indeterminado 

de origem indefinida (Tabela 23). 

Na faixa etária de rastreio, os ASCUS (Razão de proporção-1,29, IC-1,22-1,33) 

tiveram razão de proporção maior que nas mulheres com idade menor que 25 anos.  Nessa 

faixa, não houve diferença estatística na razão de proporção quando comparadas com as 

mulheres idosas (Tabela 24 e Tabela 25). 

Ao se observar a proporção de diagnósticos de ASCUS, AGUS e células atípicas de 

significado indeterminado de origem indefinida, a grande maioria das regionais de saúde tem 

uma proporção menor desse diagnóstico quando comparado com a GERES Recife (Tabela 

26). 

Em relação aos ASCUS, a razão de proporção, para maioria das GERES, foi menor 

que para a GERES Recife, exceto para a GERES Garanhuns, Salgueiro e Ouricuri, onde não 

se observou diferença estatisticamente significante entre elas (Tabela 27). 

 

Tabela 22 - Média e percentil de idade dos diagnósticos citológicos de células atípicas de 

significado indeterminado. Pernambuco – 2007 a 2009 

Diagnóstico 

citológico 
Percentil 25 Percentil 50 Percentil 75 Média 

Desvio 

padrão 

 

Total 

ASCUS 25,00 34,00 45,00 36,12 13,95 5947 

AGUS 33,00 41,00 49,00 42,09 12,73 656 

De origem 

indefinida 
28,00 41,00 54,00 42,01 15,68 75 
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Figura 13 – Gráfico da distribuição etária dos resultados de exames 

com células atípicas de significado indeterminado. Pernambuco, 2007 

a 2009. 

 

 

Tabela 23 – Múltiplas comparações entre as idades médias das mulheres com diagnóstico de 

células atípicas de significado indeterminado, Pernambuco, 2007 a 2009. 

Células atípicas de 

significado indeterminado. 
Comparações 

Diferença de 

médias 
p IC 

ASCUS 

AGUS  -5,97 0,00 -7,32 - -4,62  

CÉLULAS DE 

ORIGEM 

INDEFINIDA  

-5,83 0,00 -9,68 - -1,97  

AGUS 

ASCUS  5,97 0,00 4,62 - 7,32  

CÉLULAS DE 

ORIGEM 

INDEFINIDA  

0,14 >0,05 -3,90 - 4,19  

CÉLULAS DE ORIGEM 

INDEFINIDA 

ASCUS  5,83 0,00 1,97 - 9,68  

AGUS  -0,14 >0,05 -4,19 - 3,90  
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Tabela 24 - Distribuição e proporção* das atipias de significado indeterminado por faixa 

etária, Pernambuco, 2007 a 2009. 

Idade em 

anos 
Normais ASCUS AGUS Indefinida 

  N Proporção* N Proporção* N Proporção 

<25 301.494 1397 461,14 45 14,85 10 3,30 

25-59 1.167.152 4152 354,29 552 47,10 54 4,61 

>59 123.119 398 322,04 59 47,74 11 8,90 

Total 1.591.765 5947 372,05 656 41,04 75 4,69 

*Proporção por 10
5 
exames. 
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5.3.3 Caracterização dos resultados de exames com atipias em células glandulares  

 

Neste estudo, foram diagnosticados 123 adenocarcinomas, que corresponderam a 7,73 

por 10
5
 do total de exames. Dentre os exames 66,67% (82) dos adenocarcinomas, ocorreram 

na faixa etária de 25 a 59 anos. A média de idade para esse diagnóstico foi 48,6 anos (Tabela 

28 e Figura 14). 

Na análise da distribuição etária dos adenocarcinomas, observou-se que as mulheres 

idosas tiveram 3,93 vezes (IC- 3,93 – 5,96) mais diagnóstico de adenocarcinoma que as 

mulheres da faixa etária de 25 a 59 anos ( Tabela 29). Quanto à Regional de Saúde, observou-

se maior proporção (Razão de Proporção 2,21, IC-1,10-4,42, p-0,02) em Arcoverde,  quando 

comparado com a GERES Recife. Quanto ao restante das GERES, não se observou diferença 

estatisticamente significante entre elas e Recife (Tabela 30). 

 

Tabela 28 – Estatística descritiva da idade dos adenocarcinomas. 

Pernambuco, 2007 a 2009 

Adenocarcinomas 

Média  48,60 

Mediana 47,00 

Desvio padrão 13,87 

Percentil 25 39,00 

Percentil 75 61,00 

 

ADENOCARCINOMA
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Figura 14 – Gráfico da distribuição etária dos resultados de exames 

com adenocarcinomas do colo uterino. Pernambuco, 2007 a 2009. 
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Tabela 29 - Distribuição e proporção por 10
5
 dos exames citológicos com atipias em células 

glandulares segundo faixa etária. Pernambuco – 2007 a 2009 

Idade em 

anos 
Normais 

Adeno-

carcinoma  

Proporção* Razão de 

Proporção 
IC p 

<25 307.565 7 2,32 0,33 0,15-0,72 0,003 

25-59 1.182.376 82 7,03 1 1 1 

>59 124.439 34 27,61 3,93 3,93-5,96 0,00 

* proporção por 10
5
 

 

 

 

Tabela 30 - Distribuição absoluta e proporção por 10
5
 dos adenocarcinomas por GERES, 

Pernambuco, 2007 a 2009. 

