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RESUMO 
 
 

O câncer do colo do útero é evitável e altamente curável, através da detecção e tratamento 
precoce de lesões precursoras, mas é um dos mais frequentes cânceres na mulher. Segundo 
Instituto Nacional do Câncer, o Brasil em 2020, tinha uma projeção de número de casos para 
cada 100mil mulheres, de 16,35 para o Brasil e 33,08 para o Amazonas. O objetivo deste 
trabalho é avaliar a incidência de lesões precursoras e do câncer de colo uterino, através da 
análise dos resultados dos preventivos coletados no período de 2018 a 2021, no Hospital de 
Guarnição de Tabatinga, interior do Amazonas, a fim de avaliar estratégias para aumentar o 
rastreamento precoce e redução da mortalidade e custos com tratamentos especializados 
de oncologia. Este estudo, descritivo e retrospectivo, que analisou resultados alterados de 
exames preventivos de câncer de colo uterino, dos prontuários das mulheres atendidas de 
2018 à Junho de 2021, em qualquer faixa etária, no ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia 
do Hospital Guarnição de Tabatinga, que buscavam a realização de exame preventivo 
periódico, a fim de evitar o câncer de colo uterino através do rastreio do câncer cervical 
uterino ou suas lesões precursoras.  Dos 312 exames realizados neste período, 19 
(dezenove) foram exames alterados, sendo 02 (dois) excluídos do estudo por possuírem 
dados incompletos, e 17 (dezessete) prontuários utilizados para o estudo. A idade média foi 
de 41 anos. Observou-se que 94.12% das pacientes que apresentaram alteração ao exame 
citopatológico estavam inseridas no intervalo entre 25 e 64 anos. Ao avaliar os motivos pelos 
quais as pacientes buscavam realizar o exame de rastreio/prevenção de câncer uterino, 
observa-se que a grande maioria dos exames foi realizada de rastreio (82.35%). Dez de 
dezessete pacientes apresentarem visualização normal do colo (58.82%), e alterações 
citológicas ao esfregaço da lâmina. Foram comparadas e confirmadas as incidências de 
lesões precursoras compatíveis com as incidências nacionais e regionais, não distando do 
esperado, mostrando a excelência do serviço do HGuT, tanto na coleta quanto na análise, 
confirmando a eficiência deste serviço de colpocitologia, apesar da logística e da área em 
que se encontra geograficamente inacessível. 
 
Palavras-chave: Câncer de Colo de Útero. Hospital de Guarnição de Tabatinga. Prevenção de 
Câncer.  



 

 

ABSTRACT 
 
 

 
Cervical cancer is preventable and highly curable through early detection and treatment of 
precursor lesions, but it is one of the most frequent cancers in women. According to the 
National Cancer Institute, Brazil in 2020 had a projection of the number of cases per 100,000 
women, 16.35 for Brazil and 33.08 for Amazonas. The objective of this study is to evaluate 
the incidence of precursor lesions and cervical cancer, through the analysis of the results of 
preventives collected from 2018 to 2021, at the Hospital de Guarnição de Tabatinga, in the 
interior of Amazonas, in order to evaluate strategies for increase early screening and reduce 
mortality and costs with specialized oncology treatments. This descriptive and retrospective 
study, which analyzed altered results of preventive exams for cervical cancer, from the 
medical records of women treated from 2018 to June 2021, in any age group, at the 
Gynecology and Obstetrics Outpatient Clinic of the Hospital Guarnição de Tabatinga, which 
sought to perform periodic preventive examinations in order to prevent cervical cancer 
through screening for cervical cancer or its precursor lesions. Of the 312 exams performed in 
this period, 19 (nineteen) were altered exams, being 02 (two) excluded from the study for 
having incomplete data, and 17 (seventeen) medical records used for the study. The average 
age was 41 years. It was observed that 94.12% of the patients who presented abnormalities 
in the cytopathological exam were included in the interval between 25 and 64 years. When 
evaluating the reasons why the patients sought to undergo the examination for 
screening/prevention of uterine cancer, it is observed that the vast majority of examinations 
were carried out for screening (82.35%). Ten of seventeen patients had normal visualization 
of the cervix (58.82%), and cytological alterations on the slide smear. The incidences of 
precursor lesions compatible with national and regional incidences were compared and 
confirmed, not far from expected, showing the excellence of the HGuT service, both in 
collection and analysis, confirming the efficiency of this Pap smear service, despite the 
logistics and area in which it is geographically inaccessible.  
 
