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Resumo O objetivo deste estudo foi realizar um levantamento de publicações 

existentes em periódicos que avaliam lesões precursoras do câncer de colo do útero e sua taxa de cobertura nas 

regiões brasileiras. Os resultados do levantamento de publicações já existentes apontam que os dados das lesões 

precursoras e o câncer de colo do útero são desencontrados em todas as regiões, este fato nos atentou para a 

realização do cálculo da cobertura aproximada. Baseado nos registros publicados pelo DATASUS, a cobertura 

por região foi de aproximadamente 8,5% no Sudeste (sendo a melhor cobertura entre as regiões do Brasil); 

Nordeste, 7,5%; Sul, 6,8%; Centro-Oeste, 6,4%; e Norte, 5,9%, sendo essa a pior cobertura entre as regiões 

brasileiras. Concluímos que a deficiência no sistema de rastreamento do câncer do colo do útero é um problema 

que atinge todas as regiões; logo, faz-se necessário a intensificação do programa de rastreamento para atingir 

o maior contingente de mulheres.

Abstract The objective of this study was to search of any existing publication in 

the literature that evaluates precursor lesions of cervical cancer and its rate in the Brazilian regions. The results 

of the researched publications already existing pointed to the data of precursor lesions of cervical cancer to be 

inexistent on all the regions, this fact brought up the attention to calculate the approximate coverage. Based in 

records published by DATASUS, the coverage by region was approximately 8.5% in the Southeast (being the 

best coverage of Brazil), Northeast, 7.5%; South, 6.8%; Central-West, 6.4% and 5.9% in the North, which was 

the worst of all the Brazilian areas. We conclude that a deficiency during the tracking research of the cervical 

cancer is a problem that affects all regions, so naturally it is necessary to intensify a tracking program to achieve 

and reach a larger number of women.
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Introdução

O câncer do colo do útero é segunda neoplasia maligna mais 

incidente entre as brasileiras, representando 15% do total dos 

cânceres feminino. Em geral, ela começa a partir de 30 anos, 

aumentando seu risco rapidamente até atingir o pico etário 

entre 50 e 60 anos. Esse câncer foi responsável pelo óbito de 

265 mil mulheres em 2012; desses, 87% ocorreram em países 

em desenvolvimento1. Na América Latina e Sudeste Asiático, 

as taxas de incidências geralmente são elevadas, diferente da 

América do Norte, Austrália, Norte e Oeste Europeu2.

O câncer de colo do útero se desenvolve a partir de lesões 

precursoras, que possuem potencialidade para progressão se 

não são detectadas e tratadas precocemente. Os programas 

de rastreamento ou screening da população feminina por meio 

do exame citológico do colo do útero, também conhecido 

como exame de Papanicolaou, têm sido uma das estratégias 

públicas mais efetivas, seguras e de baixo custo para detecção 

precoce desse câncer3.

O alto índice nos países em desenvolvimento e em outros 

lugares, entre populações carentes, é em grande parte devido à 

deficiência nos programas de rastreio, que permite a detecção 

de lesões pré-cancerosas e câncer em estágio inicial4.

Para o ano de 2014, foram estimados 15.590 novos casos 

de câncer do colo do útero, o que representa uma taxa de in-

cidência de 15,33 casos a cada 100 mil mulheres1. A análise 

das taxas ajustadas de mortalidade no período de 1979-2004 

indica que as mesmas continuam estáveis, não apresentado 

alterações significativas: em 1979, a taxa era de 4,97/100 mil, 

ao passo que, em 2004, era de 4,74/100 mil5.

Na rede pública de saúde, verifica-se que apenas 15% das 

mulheres que possuem mais de 20 anos de idade realizam o 

exame de Papanicolaou. Diante da importância do diagnóstico, 

esta frequência não é considerada satisfatória6.