GERES 
Total de 

exames 

Adeno-

carcinoma 
Proporção 

Razão de 

Proporção 
IC p 

Recife 855.465 67 7,83 1,00   

Limoeiro 149.562 11 7,35 0,94 0,94 - 1,78 >0,05 

Palmares 83.533 10 11,97 1,53 1,53 - 2,87 >0,05 

Caruaru 204.084 9 4,41 0,56 0,28 - 1,13 >0,05 

Garanhuns 77.180 7 9,07 1,16 0,53 - 2,52 >0,05 

Arcoverde 52.111 9 17,27 2,21 1,10 - 4,42 0,022 

Salgueiro 19.431 3 15,44 1,97 0,62 - 6,27 >0,05 

Petrolina 61.542 4 6,50 0,83 0,30 - 2,28 >0,05 

Ouricuri 28.233 1 3,54 0,45 0,06 - 3,26 >0,05 

Afog. Ingazeira 46.676 2 4,28 0,55 0,13 - 2,23 >0,05 

Serra Talhada 36.563 0 0,00 0,00 - - 
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6 DISCUSSÃO 

 

A efetividade de um programa de prevenção de câncer do colo do útero, como o 

PNCCCU – MS, implantado no Brasil desde 1998, depende de uma seqüência de eventos, que 

se inicia com a compreensão da mulher sobre a necessidade de realizar o ―exame preventivo‖, 

passa pelo acesso aos serviços de saúde e se encerra na adequada abordagem das lesões 

eventualmente identificadas. Todas as etapas envolvidas, desde a captação das mulheres, 

coleta do material citológico, transporte e processamento das lâminas, identificação de lesões, 

entrega dos resultados, tratamento e seguimento das mulheres com alterações devem 

acontecer de forma encadeada, sincronizada e com qualidade. 

Este estudo representa a primeira análise do Sistema de Informação do Câncer do Colo 

Uterino em Pernambuco com dados desagregados por regional de saúde. A utilização do 

SISCOLO também significa uma inovação, pois, cumpre um dos objetivos dos sistemas de 

informação do DATASUS — que é o aprimoramento da gestão — e comprova sua 

importância no planejamento de ações para diminuir a incidência, prevalência e mortalidade 

por essa neoplasia. No entanto, é consenso que a qualidade da informação produzida a partir 

de sistemas de informação, depende de inúmeros fatores, tais como, grau de implantação, 

cobertura e qualidade, acesso e disponibilidade dos seus dados. O SISCOLO padece de 

algumas dessas limitações relacionadas à cobertura e completude dos dados. 

 Neste banco de dados, o preenchimento das variáveis obrigatórias (idade da mulher, 

adequação da amostra e resultado dos exames) está presente na totalidade dos registros e são 

consideradas excelentes em relação à completude. Dentre as variáveis não obrigatórias, a 

variável que apresentou maior percentual de preenchimento foi realização do último exame 

citopatológico, que teve o preenchimento realizado em 91,5% dos resultados, sendo 

considerado excelente. As variáveis não obrigatórias, metrorragia,sinusiorragia e 

escolaridade, apresentam falha de preenchimento em mais da metade dos resultados e são 

consideradas de péssimas qualidade em relação à completude segundo o critério utilizado por 

Mello Jorge et al (1996). 

A proposta inicial desse estudo era caracterizar as lesões atípicas segundo situação de 

escolaridade e dados da anamnese; contudo, a falta de informação nos registros dos anos 

estudados impediu essa análise. Além disso, observa-se que a variável escolaridade não 

acompanha a classificação utilizada pelo IBGE na qual a escolaridade é colocada em anos de 

estudo, dificultando as comparações (IBGE, 2009. 
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Girianelli, Thuler, Silva (2009), ao analisarem a completude das informações do 

SISCOLO do estado do Rio de Janeiro, encontraram resultados semelhantes aos de 

Pernambuco no que diz respeito às variáveis demográficas, de identificação e aquelas 

relacionadas aos resultados dos exames, todas de preenchimento obrigatório. Essas variáveis 

não apresentaram registros sem informação. Os campos relacionados aos resultados de 

exames citopatológicos foram considerados de boa qualidade. 

Faz-se necessário, portanto, estabelecer mecanismos de controle interno ao próprio 

sistema (checks) que transformem as informações importantes em obrigatórias e que se 

conscientize a gestão dos programas nos níveis locais, divulgando a importância de preencher 

cada variável para tornar o sistema mais confiável. 

No Brasil, mesmo os clássicos sistemas de informação, Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM) e Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), nos quais a 

maioria dos campos é obrigatório, ainda apresentam incompletude. Verifica-se que, embora 

lentamente, vem sendo obtida uma melhora gradativa no preenchimento do SIM e SINASC 

(MELLO JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007; MELLO JORGE; GOTLIEB; 

OLIVEIRA,1996). Dessa forma, enfatiza-se que, somente com esforço conjunto, será possível 

atingir melhorias no SISCOLO tal qual vem acontecendo com o SIM e o SINASC, para que, 

no futuro, seu grau de preenchimento se aproxime de 100%, com boa qualidade. 

É preciso não esquecer que é à esfera local que compete a produção, a consistência, a 

análise e a utilização dessas informações, no sentido de identificar os principais problemas e 

desenvolver as ações específicas necessárias, tal qual vem ocorrendo com outros sistemas 

(MELLO JORGE et al., 1993). A ampliação do uso dos dados do SISCOLO pelos serviços de 

saúde deve ser estimulada e a divulgação dos resultados de avaliações representa um passo 

importante para o seu aperfeiçoamento. A utilização desses dados em outros estudos aprimora 

o SISCOLO, sobretudo identificando fontes de erros e de perda de informação nos 

laboratórios ou nas unidades de saúde. 