Keywords: Cervical cancer. Tabatinga Garrison Hospital. Cancer Prevention. 
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Prevenção de Câncer de Colo Uterino no Hospital de Guarnição de 
Tabatinga 
 

LIZIA DE MORAES SIQUEIRA PEIXOTO1 

YAN SURIGUÈ UZÊDA FERREIRA 2 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O câncer do colo do útero, também chamado de câncer cervical, é um dos mais frequentes tumores na 

população feminina e é causado pela infecção persistente por alguns tipos do Papiloma Vírus Humano (HPV) 

com características oncogênicas (INCA, 2021).  

Segundo Instituto Nacional do Câncer, o Brasil em 2020, tinha a estimativa de 16.590 novos casos e 

número de mortes perto dos 6.596 (Mortalidade por Câncer- SIM). Ainda, segundo o INCA, a relação à taxa 

bruta, que projeta o número de casos é de 16,35 para o Brasil e 33,08 para o Amazonas para cada 100mil 

mulheres. Quando se trata de Manaus, a situação é ainda mais grave, com uma taxa bruta de incidência de 

51,94 para a mesma proporção de mulheres. Significa dizer que a maioria dos casos está concentrada na capital 

(LACC, 2021). 

A infecção genital por esse vírus é muito frequente e não causa doença na maioria das vezes. 

Entretanto, em alguns casos, ocorrem alterações celulares que podem evoluir para o câncer. Alterações 

descobertas nos exames preventivos de câncer de colo de útero, ou também, exames de colpocitologia 

oncótica, ou ainda, exames Papanicolaou, são curáveis em quase sua totalidade dos casos. Daí a importância 

do exame periódico para rastreio (INCA, 2021). 

O objetivo maior deste trabalho é avaliar a incidência do câncer da cérvice uterina, tendo como base 

de dados o resgate dos resultados dos preventivos coletados de pacientes atendidas no período de 2018 a 

2021, no Hospital de Guarnição de Tabatinga (HGuT), localizado no interior do estado do Amazonas, a fim de 

avaliar estratégias para aumentar a detecção precoce através de exames periódicos do rastreamento da 

neoplasia cervical na população feminina usuária deste serviço de ginecologia e obstetrícia no município. 

Estratégias com o balanço entre benefícios e riscos dessa prática mais favoráveis e com impacto na redução da 

mortalidade e custos para o serviço de saúde militar.  

Além de objetivar determinar se o perfil social e epidemiológico da doença condiz com a realidade 

nacional; avaliar a incidência das principais alterações citológicas encontradas nas fichas de atendimentos das 

pacientes atendidas no setor de ginecologia do HGuT; melhorar a cobertura da coleta de exames de 

Papanicolaou no HGuT; analisar as coletas do Papanicolaou do HGuT no período de 2018 à 2021; estimular 

estratégias de prevenção do câncer de colo uterino no HGuT. 

                                                           
1
 Médico Ginecologista-Obstetra, Escola de Saúde do Exército. E-mail: dralizia@yahoo.com.br 
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O lapso de tempo desse estudo encontra suporte no fato de que em 2018, nesta Organização Militar 

de saúde (OMS), o laboratório de citologia clínica foi reinaugurado e voltou a tornar-se o laboratório de 

referência na coleta e análise do exame citopatológico para a região do Alto Solimões. 

2. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo documental, descritivo, exploratório e retrospectivo que, após aprovação da 

Comissão de Deontologia e Ética Médica do Hospital de Guarnição de Tabatinga, analisou resultados alterados 

de exames preventivos de câncer de colo uterino. A amostra se deu por conveniência, incluindo os prontuários 

das mulheres atendidas de 2018 à Junho de 2021, em qualquer faixa etária, no ambulatório de Ginecologia e 

Obstetrícia do Hospital Guarnição de Tabatinga, que buscavam a realização de exame preventivo periódico, a 

fim de evitar o câncer de colo uterino através do rastreio do câncer cervical uterino ou suas lesões precursoras.   