A estratégia recomendada pelo Ministério da Saúde é o 

exame citopatológico em mulheres de 25 a 64 anos. Para a 

efetividade do programa de controle do câncer do colo do 

útero, faz-se necessário garantir a organização, a integralidade 

e a qualidade dos serviços e ações da linha de cuidado, bem 

como o tratamento e o seguimento das pacientes1.

O Brasil apresenta grande variabilidade demográfica, 

assim sendo, também hábitos e costumes diversos em suas 

regiões. O acesso ao serviço de saúde também se apresenta de 

maneira distinta. Desta forma os dados referentes às lesões 

precursoras do câncer do colo de útero nas diversas regiões 

brasileiras apresentam-se de maneira desencontradas. Dian-

te do exposto, faz-se necessário a investigação das taxas de 

prevalência das lesões precursoras do câncer do colo do útero 

nas regiões brasileiras, bem como a cobertura aproximada do 

programa de rastreamento realizado pelo Ministério da Saúde. 

O objetivo deste estudo é realizar um levantamento de 

publicações existentes em periódicos que avaliem as lesões 

precursoras do câncer de colo do útero e sua taxa de cobertura 

nas regiões brasileiras.

Materiais e métodos 

Este é um estudo de origem descritiva realizado no pri-

meiro semestre do ano de 2014. Realizamos um levantamento 

a partir das bases de dados Pubmed (Biblioteca Nacional de 

Medicina dos Estados Unidos), Google Acadêmico, Medline 

(Literatura Internacional em Ciências da Saúde) e Scielo (Bi-

blioteca Eletrônica Científica). Foram utilizadas as seguintes 

palavras-chaves (em português e as respectivas traduções em 

inglês): “Papanicolaou”, “citopatologia”, “lesões precursoras”, 

“câncer do colo do útero”, “rastreamento no Brasil”. 

Realizamos levantamento de 3.249 artigos que apresenta-

vam alguma das palavras-chaves. Após a leitura dos resumos, 

foram incluídos 28 artigos que apresentavam dados claros 

com resultado de atipias escamosas, como Lesão intraepitelial 

escamosa de baixo grau (LSIL – Low grade squamous intraepithe-

lial lesion), Lesão Intraepitelial escamosa de alto grau (HSIL – 

High grade squamous intraepithelial lesion), Carcinoma invasor 

e Células escamosas atípicas (ASC-US – Atypical Squamous 

Cells of undetermined significance; e ASC-H – Atypical Squa-

mous Cells cannot exclude HSIL). Foram excluídos da pesquisa 

3.221 artigos que não apresentavam resultados específicos 

ou publicações realizadas a mais de dez anos. 

Para encontrar a cobertura aproximada por região, realiza-

mos um levantamento descritivo dos dados do Departamento 

de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS – 

www2.datasus.gov.br). O cálculo da população feminina de 

cada região foi baseado nos dados publicados na Estimati-

va/2014 da Incidência de Câncer no Brasil. Tendo em vista 

que 75% das mulheres brasileiras tem entre 25 e 64 anos e 

são público alvo do programa de rastreio, realizamos cálculo 

de porcentagem simples.    

Resultados

Região Norte

Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer do 

colo do útero é o mais incidente na região Norte (23,57/100 mil). 

Foram estimados cerca de 1.890 casos para 20141 (A).  
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Em estudo realizado com 1.021 mulheres submetidas 

ao rastreamento em Belém do Pará, no período de 2000 

a 2003 na unidade materno-infantil do Centro de Ciên-

cias Biológicas e Da saúde da Universidade do Estado do 

Pará (UEPA), Noronha et al.7 encontraram a chance de se 

detectar HSIL de 94 vezes maior nas mulheres infectadas 

por HPV. Algum tipo de anormalidade citológica foi 

identificado em 10,4% (n=106) das mulheres estudadas, 

ASC-US em 6,6% (n=67) e AGC em 0,6% (n=6), Lesão 

intraepitelial escamosa (SIL) em 3,4% (LSIL em 2,4% e 

HSIL em 1,0%); câncer invasor em 0,1% e adenocarcinoma 

in situ em 0,1%7 (A). 