Outra limitação do SISCOLO refere-se ao fato dos dados estarem restritos à população 

usuária do SUS, não englobando as mulheres que realizam os exames em serviços de saúde 

suplementar. Além disso, falhas no processo de informação significam subnotificação dos 

resultados, como os que ocorrem na rede própria do SUS onde não existe a cobrança direta de 

honorários. 

 Bray et al (2005), estudando a incidência de câncer de colo do útero em 13 países na 

Europa, com programas de rastreio implantados, observaram diminuição da incidência em 

todos os países e independente do nível inicial de incidência do câncer do colo do útero, os 
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países que implantaram um programa de rastreamento reduziram a incidência para menos de 

dez casos por 10
5
 mulheres/ano (BRAY et al, 2005; BERGSTRÖM; SPARÉN; ADAMI, 

1999; CHAN ; SUNG, SAWAYA, 2003). Na Finlândia, por exemplo, a incidência de câncer 

do colo do útero diminuiu em 80% desde o início dos anos 1960, quando o programa de 

rastreamento foi implantado (ANTTILA et al,1999). 

Chan, Sung, Sawaya (2003), detectaram mudanças na incidência de câncer cervical 

uterino, observando que o carcinoma epidermoide diminuiu a incidência em todas as faixas 

etárias, no período de 1973 a 1099, nos Estados Unidos, com o rastreio das lesões 

precursoras. 

Para o presente estudo, foi utilizado o indicador de cobertura proposto pelo Ministério 

da Saúde, que é a razão de exames citopatológico pela população alvo em determinado tempo 

e espaço, que revela a possibilidade de oferta de exames à população. Tendo como referência 

o SISCOLO, não é possível calcular a cobertura real em virtude da impossibilidade de se 

excluírem os exames repetidos, pois os dados se referem a resultados de exames e não a 

mulheres que os realizaram e pelo fato de tal sistema estar restrito à população usuária do 

SUS deixando fora as mulheres que os realizaram na rede conveniada ou particular (INCA
4
). 

Ao analisar-se o indicador de cobertura utilizado pelo Ministério a Saúde, verificou-se 

diminuição desse parâmetro no estado de Pernambuco, entre 2007 (0,22) a 2009 (0,19), o que 

representou uma redução de 14% (Razão de Proporção de 0,86, IC- 0,86-0,87) 

A cobertura eficiente da população é uma das características de um rastreio adequado. 

Segundo a OMS, para que o rastreio tenha impacto nos índices de mortalidade por câncer do 

colo uterino, é necessária uma cobertura de 80% da população (WHO, 1998). 

Nesse estudo, ao se analisar a distribuição espacial do indicador de cobertura proposto 

pelo MS no estado de Pernambuco, entre as mulheres na faixa de rastreio, verificou-se melhor 

cobertura nas GERES mais próximas à capital e tendência de queda na maioria das GERES. 

Além disso, a razão calculada para o estado como um todo diminuiu em 14% ao longo dos 

três anos (passando de 0,22 em 2007 para 0,19 em 2009).  Esse está aquém do parâmetro 

mínimo pactuado pelo Ministério da Saúde, que é uma razão de 0,3/ano, e que levaria a 

atingir, em três anos, 80% de cobertura das mulheres. Permanece como desafio, monitorar por 

mais alguns anos o indicador de cobertura, caso se confirme a tendência de queda, reavaliar as 

possíveis causas desse fenômeno em Pernambuco. 

Um achado não esperado foi o fato de que a única regional de saúde que atingiu a meta 

pactuada pelo PNCCCU foi a regional de Afogados da Ingazeira, localizada no sertão. Isso 

significa que as ações desenvolvidas pelo programa variam de acordo com a gestão das 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chan%20PG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sung%20HY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sung%20HY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chan%20PG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chan%20PG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sawaya%20GF%22%5BAuthor%5D
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políticas públicas locais, indo além das barreiras sociais e operacionais. Afogados da 

Ingazeira foi a única GERES que atingiu o parâmetro mínimo, de 0,3 exames/mulher/ano, 

recomendado pelo Plano de Ação para Redução da Incidência e Mortalidade por Câncer do 

Colo do Útero ( INCA
4
, 2010). Nessa GERES, também é observado um aumento deste 

parâmetro entre os anos 2007 e 2009 (Tabela 6) 

Por outro lado, Ouricuri reduziu de 0,15 para 0,12 exames/mulher/ano no período, 

ficando abaixo da metade do parâmetro mínimo proposto pelo Ministério da Saúde nos anos 

2008 e 2009 (Tabela 6). 

A distribuição espacial da razão de exames citopatológicos em mulheres de 25 a 59 

anos, nas GERES de PE, 2007-2009, demonstra a cobertura desigual da população, sendo 

observado que, na maioria das Geres, foi encontrado uma razão de exames citopatológicos 

menor que o parâmetro mínimo recomendado pelo PNCCCU (0,3). 

De acordo com Dias, Tomazelli e Assis (2010), usando dados do SISCOLO, no 

período 2002 a 2006, a razão média no país foi de 0,18 exames/mulher/ano, em 2006, pouco 

mais da metade do parâmetro mínimo de 0,3. A região Nordeste teve a maior razão (0,21) e 

Centro-Oeste e Norte as menores, 0,14 e 0,13, respectivamente. Alguns estados como 

Roraima e Rio Grande do Norte (0,29), aproximaram-se do parâmetro, enquanto o Piauí 

apresentou valor acima (0,35). 