Do universo de 312 exames coletados neste período, 19 exames estavam alterados. Desses, analisou-

se as variáveis sociodemográficas. Foram coletados dados sociais e epidemiológicos como idade, categoria de 

pacientes atendidos (militares, dependentes de militares, servidores civis ou civis), motivo do exame; variáveis 

clínicas como inspeção do colo, variáveis citológicas como tipo de epitélio identificado e presença de alterações 

benignas reativas ou reparativas, microbiota local e resultado do exame colpocitológico. 

Os critérios de inclusão foram:  

 resultados de exames coletados de pacientes do sexo feminino com lesões precursoras de 

câncer ou neoplasia de colo no útero em resultado de citologia oncótica coletadas no 

ambulatório de ginecologia e obstetrícia do HGuT no período de 2018 à 2021.  

Os critérios de exclusão foram:  

 inadequabilidade das amostras apresentada; 

 ou dados sócio-epidemiológicos incompletos; 

 ou pacientes que apresentassem lesões precursoras ou já estivesse em com diagnóstico de 

câncer cervical ou tratamento em unidades oncológicas previamente aos exames coletados 

neste serviço, ou seja, pacientes com diagnostico anterior ao exame coletado neste serviço. 

Assim, dos 312 exames realizados neste período, 19 (dezenove) foram exames alterados, sendo 02 

(dois) excluídos pelos critérios acima e 17 (dezessete) prontuários utilizados para o estudo.  

Para a análise dos dados, foram calculadas as frequências absolutas (n) e relativas (%) das variáveis 

quantitativas. Os dados obtidos foram organizados no programa Microsoft Office Excell2016 for Windows. 

Em relação à revisão da literatura e discussão, foram analisadas publicações indexadas nas bases 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), por meio do PubMed, Literatura 

Latinoamericana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Cochrane e Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO), a partir de 2008.    

As pacientes não foram abordadas para a confecção desse trabalho, sendo este exclusivamente uma 

análise de prontuário médico, prezando o anonimato e respeitando o termo de confidencialidade assinado 

pelos autores. Este estudo foi conduzido conforme os preceitos éticos determinados pelo Conselho Nacional de 

Saúde do Ministério da Saúde. O projeto de pesquisa foi submetido ao Comissão de Deontologia e Ética Médica 



 

 

do Hospital de Guarnição de Tabatinga, sendo aprovado pelo nº 001/2021, com parecer favorável, publicado 

em Boletim Interno do HGuT (BI Nr 155, de 13/08/2021). Não houve conflito de interesses.  

 

3. DESENVOLVIMENTO  

 

3.1 Importância  

 

O American College of Obstetricians and Gynecologists (2011), recomenda que a primeira consulta 

com profissional da área ginecologia seja realizada entre 13 e 15 anos de idade. Nessa idade, a realização de 

exame invasivo faz-se necessário quando da presença de vida sexual, situação muito comum em pequenas 

cidades interioranas do Brasil. Para as pacientes adultas, um exame físico completo é realizado, buscando por 

indícios das principais causas de morbidades e mortalidades de doenças rastreáveis para orientá-las.  

As estratégias para a detecção precoce do câncer são o diagnóstico precoce e o rastreamento, 

contribuindo para a redução do estágio de apresentação do câncer. Nessa estratégia, é importante que a 

população e os profissionais estejam aptos para o reconhecimento dos sinais e sintomas suspeitos de câncer, 

bem como o acesso rápido e facilitado aos serviços de saúde. Os benefícios do rastreamento são o melhor 

prognóstico da doença, com tratamento mais efetivo e menor morbidade associada. Os riscos ou malefícios 

incluem os resultados falso-positivos que geram ansiedade e excesso de exames, os resultados falso-negativos 

que geram a falsa tranquilidade, o sobrediagnóstico ou sobretratamento. 