O diagnóstico de ASC-US é a mais frequente anormali-

dade citopatológica e estima-se que, em população de baixo 

risco, o percentual desse diagnóstico não deva ultrapassar 

5%, podendo ser maior quando a casuística é considerada 

de alto risco8 (A).

O segundo estudo desta região foi realizado para a 

caracterização do perfil das mulheres com resultado cito-

lógico ASC-US/AGC, LSIL e HSIL segundo fatores socio-

demográficos, epidemiológicos e reprodutivos na cidade de 

Rio Branco, no Acre. No período de 2007 e 2008, foram 

realizados 48.729 exames citológicos pelo programa de ras-

treamento do câncer do colo do útero; desses, somente 846 

mulheres do setor público de saúde apresentaram resultados 

colpocitológicos de ASCUS/AGC, LSIL e HSIL no exame 

de Papanicolaou9 (B).

Entre as mulheres com resultados citológicos de atipias, 

191 (22,6%) tinham menos de 25 anos e 485 (57,3%) ti-

nham entre 25 e 45 anos. A maioria (96,8%) das mulheres 

era natural do estado do Acre, 89,1% eram pardas e 59,8% 

haviam estudado até o ensino fundamental, cerca de metade 

não tinham companheiro (50,8%) e 70% tiveram mais de 

dois parceiros sexuais ao longo da vida9. Em relação aos 

resultados, 18,2% (n=154) apresentaram diagnóstico de 

LSIL, 13,2% (n=112) de HSIL, 66,5% (n=563) ASCUS/

AGC e 2,0% (n=17) Carcinoma invasor9 (B).

Estudos demonstraram que os resultados de atipias são 

mais frequentes em mulheres entre 25 e 45 anos, pardas, 

com baixo grau de escolaridade, maior número de parceiros 

sexuais, além da sexarca precoce, multíparas e tabagistas, 

corroborando com os achados dos estudos desenvolvidos no 

Brasil e em países em desenvolvimento10,11 (A).

O baixo nível socioeconômico também vem sendo as-

sociado a essa neoplasia; no entanto, isso pode indicar uma 

baixa qualidade das políticas públicas no controle do câncer 

na população de baixo nível socioeconômico12 (A).

Outro ponto interessante que o estudo evidenciou é que, 

na cidade de Rio Branco, somente 32,4% das mulheres 

tenham sido tratadas e 13,6% receberam acompanhamento 

sem intervenção terapêutica (LSIL e atipias)9 (B). Estes dados 

podem indicar a fragilidade do sistema brasileiro para o 

controle do câncer uterino, pois, além de muitas não esta-

rem recebendo tratamento, uma grande frequência recebe 

o diagnóstico citológico incorreto, fruto provavelmente de 

erros na coleta e leitura das lâminas citológicas9 (B).

Os estudos citados na região Norte demonstram que o 

fator socioeconômico e o baixo nível de acesso à Unidade 

de Saúde são bastante consideráveis para a progressão das 

lesões precursoras do câncer do colo uterino.

Região Nordeste

Na região Nordeste, a incidência estimada de câncer do 

colo do útero no ano de 2014 foi de 18,79 novos casos para 

cada 100 mil habitantes, totalizando 5.370 mulheres, sendo 

esse tipo de câncer o segundo mais ocorrido na região para 

o mesmo período1 (A).  

Quando comparada as demais regiões brasileiras, a região 

Nordeste apresenta a terceira maior incidência de câncer de 

colo do útero na população feminina1 (A).

A seguir, explicitaremos os pontos que consideramos 

relevantes. O primeiro estudo do levantamento objetivou 

verificar a cobertura estimada do rastreamento em uma 

população com faixa etária entre 21 a 59 anos, da cidade 

de Vitória da Conquista, Bahia, no período compreendido 

entre janeiro 2002 a dezembro 2010, e avaliou também a 

distribuição percentual das lesões precursoras ano a ano, 

traçando o perfil diagnóstico do exame de Papanicolaou 

no município com uma média de 18.660 exames por ano, 

com um número total de 167.407 exames realizados13 (B).