Embora o indicador de cobertura utilizado seja uma estimativa da capacidade da rede 

em ofertar exames, é preciso que ele seja analisado em conjunto com a periodicidade do 

exame e com a participação da saúde complementar. Para o ano de 2009, a cobertura estimada 

de saúde suplementar para mulheres na faixa etária de 25 a 59 anos foi 16,4% (ANS, 2010). O 

melhor dimensionamento do alcance da população alvo implica em analisar todos estes 

fatores 

Esses resultados apontam para desigualdades regionais na cobertura do exame de 

citopatológico na população feminina pernambucana e para necessidade de intervenção junto 

àqueles fatores a ela associados. A baixa razão de exames citopatológicos pela população 

alvo pode, em parte, pode explicar o retardo no diagnóstico e a manutenção das taxas de 

mortalidade. 

Na avaliação da periodicidade da realização dos exames, os resultados encontrados 

oferecem fortes indícios de que a repetitividade dos exames na população feminina de 

Pernambuco é real. Das mulheres que responderam que haviam realizado o exame 

citopatológico alguma vez na vida, mais da metade relatam tê-lo realizado com intervalo de 
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um ano ou menos. A frequência de realização do exame mais comum para todas as faixas 

etárias foi a anual, quando a recomendação do PNCCCU é a periodicidade trienal para as 

mulheres que tem dois exames com resultado normal. 

A repetitividade de realização do exame encontrado neste estudo revela um alcance 

provavelmente menor das ações de rastreamento. Os resultados aqui apresentados sugerem 

repetição desnecessária, com alta concentração no intervalo anual, evidenciando que mais de 

50% das mulheres em todas as faixas etárias fazem o exame em intervalo menor que o 

recomendado.  A periodicidade do exame e a captação discriminada da população são pontos 

fundamentais no sucesso do rastreio. Como o rastreamento do câncer do colo do útero no 

Brasil é baseado na demanda espontânea das mulheres aos serviços de saúde, algumas 

mulheres foram rastreadas mais frequentemente que o necessário e outras não tiveram acesso 

aos serviços. Outras vezes, as mulheres só procuraram os serviços quando já apresentam 

sinais e sintomas da doença, ou seja, quando a prevenção não é mais possível. O impacto 

deste modo de rastreamento do câncer do colo do útero é, portanto, limitado. 

A Nomenclatura Brasileira de Laudos Cervicais e Condutas Preconizadas orienta que 

apenas as mulheres com exames insatisfatórios e as que apresentam alterações necessitam de 

controle com intervalo menor (INCA
5
, 2006). 

Nesse sentido, para garantir uma captação mais discriminada da população alvo, é 

importante promover o acesso de mulheres que nunca fizeram o exame e orientar os 

profissionais de saúde para seguirem os consensos em relação às condutas preconizadas.  

Com base nas evidências científicas disponíveis, a maioria dos países europeus e 

organismos norte-americanos vêm recomendando a realização do exame citopatológico do 

colo do útero a cada três anos (SYRJÄNEN et al., 2010; BERGSTRÖM; SPARÉN; ADAMI, 

1999; SIROVICH; WELCH, 2004; BRAY et al., 2005). Embora os dados observacionais 

sugiram que o rastreio citológico reduziu, substancialmente, incidência e mortalidade do 

câncer cervical uterino, os mesmos dados também sugerem que rastreio anual oferece pouca 

ou nenhum  benefício quando comparado com o rastreio trienal (VAN OORTMARSSEN et 

al, 1992; INCA³, 2002). 

Em 1986, a OMS, através da IARC (International Agency for Research on Câncer) 

concluiu, depois de analisar provas de rastreio em larga escala do programas em oito países, 

que a triagem anual confere poucas vantagens quando comparada com a triagem trienal na 

redução da incidência de câncer cervical (IARC, 1986). Da mesma forma, estudo nos EUA 

demonstrou  que a proporção de resultados com citologias de alto grau  não diferiram entre 

http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iarc.fr%2F&ei=yfBPTdfTJMH88AaQjcHBDg&usg=AFQjCNGpi03Bf5N1G2nrCmB-d-L3yM6lGw
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mulheres que esperaram 1,2 ou 3 anos após um exame citopatológico normal para fazerem o 

próximo teste (SAWAYA et al, 2003). 

Contudo, dados nacionais do rastreamento sugerem a alta repetitividade, com 43% das 

mulheres repetindo o exame dentro do período de um ano (DIAS; TOMAZELLI; ASSIS, 

2010). Rastreio anual pode ser um prática difícil de mudar. Apesar das diretrizes de 

sociedades profissionais endossarem  triagem menos frequentes, os ginecologistas,  obstetras 

e grande maioria dos profissionais da atenção básica recomendam o intervalo  anual para 

realização de exames citopatológicos em todas as idades. Ao mesmo tempo, falta de 

informação  sobre o rastreamento do câncer do colo do útero  motiva as mulheres a fazerem o 

exame com periodicidade inapropriada. A realização do exame entre mulheres que não 

deveriam realizá-lo, portanto, gera  desperdício de recursos financeiros e humanos e interfere 

na cobertura do exame. 

