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Resumo

O câncer de colo uterino representa importante problema de Saúde Pública. 

Incidências elevadas de neoplasia de colo uterino têm sido observadas no Brasil, com 

diagnósticos tardios. A participação da Estratégia Saúde da Família (ESF) é essencial no 

diagnóstico deste câncer, pois muitas mulheres dependem destes serviços para realizarem 

exames de Prevenção de Câncer do Colo Uterino (PCCU). O objetivo deste artigo é 

analisar resultados de exames de PCCU realizados de 2006 até 2011, classificando-os pela 

Nomenclatura Brasileira para Laudos Cervicais e Condutas Preconizadas do Instituto Nacional 

de Câncer (Inca), e estimar a incidência e a prevalência de lesões compatíveis com câncer 

de colo uterino, comparando-as com resultados da literatura nacional. A Metodologia 

adotada foi o estudo longitudinal, retrospectivo, de base populacional. Foram avaliados os 

PCCU realizados pelas equipes de ESF Cintra I e II, em Montes Claros. Os resultados indicam 

que, dos 1.663 exames realizados, 8 apresentaram LSIL e 6 HSIL, lesões potencialmente 

cancerizáveis. Houve a incidência de 4 casos de LSIL em 2007, 1 caso em 2008, e 3 casos em 

2010. De HSIL, foram detectados 5 casos no ano de 2007 e 1 em 2010. Concluiu-se que tais 

resultados apresentam número de casos abaixo do esperado quando comparados à literatura 

nacional. São levantadas várias hipóteses para o ocorrido, permitindo uma discussão ampla 

sobre o assunto.
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THE EVALUATION OF CERVICAL CANCER SCREENING IN TWO FAMILY HEALTH STRATEGY 

TEAMS IN MONTES CLAROS, MINAS GERAIS, BRAZIL

Abstract

Cervical cancer is an important public health problem. High rates of cervical 

cancer have been observed in Brazil, with late diagnosis. The participation of the Family 

Health Strategy (FHS) is essential in the diagnosis of this cancer, because many women rely 

on these services to conduct Vaginal Smears (VS) examinations. The objective of this article is 

to analyze the results of VS tests conducted from 2006 to 2011, ranking them by the Brazilian 

Nomenclature for Cervical Reports and Recommended Practices by the Brazilian National 

Institute of Cancer (Inca), to estimate the incidence and prevalence of lesions consistent with 

cervical cancer and compare these results with the national literature. The chosen method 

was a longitudinal, retrospective, population-based study. There were evaluated VS exams 

performed by FHS teams Cintra I and II, in Montes Claros. The results determine that from the 

1663 examinations made, 8 showed LSIL and 6 HSIL, potentially precancerous lesions. There 

was an incidence of 4 cases of LSIL in 2007, 1 case in 2008, and 3 cases in 2010. Of HSIL, 

5 cases were detected in 2007 and 1 in 2010. It could be concluded that these results show 

fewer cases than the expected compared with national literature. Several hypotheses aroused 

from this event, allowing a broad discussion on the subject.

Key words: Uterine cervical neoplasms. Vaginal smears. Family Health Program.

LA EVALUACIÓN DEL CRIBADO DEL CÁNCER DE CUELLO DEL ÚTERO EN DOS EQUIPOS 

DE LA ESTRATEGIA SALUD DE LA FAMILIA EN MONTES CLAROS, MINAS GERAIS, BRASIL

Resumen

El cáncer de cuello uterino es un problema importante de salud pública. 

Altas tasas de cáncer cervical se han observado en Brasil, con diagnósticos tardíos. 

La participación de la Estrategia de Salud Familiar (ESF) es esencial en el diagnóstico de 

este cáncer, ya que muchas mujeres dependen de estos servicios para la realización de 

exámenes de prevención del cáncer de cuello. El objetivo deste artículo es analizar los 

resultados de los exámenes de prevención del cáncer de cuello realizadas desde 2006 

hasta 2011, clasificándolos por la nomenclatura brasileña para reportes cervicales y 
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prácticas recomendadas por el Instituto Nacional del Cáncer (Inca), y estimar la incidencia y 

prevalencia de lesiones compatibles con el cáncer cervical, haciendo una comparación con 

la literatura nacional. El método elegido fue el estudio longitudinal, retrospectivo, de base 

poblacional. Se evaluaron los exámenes de FV realizado por los equipos de FHS Cintra I y 

II, en Montes Claros. Los resultados indican que de 1.663 exámenes, 8 mostraron LSIL y 

6 HSIL, lesiones potencialmente precancerosas. Hubo una incidencia de 4 casos de LSIL 

en 2007, 1 caso en 2008, y 3 casos en 2010. De HSIL, 5 casos fueron detectados en 2007 

y 1 en 2010. Se concluye que estos resultados muestran número de casos menor que lo 

esperado, si comparados en base a la literatura nacional. Son varias las hipótesis para el 

evento, permitiendo un amplio debate acerca el tema.