Quando comparado a distribuição de frequência da reali-

zação do exame de Papanicolaou por faixa etária, verificou-se 

que mulheres entre 40 e 49 anos foram as que mais realiza-

ram o exame. Constataram também baixas percentagens de 

lesões, evidenciando que LSIL foram mais diagnosticadas 

ao longo dos anos, com média de 1,2%, ao passo que HSIL 

apresentaram média de 0,30%13 (B).

A cobertura estimada corresponde ao percentual de ser-

viços utilizados pela população alvo residente por ano13 (B). 

Vitória da Conquista teve a maior cobertura estimada (37%) 

no ano de 200214 (B).

Costa et al.15 realizaram estudo transversal para investigar 

a presença de HSIL em mulheres com atipias de significado 

indeterminado (ASC) em 2007, no município de Maceió, 
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Alagoas. Dos 253 prontuários estudados, a prevalência de 

lesões intraepiteliais escamosas foi de 60 casos (23,7%), 14 

com LSIL (26,7%) e 46 com HSIL ou carcinoma e (73,3%), 

esta taxa é elevada quando comparada a outras cidades 

brasileiras. Outro ponto explícito neste estudo foi que o 

aumento do risco de desenvolvimento de HSIL foi direta-

mente proporcional ao aumento da idade15 (B).

Oliveira et al.13 encontraram na cidade de Vitória da 

Conquista uma boa cobertura para o rastreamento do cân-

cer do colo do útero, porém somente entre as mulheres de 

40 a 49 anos. Ou seja, quando já saíram da adolescência, 

buscam com maior frequência as unidades de saúde para os 

exames preventivos, assim apresentando maior prevalência 

de casos anuais13 (B).

O índice de HSIL em Maceió foi maior que o de LSIL. 

Ambas as cidades pesquisadas demonstram uma boa cobertura 

para prevenção e tratamento do câncer do colo do útero; 

porém, o alto número de HSIL demostra que as mulheres 

buscam as unidades de saúde somente quando estão em es-

tágio avançado da doença, causando um aumento da idade 

dessas pacientes até a busca por tratamento. 

Em estudo realizado em Pernambuco sobre a cobertura 

do teste de Papanicolaou em 258 mulheres na faixa etária 

de 18 a 69 anos, concluiu-se que, entre mulheres com faixa 

etária menor de 25 anos e maior de 60 anos, as proporções 

de realização do exame foram menores que 40%. Já entre 

as mulheres com 25 a 59 anos de idade, a cobertura dos 

exames nos três anos que antecederam a pesquisa foi de 

82%, decrescendo para 67 e 65%, respectivamente16 (B).

Região Centro-Oeste

 Para a região Centro-Oeste no ano de 2014, estimou-se 

que o câncer do colo do útero fique em segundo lugar entre os 

mais ocorridos em mulheres, com taxa bruta de 22,19/100 mil 

habitantes e totalizando 1.640 novos casos1 (A).

Em estudo realizado no estado do Mato Grosso no 

ano de 2002 com tamanho amostral de 1.109 mulheres, 

323 apresentavam um diagnóstico de alterações citológi-

cas envolvendo LSIL, HSIL e carcinoma invasor e foram 

atendidas no serviço de referência do estado localizado na 

capital. Em sua maioria, as mulheres enquadravam-se em 

faixa etária abaixo dos 35 anos, pardas, casadas, residentes 

na capital, não tabagistas, tinham história obstétricas de 

1 a 3 partos. A idade variou de 17 a 91 anos, com média 

de 38,15 anos. Observou-se que a incidência de carcinoma 

invasor foi maior na faixa etária de 35 a 50 anos (52% da 

amostra)17 (A).