Duavy et al. (2007), ao estudarem a percepção da mulher sobre o exame preventivo do 

câncer cérvico-uterino, encontrou que algumas das que estão em dia com o exame se 

preocupam, em demasia, com sua saúde. O cuidado chega a ser exagerado, pois queriam 

realizar o exame a cada seis meses. A maioria das mulheres pesquisadas demonstra 

desinformação sobre o exame de prevenção, suas etapas e nuances. A falta de informação em 

muitos casos funciona como indutor de nervosismo, ansiedade e medo, conforme explicitado 

nos depoimentos, independentemente da idade. 

Brenna et al. (2001) referem que dentre 138 mulheres  estudadas, dois terços daquelas 

que tinham câncer invasivo (63%) não sabiam que o exame  citopatológico poderia detectar  

câncer; a maioria (81%) achava que fazer o exame era desnecessário e 56% tinham realizado 

o exame há mais de 3 anos. 

O INCA no ―Plano de Ação para Redução da Incidência e Mortalidade por Câncer do 

Colo do Útero‖ relata que, conforme dados do SISCOLO nacional em 2008, 

aproximadamente 80% das mulheres informaram terem realizado alguma citologia anterior, 

das quais, 47% foram coletadas nos últimos 12 meses, com variação entre 42% na Região 

Sudeste e 55% na Região Nordeste. A oferta de exames pelo SUS, atualmente, seria suficiente 

para a cobertura da população feminina na faixa etária prioritária, porém observa-se que 

grande parte dos exames é ofertada como repetições desnecessárias (INCA
4
, 2010). 

A repetitividade dos exames citopatolígicos também é relatada em outros países. 

Dados de rastreamento dos Estados Unidos, onde a periodicidade recomendada, para 

mulheres com resultados de exames normais é de três anos, apresentam também alta 

repetividade. A maioria das mulheres norte-americanas relatam o rastreamento de câncer 
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cervical mais frequentemente do que o recomendado. Entre mulheres sem histórico de exames 

alterados, 55% fizeram o rastreio anualmente (SIROVICH;  WELCH, 2004). 

Para melhoria do rastreio é necessário investimento na capacitação de todos os 

envolvidos e divulgação das normas para toda a comunidade, o que levaria a diminuir a 

repetitividade por parte das mulheres. 

Outro parâmetro de avaliação da qualidade do rastreio é o percentual de amostra 

insatisfatória enviado para análise. Uma amostra é considerada insatisfatória quando não 

possui as condições mínimas para leitura da lâmina para o diagnóstico, necessitando a 

repetição imediata do exame.  Esse dado oferece informações a respeito da qualidade do 

atendimento das mulheres no momento da realização da coleta. 

No presente estudo, apesar de, no geral, o percentual de amostra insatisfatória 

encontrar-se dentro dos critérios aceitáveis (4%), observa-se que a maioria das GERES têm 

uma proporção de material insatisfatório acima do recomendado. Embora o estado tenha uma 

proporção de material insatisfatório de 4%, e que está dentro dos parâmetros esperados (5%), 

esse valor é influenciado para baixo pela menor proporção de material insatisfatório na 

GERES Recife. A GERES Ouricuri, por exemplo, tem proporção duas vezes maior que o 

aceitável de material inadequado e quando comparada com a Regional Recife (razão de 

proporção – 4,52; IC – 4,35-4,70), observa-se que também tem proporções quatro vezes 

maiores que a regional Recife. 

Os principais motivos para classificação das amostras como inadequada para leitura 

foram: artefatos de dessecamento (64%), intensa superposição celular (2,80%), contaminantes 

externos (1,05%), perfazendo um total de 67,98%, situações relacionadas à técnica de coleta. 

Dias, Tomazelli e Assis (2010), analisando os dados do SISCOLO no período 2002 a 

2006, encontraram percentual de amostras insatisfatórias no país em torno de 1%. As regiões 

Sul e Sudeste apresentaram percentuais de 0,5 e 0,7%, respectivamente. A região Norte 

apresentou os maiores índices, mas com melhora nos últimos anos (de 3,4 para 2,1% em 

2006). A região Nordeste apresentou o segundo maior percentual de material insatisfatório, 

sendo a principal causa de inadequabilidade o dessecamento das lâminas (64,13%). 

Nos estudos de Feitosa e Almeida (2007) e Dias, Tomazelli e Assis (2010), a principal 

causa de inadequablidade foi a mesma encontrada neste estudo,.O dessecamento do material 

enviado para exame está relacionado à técnica de coleta. Isso aponta para a existência de 

problemas na fixação, uso de fixador inadequado, quantidade insuficiente de fixador ou falta 

de fixação prévia, além de problemas relacionados ao transporte do material após a coleta, 
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demora ou dificuldade no transporte da lâmina para o laboratório (FEITOSA; ALMEIDA, 

2007).  

A fixação do esfregaço deve ser procedida imediatamente após a coleta adequada, sem 

nenhuma espera. Visa a conservar o material colhido, mantendo as características originais 

das células, preservando-as de dessecamento, o que impossibilitará a leitura do material. A 

análise da adequação da amostra de material enviado para exame é importante, pois esse é um 

dos fatores que determinam a qualidade do diagnóstico citológico. 

Thuler, Zardo e Zeferino (2007), ao estudarem 1028 laboratórios que prestaram 

serviços ao SUS, com uma amostra de 114.415 resultados de exames, encontraram como 

principal causa de insatisfatoriedade (36,4%), o dessecamento do esfregaço da amostra. 

A coleta dos exames é realizada em serviços que vão desde Unidades de Saúde da 

Família até serviços de alta complexidade. Profissionais de vários níveis e graduação são 

responsáveis pela coleta, tais como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes 

de saúde. Fica claramente evidenciada a necessidade de investimento em treinamento de 

pessoal para melhoria do rastreio. 