Palabras-Clave: Neoplasias del cuello uterino. Frotis vaginal. Programa de Salud Familiar

INTRODUÇÃO

O câncer de colo uterino representa importante problema de Saúde Pública. 

A incidência e mortalidade desta doença caíram de maneira importante nas últimas 

décadas nos países desenvolvidos, muito por causa de diagnóstico precoce e tratamento 

de lesões precursoras do câncer cervical por meio de programas de rastreamento de base 

populacional.1 No entanto, importantes discrepâncias ainda são vistas entre a sobrevida média 

estimada em cinco anos de pacientes portadoras desta doença em países desenvolvidos 

(59%-69%) e países em desenvolvimento (49%).2 Ele continua sendo o terceiro câncer mais 

comum em mulheres e o sétimo no geral.3 Mais de 85% dos casos ocorrem em países em 

desenvolvimento, contabilizando 13% de todos os cânceres femininos.3

Estudo realizado em 17 capitais brasileiras e no Distrito Federal demonstrou 

cobertura de exame citopatológico cervical variando de 73,4% a 92,9%.4 No entanto, 

quando analisada a realização deste procedimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

a porcentagem de cobertura mostrou-se muito mais modesta: 32% a 65,6% do total.4 

Existem muitas explicações possíveis para falhas na cobertura deste exame de rastreamento 

e consequente atraso no diagnóstico desta doença no Brasil. O rastreamento para o câncer 

de colo uterino é realizado prioritariamente em mulheres entre 25 e 59 anos pelo exame 

citopatológico do colo uterino – também conhecido como exame de esfregaço cervical, 

exame de Papanicolaou ou exame de Prevenção de Câncer de Colo Uterino (PCCU). Tal 

exame requer laboratórios com controle de qualidade interno e externo, treinamento de alta 

qualidade e educação continuada dos profissionais para garantir a eficiência, e um sistema 
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de comunicação efetivo para a apresentação dos resultados para as mulheres. Quando há 

falhas em uma ou mais dessas áreas, situação comum nos países em desenvolvimento, o 

rastreamento tem impacto positivo inferior ao esperado.5 

No Brasil, as equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) cumprem um papel 

importante no rastreio do câncer de colo uterino. No âmbito do SUS, a ESF configura-se 

como reorganizadora da Atenção Primária à Saúde (APS), sendo este o ambiente de primeiro 

acesso dos indivíduos a um sistema de saúde.6 As ESF são compostas por equipes de saúde 

formadas por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários 

de saúde (ACS) responsáveis por uma população definida, delimitada geograficamente, 

abrangendo um número de até 4.000 habitantes na área sob sua responsabilidade.7 Logo, 

todas as ações iniciais de uma população para promoção à saúde, prevenção, tratamento 

e reabilitação encontram-se sob os cuidados das ESF.6 Assim sendo, toda uma população 

feminina está sob a responsabilidade destas equipes, a fim de realizarem periodicamente o 

exame de PCCU.

O câncer de colo uterino apresenta evolução lenta e gradativa em etapas bem 

definidas.8 Em geral, atravessa longo período de transformação intraepitelial progressiva, 

denominada de neoplasia intraepitelial cervical (NIC), sendo quase que totalmente previsível 

por meio de detecção e tratamento das lesões precursoras.9 Estas lesões, dependendo da 

porção do epitélio atingido, são classificadas em graus I, II ou III. O NIC I indica alterações 

no terço inferior do epitélio; NIC II, dois terços; e NIC III, todo o epitélio sem invasão 

do estroma.9 A classificação mais atual do esfregaço cervical é o Sistema de Bethesda, 

desenvolvido pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, com o intuito de 

uniformizar a terminologia diagnóstica e incorporar vários conceitos e conhecimentos 

adquiridos. A Nomenclatura Brasileira para Laudos Cervicais e Condutas Preconizadas 