Estes dados remetem a hipótese de que o início da in-

fecção e das lesões precursoras vem ocorrendo precocemente 

em algumas regiões brasileiras. No modelo final, pôde-se 

concluir que a doença na fase invasiva está associada a faixa 

etária maior que 35 anos (p<0,001) seguido da procedên-

cia (p=0,017) e estado civil (p=0,016). As mulheres com 

50 anos ou mais e com 35 a 50 anos apresentam maior razão 

de chance (OR – Odds Ratio) de ter carcinoma invasor do 

que as mulheres com menos de 35 anos, cuja OR aumentou 

de 5,18 nas mulheres de 35 a 50 anos para 9,06 nas com 

50 anos ou mais17 (A). 

 Na análise logística da região, a variável município 

de procedência mostrou estar associada à doença na fase 

invasiva, com maior OR para as que residem no interior do 

estado em relação às que vivem na capital. Esse resultado 

revela a dificuldade de acesso aos meios de tratamento e de 

manutenção do seguimento clínico das lesões precursoras 

vivenciadas pelas mulheres que moram no interior ou na zona 

rural, contribuindo para a evolução das lesões precursoras 

para carcinoma invasivo em mulheres com persistência do 

vírus HPV17 (A).

Em estudo realizado na cidade de Anápolis, Goiás, com 

4.821 mulheres atendidas pela Unidade de Ações e Saúde de 

Mulheres e do Adolescente encontraram a prevalência de po-

sitividade para alterações citológicas em 100 casos; destes, 

79% representavam diagnóstico de LSIL, 18% de HSIL, 3% 

de carcinoma invasivo. A faixa etária de maior frequência 

foi de 40 a 49 anos18 (B).

Alguns estudos revelam que LSIL é mais frequente entre 

adolescentes e mulheres jovens. Em estudo realizado por 

Silva et al.19, verificou-se um índice de 44% de LSIL na 

faixa etária de 15 a 25 anos, já Lacerda et al.18 observaram 

incidência de LSIL praticamente em todas faixas etárias, 

reforçando a importância do rastreamento do câncer do colo 

do útero em todas as mulheres sexualmente ativas, já que 

a detecção precoce destas alterações pode evitar a evolução 

de possíveis lesões malignas20 (B).

Apesar dos estudos apresentarem uma variabilidade na 

faixa etária de 35 a 49 anos, a maior prevalência de atipias 

esteve em mulheres com mais de 40 anos. A partir do 

levantamento, constatou-se que a medida que a idade au-

mentou, houve o surgimento de casos de carcinoma invasor, 

confirmando a evolução da doença quando não detectada 

precocemente e tratada.

Diante do exposto, observa-se que a falta de cobertura 

e de iniciativa por alguns motivos relatados como morado-

res de zonas rurais ou longes dos centros de atendimentos 
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ou falta de conhecimento das pacientes está relacionada ao 

aumento das lesões e seus respectivos agravamentos.

Região Sudeste

O câncer do colo do útero na região Sudeste ocupa a 

quarta colocação ente os tipos de cânceres que acometem a 

população feminina, com cerca de 10,15 casos a cada 100 mil 

habitantes, totalizando 4.370 casos no ano de 20141 (A).

Quando comparada a todas as regiões do Brasil, a região 

Sudeste ocupa a quinta colocação em número de casos1 (A). 

Em estudo realizado na cidade de Montes Claros, Norte 

de Minas Gerais, foram analisados todos os resultados de 

prevenção de câncer do colo do útero no período de 2006 

a 2011 pela equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) I 

e II, com 1.628 exames apresentando 1 caso de ASC-US, 8 

de LSIL e 6 de HSIL21 (B).