Uma característica do exame citopatológico é o predomínio do trabalho manual, desde 

a coleta do material até a emissão e liberação do resultado pelo laboratório. Portanto, o 

desempenho pode estar relacionado com a capacitação dos profissionais envolvidos, sendo 

essencial que os mesmos participem dos programas de educação continuada. 

A identificação desses e outros problemas contribuem para melhorar a adequabilidade 

da amostra, diminuindo o custo e, principalmente, minimizando o transtorno para a usuária 

que necessita retornar à unidade para a repetição do exame. 

Todos os sistemas de rastreio necessitam de programas de controle de qualidade para 

que seus resultados sejam fidedignos e cumpram o seu objetivo.  Falhas no diagnóstico 

citopatológico, em especial a presença de falso negativo, podem postergar o início da terapia 

com graves consequências para a saúde da mulher. Para reduzir os resultados falsos negativos 

dos exames citopatológicos devido a erros na realização ou de interpretação de diagnósticos, 

surgiram os programas de controle de qualidade em citopatologia, que têm como propósito 

prover os meios para o laboratório assegurar o melhor serviço possível à mulher, não só 

informando resultados corretos, mas também em tempo e formato correto (JONES; DAVEY, 

2000; SOLOMON, 2002). 

Os indicadores propostos para avaliar a qualidade do exame citopatológico do colo 

uterino mais frequentemente utilizados são: a distribuição percentual de diagnósticos; a taxa 

de exames insatisfatórios; a razão entre o número de diagnósticos ASCUS e o número de 
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lesões intraepiteliais escamosas, e a razão LIEAG e carcinoma epidermoide (JONES; 

DAVEY, 2000; THAMBOO, 2003; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

O INCA
5 

(2006) afirma que o número total de diagnosticados de atipias no rastreio 

deve ficar entre 4% a 6% do total de casos examinados, ou três vezes o número de lesões 

intraepiteliais (LIEAG e LIEBG). A relação ASCUS/ Lesões intra-epiteliais escamosas deve 

ser inferior a três. (KURMAN; SOLOMON, 1994; SOLOMON et al., 2002;MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2006). A ocorrência de percentuais maiores de ASCUS sugere excesso de 

diagnósticos das alterações reativas benignas, inflamatórias e reparativas, resultando em 

encaminhamentos desnecessários para a realização de colposcopia e biopsia e percentuais 

menores sugerem exames com resultados falsos negativos. 

Neste estudo, 1,42% casos diagnosticados com alterações atípicas, 0,94% casos de 

lesões intraepiteliais e 0,02% diagnóstico de carcinoma epidermoide estão muito aquém dos 

padrões estimados pelo PNCCCU. Este dado sugere, de forma indireta, um percentual 

aumentado de exames falsos negativos, ou seja, revela deficiência no diagnóstico. Porém é 

importante observar que, como existe, provavelmente, um grande número de exames 

repetidos, pode haver uma distorção desses resultados, ou seja, um viéis de seleção. Entre os 

1.128.258 que responderam que já haviam feito o exame alguma vez na vida mais de 50% 

responderam que tinham feito o exame em um ano ou menos, tendo, assim, uma grande 

quantidade de exames repetidos. Esses  exames  podem enviesar as estimativas devido ao 

maior número de exames citológicos normais neste grupo de mulheres e contribuem para o 

baixo percentual de diagnóstico de  exames com alterações celulares atípicas. 

As lesões de baixo grau foram o principal diagnóstico (49,48%), quando na maioria 

dos serviços, o principal diagnóstico são os ASCUS (THAMBOO, 2003; THULER; ZARDO; 

ZEFERINO, 2007: UCHIMURA et al, 2009). As atipias escamosas de significado 

indeterminado representam as atipias citológicas mais comumente descritas nos resultados 

dos laudos citopatológicos do colo do útero, variando de 3,5 a 5% do total de exames 

realizados (Manual do ministério, 2006: THAMBOO, 2003; THULER; ZARDO; 

ZEFERINO, 2007: UCHIMURA et al, 2009; DAVEY et al 1994). Neste estudo, o percentual 

de 0,4% de atipias de significado indeterminado em relação ao total de exames é bastante 

inferior ao percentual esperado, indicando falhas na detecção das alterações citológicas. A 

relação ASCUS/lesão intraepitelial foi 0,39, quando o esperado é uma relação maior que um, 

pois na maioria dos serviços o diagnóstico de ASCUS é o principal diagnóstico. Logo, 

preocupação recai para uma possível quantidade de resultados de exames falsos negativos 

elevados. 
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Ao se analisar a proporção de diagnóstico de células atípicas de significado 

indeterminado em relação às GERES, encontra-se que a grande maioria tem uma proporção 

menor desses diagnósticos quando comparados com a regional Recife o que remete à 

necessidade de treinamento dos profissionais envolvidos na leitura do material enviado para 

exame. 

No estudo de Dias, Tomazelli e Assis (2010), usando o SISCOLO, as atipias de 

significado indeterminado foram os principais tipos de alterações encontrados, com destaque 

para as regiões Sul e Centro-oeste, que mantêm patamar superior a 50%, desde 2003.  

Eleutério Jr. et al (2000), ao estudarem 18.087 resultados de exames citopatológicos  no Ceará 

obteveram 1,15% de ASCUS do total de exames, e 1,3% de lesões intraepiteliais, assim, a 

relação ASCUS/lesão intraepitelial escamosa foi de 0,83 para esse estudo. Thuler, Zardo, 

Zeferino (2007) encontraram os seguintes percentuais de diagnóstico: 1,83% para total de 

lesões atípicas; 0,76 para ASCUS; 1,35 para LIEBG; 0,90 para LIEAG e 0,05 de carcinoma 

epidermoide.  