(NBLCCP), criada pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), baseia-se no Sistema de Bethesda 

em sua proposta para classificação dos laudos cervicais.2

O presente trabalho visa analisar resultados de exames de PCCU realizados 

por duas unidades de ESF (Cintra I e Cintra II) em Montes Claros, Minas Gerais. Como 

objetivos específicos, buscou-se: analisar todos os resultados de exames de PCCU realizados 

no período de 2006 até 2011, classificando-os de acordo com a NBLCCP; estimar a 

incidência anual e a prevalência de exames sugestivos de lesões compatíveis com câncer 

de colo uterino ou potencialmente cancerizáveis; comparar tais resultados com achados da 

literatura nacional.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um trabalho longitudinal, retrospectivo, de base populacional, 

realizado na cidade de Montes Claros, norte de Minas Gerais, uma das regiões mais pobres 

e com piores índices de desenvolvimento do estado. Foram analisados todos os resultados 

de exames de PCCU realizados no período de 2006 até 2010 pelas equipes de ESF Cintra 

I e II, localizadas no Bairro Cintra da cidade supracitada. A escolha do campo de atuação 

deu-se por conveniência: tais equipes de saúde dividem a mesma unidade de ESF, que recebe 

estudantes universitários da área da saúde, facilitando o acolhimento destes e o fornecimento 

de dados para fins de pesquisa.

Critérios de inclusão: foram avaliados todos os resultados de exames de PCCU 

de mulheres residentes na área de abrangência das equipes ESF Cintra I e II coletados 

no período explicitado e que estavam devidamente anotados no caderno de registros 

especialmente utilizado para este fim. 

Critérios de exclusão: foram excluídos os exames cujos resultados não foram 

entregues na unidade de saúde e aqueles cujo resultado anotado no caderno de registros 

estava ilegível. Além destes, foram excluídos exames que tiveram sua coleta insatisfatória e os 

registros do caderno apontavam acolhimento da mulher pelo serviço para a coleta de PCCU, 

porém sem a efetiva realização.

A coleta dos resultados dos exames foi realizada por aluna do curso médico das 

Faculdades Unidas do Norte de Minas (Funorte), utilizando-se de um caderno de campo, 

ao longo do primeiro semestre de 2012. Os resultados foram classificados de acordo com a 

NBLCCP, e então tabulados para análise de frequências (estatística simples), utilizando-se do 

software SPSS®, versão 18.0 para Windows®. 

Este estudo foi conduzido de acordo com os preceitos éticos determinados pelo 

Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. O projeto de pesquisa foi submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da Funorte acompanhado de documentos dos gestores 

municipais liberando sua realização, sendo aprovado pelo Parecer n.o 01633/11. 

RESULTADOS

Entre os anos 2006 e 2011, foram registrados 1.663 exames de PCCU pelas ESF 

Cintra I e II. Destes, 799 são de mulheres residentes na área de abrangência da ESF Cintra I e 

864 da ESF Cintra II. 

Apesar do registro no livro, 29 exames não chegaram a ser coletados; dentre 

os realizados, 5 foram considerados insatisfatórios na ESF Cintra I, restando 765 exames 
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passíveis de classificação. Da ESF Cintra II, não houve registro de exame que não chegou a ser 

coletado, e apenas um teve a técnica de coleta considerada insatisfatória.

Todos os 1.628 exames satisfatoriamente coletados foram avaliados segundo 

a NBLCCP. Destes, 1 apresentou ASC-US, 8 apresentaram LSIL e 6 HSIL. Os demais 

encontravam-se dentro dos parâmetros de normalidade. Não foram encontrados resultados 

de exames com outras classificações possíveis pela NBLCCP. As Tabelas 1 e 2 são ilustrativas:

Tabela 1 – Resultados de exames de PCCU da ESF Cintra I – Montes Claros (MG) – 
2006-2011

Exames de PCCU 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total 

(Taxa de Prevalência)

Exames satisfatórios 24 250 182 129 111 69 765

N.o de casos – LSIL 
(Taxa de incidência)

0  
(0%)

1  
(0,004%)

1  
(0,0055%)

0  
(0%)

1  
(0,009%)

0  
(0%)

3  
(0,0039%)

N.o de casos – HSIL  
(Taxa de incidência)

0  
(0%)

3  
(0,0125)

0  
(0%)

0  
(0%)

0  
(0%)

0  
(0%)

3  
(0,0039%)

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 2 – Resultados de exames de PCCU da ESF Cintra II – Montes Claros (MG) – 
2006-2011

Exames de PCCU 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total 

(Taxa de Prevalência)

Exames satisfatórios 34 242 207 177 159 44 863

N.o de casos – ASC-US 
(Taxa de incidência)

0  
(0%)

0  
(0%)

0  
(0%)

0  
(0%)

0  
(0%)

1  
(0,0227%)

1  
(0,00116%)

N.o de casos – LSIL  
(Taxa de incidência)

0  
(0%)

3  
(0,0124%)

0  
(0%)

0  
(0%)

2  
(0,0126%)

0  
(0%)

5  
(0,0058%)

N.o de casos – HSIL 
(Taxa de incidência)

0  
(0%)

2  
(0,0083%)

0  
(0%)

0  
(0%)

1  
(0,0063%)

0  
(0%)

3  
(0,0035%)

Fonte: Elaboração própria.