O resultado calculado para a prevalência de HSIL foi 

de 3,68/100 mil habitantes. A baixa incidência anual para 

HSIL e a ausência de exames com resultados demonstrando 

câncer evidente destoam do esperado com base na literatura 

nacional21. Como a razão entre HSIL e carcinoma invasivo 

no Brasil gira em torno de cinco vezes14, 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 acha-

dos em ambas as unidades de saúde ainda mais distantes do 

esperado para o cenário brasileiro21 (B).

Em estudo realizado no período de 2006 a 2010 com 

52.168 pacientes submetidas ao teste de Papanicolaou pelo 

serviço do Sistema Único de Saúde (SUS) em Divinópolis, 

Minas Gerais, 625 (1,2%) pacientes apresentaram resultados 

anormais; 39,7%, LSIL; e 32%, ASC-US. A maioria dos 

resultados anormais ocorreu na faixa etária de 20 a 49 anos, 

onde se obteve 39,5% dos diagnósticos de ASC (células 

escamosas e glandulares), além de 55,2% pré-neoplásicos 

e 5,3% de lesões neoplásicas22 (B).

No período investigado, foi observado um acréscimo 

de mais de 100% resultados anormais em 2007 e 2008 

comparado a 2006; Esta condição pode estar associada a 

conscientização da importância de realizar o exame preven-

tivo com campanhas promovidas pelo Ministério da Saúde. 

Em adição, a média de idade das pacientes com resultado 

anormal vem diminuindo ao longo do tempo, sugerindo 

assim que as mulheres estejam começando a atividade sexual 

precocemente e também procurando serviços do sistema de 

saúde para realização do Papanicolaou22 (B).

Em ambos os estudos21,22, os pesquisadores encontraram 

uma baixa prevalência de lesões comparada com o cenário 

nacional; Positivamente, esta região apresenta melhor co-

bertura do sistema de saúde, logo, reduzindo a incidência 

do câncer de colo do útero. Do ponto de vista negativo, a 

baixa prevalência de lesões pode estar associada a resultados 

de exames falsos-negativos ou a baixa adesão ao sistema de 

saúde para fazer a prevenção. A maior taxa de prevalência 

de LSIL demostra que o diagnóstico de lesão está sendo 

precocemente detectado, aumentando ainda mais as chances 

de tratamento. 

Em estudo de corte transversal realizado no Centro de 

Referência e Treinamento para doenças sexualmente trans-

missíveis e AIDS na cidade de São Paulo no ano de 2008 e 

2009, foram incluídas 631 mulheres, sendo que 64 foram 

diagnosticadas com HSIL (10,1%). Essas pacientes apresen-

taram mais de 40 anos de idade (p<0,001) e menor Índice 

de Desenvolvimento Humano (88 versus 25%; p<0,001) que 

as mulheres que não apresentavam HSIL. Mais da metade 

dessas mulheres iniciaram a atividade sexual com menos de 

16 anos e tiveram mais de cinco parceiros durante a vida, 

76% tinham diagnóstico de AIDS a mais de nove anos, 

80% não realizaram teste de Papanicolaou no último ano. 

O último teste de Papanicolaou tinha resultado normal em 

90%; 9% apresentaram LSIL e 2% HSIL23 (B).

Baixa renda familiar, desemprego, falta de plano de saú-

de e baixo Índice de Desenvolvimento Humano pode estar 

associado ao decréscimo da acessibilidade para o serviço de 

saúde e a baixa aderência ao tratamento24 (B).

Diferente dos demais artigos citados anteriormente, 

Pinto et al.23 encontraram maior prevalência de HSIL por 

que o público alvo do estudo era um grupo de risco.

Em avaliação do rastreamento do câncer do colo do útero 

na Estratégia Saúde da Família no Município de Amparo, 

São Paulo, com mulheres usuárias do SUS, de janeiro de 

2001 a dezembro de 2007, a maior parte dos exames foi 

realizada no grupo etário mais jovem, até 39 anos, o que é 

compatível com o rastreamento oportunístico. Não houve 

modificação do percentual de exames realizados entre as 

mulheres com até 39 anos, porém, este percentual aumentou 

entre as de 40 a 59 anos e reduziu nas mulheres com 60 anos 

ou mais, sugerindo que há uma tendência em priorizar os 

grupos etários considerados de risco (25 a 59 anos)25 (B).