Quando comparados os resultados encontrados nos estudo citados anteriormente com 

os encontrados em Pernambuco, observa-se que os valores encontrados no SISCOLO de 

Pernambuco para os anos 2007 a 2009 são inferiores. Contudo, o percentual de diagnóstico 

encontrado por aqueles pesquisadores também se encontram abaixo dos percentuais estimados 

internacionalmente. O baixo índice de diagnóstico aqui encontrado sugere um aumento do 

número de exames com diagnósticos falsos negativos. 

Uchimura et al. (2009), ao analisarem dados do SISCOLO para a cidade de Maringá – 

PR, no ano de 2005, constatou 1.16% de casos com diagnóstico de alterações atípicas, os 

ASCUS  foram o principal diagnóstico, representando 73% das atipias. Nobre e Neto (2009) 

analisando o rastreamento no Amazonas, encontraram para o ano de 2005, 1% de casos de 

diagnósticos com alterações atípicas, valores semelhantes ao encontrado no presente estudo.  

Arcuri et al. (2002), ao estudarem 48.355 exames nos anos 1999 a 2000, em um 

laboratório particular do Rio de Janeiro, encontrou 4,56% de casos totais diagnosticados como 

anômalos, dentre eles o principal diagnóstico foi ASCUS. Aqui, a relação ASCUS/ lesão 

intra-epiteliais escamosas foi 1.2, que está dentro dos padrões recomendados 

internacionalmente. Tal estudo refere-se a exames realizados no sistema de saúde 

complementar e possivelmente com mulheres com uma condição socioeconômica melhor que 

as usuárias do SUS. Contudo nelas a proporção de exames alterados foi maior que os 

encontrados em Pernambuco, o que reforça a idéia da presença de falsos negativos e 

repetitividade no rastreamento de Pernambuco. 
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Levando em consideração os estudos que comprovam a baixa sensibilidade e elevada 

especificidade do exame citopatológico, Nanda et al. (2000), em revisão sistemática com 

meta-análise, que incluiu 94 estudos observacionais com a citologia convencional e três 

estudos em meio líquido, encontrou sensibilidade variando entre 30 e 70% e especificidade de 

86 a 100%; e o  estudo brasileiro realizado  por Tuon et al. (2002), que mostrou sensibilidade 

para a citologia de 41% e especificidade de 77%,  a possibilidade real de um grande número 

de resultados falsos negativos  é real, constituindo grande falha  no rastreio pernambucano. 

Este estudo estimou uma proporção total de lesões intraepiteliais e carcinoma invasivo 

de 979,57 por 10
5
 exames, 36,55 por 10

5 
exames, respectivamente. A média de idade para 

carcinoma invasivo foi de 55,19 anos. D’ottaviano-Morelli et al. (2004), observaram que, na 

região de Campinas, São Paulo, entre setembro de 1998 a março de 1999, a proporção total de 

lesão intra-epitelial foi de 774/10
5
 e de carcinoma epidermoide foi de 24/10

5 
para carcinoma 

invasivo. A média de idade para carcinoma invasivo foi de 51,7 anos. Resultado semelhante, 

portanto, ao encontrado neste estudo. 

A efetividade das ações de rastreamento pode ser medida pelo aumento progressivo do 

diagnóstico de LIEAG em relação ao carcinoma invasivo. Assim, a razão entre exames 

citopatológicos com diagnóstico de lesão de alto grau e carcinoma invasivo oferece uma visão 

de como se comporta o rastreio. Logo, quanto maior a razão, melhor será a efetividade das 

ações de detecção precoce. 

Com base nesse estudo, o estado de Pernambuco teve razão LIEAG/carcinoma 

invasivo de 6,84 que está abaixo na média nacional. Dados do INCA informam uma razão 

LIEAG/carcinoma invasivo para o ano de 2009 de 12,83 para o Brasil, 43,0 para o Espírito 

Santo e 3,76 para Rondônia. O Espírito Santo foi o estado que apresentou maior razão e 

Rondônia foi o que apresentou menor razão. 

Nesse estudo, a faixa etária de rastreio apresentou 67,32% de todas as atipias. As 

lesões mais avançadas e o carcinoma foram mais frequentes entre as mulheres idosas. O 

carcinoma invasor teve uma razão de proporção de 6,68 (IC- 5,55-7,87) vezes maior entre as 

mulheres idosas quando comparados com a faixa etária de rastreio, o que sugere que as lesões 

não estão sendo diagnosticadas precocemente, levando as idosas a terem uma maior 

proporção de carcinoma. 

A comparação das médias de idade dos diagnósticos citológicos das lesões 

intraepiteliais cervicais e o carcinoma epidermoide reforçam que controles a cada três anos 

podem reduzir a mortalidade por carcinoma de colo uterino, em razão do longo tempo de 

evolução dessa neoplasia. A diferença de tempo entre o aparecimento das lesões iniciais e o 
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carcinoma invasivo encontrada neste estudo é maior que 20 anos, achado semelhante ao de 

Zeferino et al. (1998), que encontraram uma diferença de  26,2 anos. 