Na ESF Cintra I, houve 1 caso de LSIL no ano de 2007 (taxa de incidência de 

0,004%), 1 caso em 2008 (0,0055%) e 1 caso em 2010 (0,009%), apresentando, assim, uma 

taxa de prevalência de 0,0039% de 2006 a 2011. De HSIL, foram detectados 3 casos no ano 

de 2007 (incidência de 0,0125%), com taxa de prevalência idêntica à de LSIL (0,0039%) em 

todo o período analisado. 

Na ESF Cintra II, foram detectados 3 casos de LSIL no ano de 2007 (taxa de 

incidência de 0,0124%) e 2 casos no ano de 2010 (0,0126%), com taxa de prevalência 

de 0,0058% de 2006 a 2011. Foram detectados 2 casos de HSIL em 2007 (incidência de 
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0,0083%) e 1 novo caso em 2010, respectivamente (0,0063%). A taxa de prevalência de 

HSIL de 2006 a 2011 foi de 0,0035%. O único caso de ASC-US foi detectado em 2011 (taxa 

de incidência de 0,0227%). A prevalência de ASC-US de 2006 a 2011 apresentou taxa de 

0,00116%.

Somando-se o número total de mulheres com resultados compatíveis com HSIL 

(lesões que potencialmente podem evoluir para câncer de colo uterino) em ambas as ESF 

de 2006 a 2011, e fazendo um cálculo de taxa bruta de prevalência para esta população, 

chegou-se a um resultado que, extrapolado, seria de 3,68/100 mil habitantes.

DISCUSSÃO

Antes do aprofundamento do tema em outras partes deste trabalho, cabem 

alguns comentários concernentes às equipes de saúde e ao caderno de registros, pois algumas 

características destes influenciam diretamente nos resultados do presente estudo. 

O ano de 2006 foi o de abertura da Unidade de Saúde que abriga as ESF 

Cintra I e II. Inicialmente, elas foram criadas como unidades que abrigavam a Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família e só começaram a atender à população no segundo 

semestre daquele ano, o que explica o reduzido número de exames realizados na ocasião. 

Seguindo esta linha de pensamento, os anos de 2007 e 2008 foram aqueles em que 

foi realizado o maior número de exames de rastreamento, cobrindo, provavelmente, 

uma demanda populacional reprimida até então. Após estes dois primeiros anos, houve 

uma diminuição do número de exames coletados, o que pode ser explicado até pelas 

recomendações de realização de PCCU, quando dois resultados normais orientam um novo 

exame somente a cada três anos.5

O número total de exames realizados mostrou ainda uma coleta de quase 100 

exames a mais pela ESF Cintra II comparativamente à ESF Cintra I. A explicação para tanto 

talvez possa incidir no fato de a unidade de saúde compartilhada por estas duas equipes 

encontrar-se dentro da área geográfica de responsabilidade da ESF Cintra II, facilitando o 

acesso das moradoras a este serviço.

Outra peculiaridade é observada no caderno de registros de exames 

citopatológicos destas unidades de saúde, que segue um padrão, em que é anotado o número 

da lâmina do exame, o nome da mulher que se submeteu ao exame, o nome da mãe da 

examinada, a data de coleta, o endereço da paciente, o resultado e o nome do Agente 

Comunitário de Saúde responsável pela microárea em que a paciente reside. Estes registros, 

entretanto, não permitem saber qual a idade da pessoa em quem se realizou o exame e, 
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portanto, não se pode fazer uma análise crítica para apurar se o exame está sendo realizado 

preferencialmente dentro das faixas de idade recomendadas. Tampouco se pode ter acesso a 

outras informações socioeconômicas relevantes, como estado civil, renda mensal ou profissão. 

O resultado calculado para a prevalência de HSIL, lesões com alto potencial 

malignizante, de 3,68/100 mil habitantes, a baixa incidência anual para HSIL e a ausência 

de exames com resultado demonstrando câncer evidente (por ex.: carcinoma epidermoide 

invasor ou adenocarcinoma in situ) destoam do esperado com base na literatura nacional. 