A cobertura populacional observada foi maior no grupo 

etário de 25 a 39 anos, variando de 18,5 a 27%. Como mais 

de 50% dos controles foram com um ano de intervalo, a 

cobertura trienal está muito prejudicada pelo excesso de 

exames em mulheres consideradas protegidas de acordo 

com as normas do Ministério da Saúde25 (B).
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Região Sul 

Na região Sul para o ano de 2014 estimou-se a incidên-

cia de 15,87 casos por 100 mil habitantes, sendo um total 

de 2320 novos pacientes. Nesta região o câncer de colo do 

útero é o quinto em incidência entre os demais cânceres 

que acometem as mulheres1 (A). 

Bufon et al.26 realizaram uma avaliação de SIL em exames 

citológicos realizados em um Laboratório de Porto Alegre, 

Rio Grande do Sul. Os dados foram obtidos a partir de um 

levantamento do arquivo de Laudos Citológicos emitidos 

pelo Setor de Citopatologia do Laboratório Marques Pereira 

no ano de 200326 (B).

O maior índice de ASC-US foi encontrado na faixa etária 

entre 25 e 34 anos, LSIL/HPV entre 15 e 24 anos, HSIL na 

faixa etária entre 35 e 44 anos, e dos dois casos encontrados 

de carcinoma de células escamosas, um esteve entre 35 e 

44 anos e o outro acima de 65 anos26 (B). Nesse  estudo, 

observou-se que foi baixo o número de pacientes com al-

gum tipo de alterações citológicas, caracterizando a região 

com uma boa cobertura para o rastreamento do câncer do 

colo do útero.

Em um estudo realizado em São Leopoldo, Rio Grande 

do Sul, com 867 mulheres, os pesquisadores constataram 

que 741 pacientes tinham realizado exames citopatológicos 

do colo do útero nos últimos três anos, 60 estavam com os 

procedimentos atrasados e 66 realizaram o teste pela pri-

meira vez27 (B). Comprova-se, então, a baixa incidência de 

lesão encontrada no estudo pelo fato de que a maioria das 

mulheres  realizar o teste preventivo anualmente. Este dado 

demonstra uma aderência ao sistema de rastreio. 

Em estudo de base populacional, foi calculada a cober-

tura e também fatores associados à realização do exame de 

detecção do câncer de colo do útero em mulheres adultas 

(20 a 59 anos de idade), residentes na zona urbana de 

Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina no 

ano de 200928 (B). Os resultados demonstraram que 93% 

das mulheres entre 20 e 59 anos de idade realizaram pelo 

menos um teste de Papanicolaou na vida, e a cobertura 

deste exame nos últimos três anos foi de 86%. Dessa 

forma, foi alcançada a meta estabelecida pelo Programa 

Nacional de Prevenção do Câncer Cervical, que propõe 

cobertura de 80% da população feminina com um teste a 

cada três anos1 (A). 

Os dados relevantes encontrados nos estudos regionais 

estão compilados na Tabela 1.

Discussão

O programa Nacional de controle do câncer do colo 

do útero (Viva Mulher) recomenda que o exame deva ser 

dirigido nos serviços de saúde às mulheres de 20 a 64 anos; 

e que, após dois exames normais seguidos, o exame poderá 

ser feito a cada três anos29 (A).

São associados com a realização do exame de Papanicolaou 

no Brasil os fatores socioeconômicos das mulheres: renda, esco-

laridade, seguro saúde, moradia em zona rural ou urbana30 (A). 

Destacam-se também fatores relacionados à exposição ao 

programa, como ter serviço de saúde regular ou profissional 

médico de referência, bem como estilo de vida e percepção 

de estado de saúde, observando-se, no entanto, diferenças 

na importância relativa dos fatores e tipo e intensidade das 

associações observadas31 (A).