 No que se refere à distribuição espacial das lesões no estado, não foi encontrado um 

padrão de distribuição por regional. Com relação ao carcinoma epidermoide, as GERES 

Limoeiro e Palmares apresentaram diferença estatística significante quando comparada com a 

GERES Recife ( Limoeiro, razão de proporção—1,63, IC—1,27-2,09; Palmares, razão de 

Proporção—2,81; IC — 2,18-3,61). É de se esperar que mulheres residentes em municípios 

menos estruturados quanto à organização do PNCCCU possam ter menos acesso à 

identificação e acompanhamento do câncer e de suas lesões precursoras, estando, assim, mais 

vulneráveis a desenvolver o carcinoma. 

Neste estudo as lesões em células glandulares representaram 0,008% do total dos 

exames e 3,44% das lesões atípicas, valor abaixo dos reportados na literatura. As mulheres 

idosas apresentaram maior razão de proporção para os adenocarcinomas (razão de proporção-

3,93; IC- 3,93-5,96, p-0,00) quando comparadas com a faixa etária de rastreio. A média de 

idade foi de 48,6 anos. A distribuição das lesões atípicas glandulares não apresentou um 

padrão de distribuição regional. Quando comparados os resultados da distribuição dos AGUS 

e dos adenocarcinomas com a GERES Recife, não houve diferença estatística da distribuição 

na maioria das GERES. 

Thuller, Zardo, Zeferino (2007), encontraram um percentual de 0,02% do total dos 

exames para adenocarcinoma, valores superiores aos encontrados nesse estudo. 

Por fim, algumas palavras acerca da vacina para o HPV. Apesar do entusiasmo inicial, 

com  impressionantes resultados positivos dos testes de vacinas contra o HPV, defendendo, 

inclusive seu uso em substituição ao rastreamento, a literatura recente indica que o rastreio do 

cancer cervical  deve ser mantido mesmo após implementação da vacina. A implementação 

total de um programa de vacinação poderá diminuir a incidência do câncer, mas nunca em sua 

totalidade, em virtude da vacina ser eficaz somente quando aplicada antes da exposição ao 

HPV,  específicamente para apenas quatro tipos de HPV. Com o uso da vacina, existe a 

possibilidade de outros tipos de HPV carcinogênicos se tornarem mais prevalentes que os 

tipos existentes nas vacinas quadrivalentes, que são os tipos 6, 11, 16 e 18 (FRANCO; 

CUZICK, 2008). 

A incorporação da vacina para o HPV no sistema de saúde será um desafio. Um 

programa de imunização universal em meninas pré-adolescentes enfrenta dificuldades tanto 

operacionais quanto culturais. E, mesmo que implantada, o rastreio do câncer do colo do útero 
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será necessário, porque o impacto sobre a morbidade e mortalidade do câncer de colo de útero 

somente ocorrerão após um longo período de latência. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 A análise do Sistema de informação do Câncer do Colo Uterino revelou que o 

rastreamento citológico do câncer do colo do útero em Pernambuco não está efetivamente 

implantado, pois foi evidenciado baixa cobertura do exame, baixo percentual de diagnóstico 

das alterações citológicas e desacordo entre a conduta preconizada e à freqüência de 

realização do exame.  

O SISCOLO demonstrou ser uma valiosa ferramenta no planejamento e 

monitoramento das ações de rastreamento do câncer do colo do útero, pois a população 

avaliada em nosso estudo representa uma importante amostra da população usuária do sistema 

público de saúde do estado. É importante estimular o uso rotineiro e divulgação dos dados do 

SISCOLO pelos serviços de saúde, pois eles poderão subsidiar o aprimoramento dos sistemas 

e orientar programas de educação continuada dirigidos aos profissionais de saúde que 

realizam o exame. 

Os baixos percentuais de preenchimento das variáveis sociodemográficas e dados da 

anamnese (metrorragia, sinusiorragia) tornaram inviáveis as associações entre as lesões 

precursoras e do câncer do colo do útero e essas variáveis. 

A qualidade do rastreamento está aquém da necessária para ter impacto nos índices de 

mortalidade e incidência da doença, pois os indicadores estudados não atingiram os 

parâmetros mínimos recomendados pelo Ministério da Saúde. Chama a atenção os percentuais 

elevados de amostras com adequabilidade insatisfatória na maioria das GERES, indicando a 

necessidade de capacitação dos profissionais, especificamente em relação à técnica de coleta 

do material. O baixo percentual de diagnósticos de ASCUS observado nesse estudo indica a 

possibilidade de exames com resultados falsos negativos. 

Os resultados, quanto á periodicidade dos exames, sugerem repetição, com 

concentração na realização de exames no intervalo anual. É importante ressaltar que os 

resultados de citologias avaliadas foram de mulheres que procuraram atendimento em 

unidades de saúde por demanda espontânea. As mulheres que mais poderiam beneficiar-se do 

exame citopatológico talvez sejam as que menos o realizaram. 

Neste estudo foi demonstrado o caráter evolutivo das lesões escamosas de acordo com a 

idade das mulheres, sendo as mulheres mais idosas são acometidas pelas lesões mais 

avançadas. A diferença entre as idades médias da LIEBG e o carcinoma invasor, que 

correspondem aos dois extremos do processo evolutivo dessa neoplasia, foi de 25,13 anos.  
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Assim, neste estudo, o tempo médio estimado para que uma LIEBG fosse detectada antes de 

se tornar invasiva, no caso LIEAG não podendo se afastar microinvasão, foi de 16,68 anos. 

Não foi evidenciado um padrão de distribuição das lesões precursoras e do câncer, do 

colo no que se refere às GERES de residência. 
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