Segundo o Inca, a taxa bruta de incidência de câncer de colo de útero esperada para o ano 

de 2012 é de 17,49/100 mil habitantes.10 Como a razão entre lesão de alto grau e carcinoma 

invasivo no Brasil gira em torno de 5 vezes,11 é de se esperar que a incidência esperada de 

HSIL seja algo em torno de 87,5/100 mil habitantes, o que deixaria os resultados achados em 

ambas as unidades de saúde ainda mais distantes do esperado para o cenário brasileiro.

Outros trabalhos também apontam para resultados bastante discrepantes. 

Em estudo realizado em amostra de 2.300 mulheres em São Paulo e Campinas em 2008, 

a prevalência de ASC-US e ASC-H associadas foi de 5,31%; de LSIL foi de 2,0%; de HSIL, 

de 1,17% e de carcinomas foi de 0,08%12. Estudo realizado em 2006 em outra cidade do 

interior de São Paulo com 1.501 coletas apresentou prevalência de lesões compatíveis com 

HSIL de 0,1%.13 Em outra pesquisa, realizada com 760.501 resultados de exames de mulheres 

submetidas a exame citopatológico no estado do Rio Grande do Norte, de janeiro de 2000 

a março de 2004, a prevalência de LSIL foi de 4,4%; de HSIL, de 0,4%; de carcinoma 

epidermoide, de 0,02%, e de 0,01% de adenocarcinoma, além de 0,02% atribuídas a outras 

neoplasias malignas.14 Da mesma forma, em estudo realizado no estado do Pará, com 

26.203 resultados de PCCU em 2008, a incidência de HSIL foi de 0,855%, e de 0,1% para 

carcinoma invasor.15 

Explicações podem ser propostas para o motivo de tamanha diferença entre os 

achados dos resultados dos exames destas duas equipes de saúde da família com os trabalhos 

citados. A primeira é o número de casos estudados, bastante inferior ao dos trabalhos do 

Rio Grande do Norte e do Pará,14,15 porém não tão distante dos dois estudos conduzidos no 

estado de São Paulo.12,13

Outra explicação possível pode ser aventada por características próprias do 

bairro em que o estudo se deu. O Cintra é um bairro adjacente ao centro na cidade de 

Montes Claros, de característica bastante heterogênea com relação a seus moradores, além 

de apresentarem condições socioeconômicas bastante variadas. Sabendo-se que as pessoas 

residentes em regiões de pior desenvolvimento econômico e social estão mais suscetíveis 
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ao câncer de colo uterino e suas lesões precursoras,3 pode-se crer que a proporção mais 

abastada do bairro tenha servido como um fator de proteção, influenciando em tais 

resultados, porém é pouco provável que o impacto tenha sido tão grande a ponto de gerar 

diferenças tão marcantes do esperado para o Brasil e para outros estados brasileiros. 

Mais uma hipótese a ser levantada é erro laboratorial. Uma revisão de 

literatura apontou para uma taxa de resultados falso-negativos nos exames de citologia 

cervical variando de 2% a 50%.16 Além disto, pesquisa avaliando o perfil dos laboratórios 

que realizam exames citopatológicos no ano de 2010 para todos os estados brasileiros e o 

Distrito Federal demonstrou importante risco de não identificação dos casos sugestivos de 

alteração celular, uma vez que há uma grande quantidade de laboratórios de citopatologia 

apresentando taxas de positividade abaixo de 2,0%, além da baixa capacidade de detecção 

de lesões intraepiteliais de alto grau.17 Por fim, de acordo com estudo que analisou o perfil 

de produção do exame citopatológico para controle do câncer do colo do útero em Minas 

Gerais, a região Norte deste estado, juntamente com as regiões do Jequitinhonha, Vale do 

Mucuri e Vale do Rio Doce, apresentou situação mais crítica comparativamente às demais, 

com problemas na qualidade da coleta de material, na fixação e na leitura da lâmina para o 

exame citopatológico.18 Todos estes estudos ressaltam a importância de programas de controle 

de qualidade, para que os erros laboratoriais possam ser evitados.16-18

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sejam quais forem as possíveis explicações para o fato, os resultados achados 

no presente trabalho diferem sobremaneira daqueles encontrados nas demais publicações 

nacionais. Estes, entretanto, devem servir de subsídio a uma crítica construtiva no 

município onde foi realizado, a fim de apurar possíveis falhas em cada um dos nós críticos 

do sistema, seja numa captação mais ampla de usuárias para a realização do exame, seja 

numa averiguação da qualidade dos serviços de coleta, transporte e análise dos exames 

citopatológicos realizados no município, para assegurar um rastreio de qualidade às usuárias 

do SUS para uma doença de tão grande importância para a saúde pública nacional. Novos 

estudos, portanto, se fazem necessários, visando elucidar tais questionamentos.
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