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma cober-

tura de 80% do exame entre mulheres de 35 a 59 anos seria 

suficiente para causar impacto nos indicadores de mortalidade, 

que pode ser observado após quatro anos de implementação 

das ações de detecção precoce30 (A).

Tendo em vista esses fatores, foi realizado um levanta-

mento utilizando a Estimativa 2014: Incidência de Câncer 

no Brasil, juntamente com dados sobre a cobertura pelo teste 

de Papanicolaou contidos no DATASUS do mês de agosto de 

2013 a julho de 2014 para realizarmos uma observação 

quanto à diferença das coberturas nas regiões do Brasil. 

Foram utilizados 75% da população feminina informada 

pela Estimativa 2014 do total das mulheres de cada estado, 

já que 25% não estão na idade preconizada pelo Ministério 

da Saúde, que é de 25 a 64 anos.  

LSIL: Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau; HSIL: Lesão intraepitelial escamosa de alto grau; 
ASC: Células escamosas atípicas; CA: Carcinona invasor, 

Tabela 1 - Levantamento dos estudos que apontam a distribuição 
das lesões precursoras e câncer de colo do útero por regiões brasileiras

Região Autores
Nº de 
casos

LSIL HSIL ASC CA

Norte Noronha et al.7 1.021 3,40% 1,00% 6,60% 0,10%

Norte Prado et al.9 846 18,20% 13,20% 66,50% 2,00%

Nordeste Oliveira et al.13 167.407 1,20% 0,30% – –

Nordeste Costa et al.15 253 23,70% 73,30% – –

Centro-Oeste Lacerda et al.18 100 79,00% 18,00% – 3,00%

Sudeste Farnese et al.21 1.628 8,00% 6,00% 1,00% –

Sudeste Rocha et al.22 625 39,70% – 32,00% –

Sudeste Pinto et al.23 631 – 10,10% – –

Sul Buffon et al.26 10.769 1,44% 0,29% 1,04% 0,02%



Prevalência de lesões precursoras para o câncer de colo do útero nas regiões do Brasil e sua relação com a cobertura do programa de rastreamento 

301FEMINA |  Novembro/Dezembro 2014 | vol 42 | nº 6

Dados populacionais foram obtidos a partir da Estimativa/2014 Incidência de Câncer no Brasil; 
Dados do número de exames realizados pelo SUS foram obtidos no DATASUS (www2.datasus.
gov.br). Público alvo do programa de rastreamento: Mulheres entre 25 à 64 anos29.

Tabela 2 - Distribuição da cobertura do programa de 
rastreamento do câncer de colo do útero nas regiões brasileiras

Região
Número 

de mulheres
Número 

de exames
% de  

cobertura
Centro-Oeste 5.571.940 356.241 6,4

Nordeste 21.402.985 1.610.482 7,5

Norte 6.053.217 359.873 5,9

Sudeste 32.378.705 2.767.537 8,5

Sul 10.952.607 745.796 6,8

Conclusão

Podemos perceber, com estes resultados, a variabilidade 

da cobertura por região do Brasil, demonstrando que, dentro 

do País, há uma desigualdade quanto ao programa do SUS, 

podendo também estar associados a fatores socioeconômicos, 

como apontado por Novaes et al.26 (B).

Percebe-se também a diferença entre alguns resultados 

de coberturas existentes de regiões diferentes da literatura 

disponível. Diante do exposto, concluímos que a deficiência 

no sistema de rastreamento do câncer do colo do útero no 

Brasil é um problema que atinge todas as regiões. Logo, faz-se 

necessária a intensificação do programa de rastreamento para 

atingir o maior contingente de mulheres. Caso elas sejam tra-

tadas precocemente e se houver uma boa adesão ao tratamento, 

pode-se obter um aumento no êxito em relação à redução dos 

casos de câncer do colo do útero.
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