O Hospital de Guarnição de Tabatinga, situado na cidade de Tabatinga, município brasileiro no interior 

do estado do Amazonas, região norte do país, tem uma população de 67.182 habitantes, de acordo com 

estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020. O município possui uma área de 

3.239,3 km² e está localizado no oeste do estado do Amazonas, na tríplice fronteira entre o Brasil, a Colômbia e 

o Peru, no meio da maior floresta tropical do planeta, a selva amazônica. O acesso à cidade se dá por barco ou 

por avião, inexistindo estradas que unam Tabatinga a Manaus. A viagem fluvial no trecho Manaus - Tabatinga 

consome cerca de sete dias e, o contrário, por volta de três dias. Por isso, não há muitas empresas maiores 

interessadas em investir nessa região, inclusive serviços médicos. A população do município de Tabatinga é 

miscigenada por brasileiros, peruanos, colombianos e dentre estes, os indígenas de diversas etnias; cuja 

maioria é Ticuna. Somada à população local, temos os militares do Exército, Marinha e Aeronáutica. 

Além do HGuT, a cidade conta com um Complexo de Saúde administrado pelo Governo do Amazonas 

que engloba a Unidade Hospitalar de Tabatinga (UHT) com consultórios para atendimento clínico de urgência e 

emergência e a Maternidade Enfermeira Celina Villatrez Ruiz, inserida dentro do complexo hospitalar.  Conta 

ainda com as Unidades Básicas de Saúde administradas pelo município, Laboratório de Fronteiras de Tabatinga 

(LAFRON) administrado pelo Governo do Estado do Amazonas e algumas clínicas particulares nas áreas de 

odontologia, atendimento psicológico, infantil, análises clínicas. Às vezes, a cidade de Letícia supre a falta de 

profissionais em Tabatinga e conta com variados especialistas em diversas clínicas particulares na vizinhança. 

Sendo uma OMS em área de intensa fragilidade social e econômica, o Hospital de Guarnição de 

Tabatinga, unidade subordinada à 12ª Região Militar do Comando Militar da Amazônia, tendo como referência 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interior_do_Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADplice_fronteira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manaus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ticuna


 

 

o Hospital Militar de Área de Manaus, realizada atendimento tanto a família militar como a população local 

devido convênio com a Secretaria de Saúde do Amazonas. Nesse contexto, essa Organização Militar de Saúde 

(OMS) realiza vários exames, inclusive o Colpocitológico.  

O câncer de colo do útero tem a maior incidência entre as mulheres no mundo, ocupando o segundo 

lugar no Brasil, perdendo apenas para o de mama. Diferentemente de outros cânceres, é uma doença evitável 

e de detecção precoce, evolução lenta, com lesões precursoras em longos períodos. O exame citopatológico, 

torna-se um exame de extrema importância na detecção precoce dessas lesões precursoras, aumentando a 

chance de cura com o tratamento adequado e diminuindo custos da terapêutica de lesões avançadas.  

A revisão de literatura foi realizada com o intuito de reunir e expor tais conceitos e abordar, de forma 

crítica e sucinta, dentro daquilo que interessa ao presente trabalho, a coleta da colpocitologia e sua 

importância na prevenção do câncer de colo uterino na cidade de Tabatinga/AM. 

 

3.2 Incidência  

 

A estimativa mundial aponta que o câncer do colo do útero foi o quarto mais frequente em todo o 

mundo, com uma estimativa de 570 mil casos novos, representando 3,2% de todos os cânceres. Esse valor 

corresponde a um risco estimado de 15,1/100 mil mulheres (BRAY et al., 2018). 

Outros fatores que aumentam o risco de desenvolver esse tipo de câncer são: início precoce da 

atividade sexual e múltiplos parceiros; tabagismo; e uso prolongado de pílulas anticoncepcionais (INSTITUTO 

NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, 2019).  

No Brasil, a incidência estimada pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) 

em 2020, é de 16.710 novos casos de câncer de colo uterino na mulher, sendo 7,5% de todas as neoplasias das 

mulheres, em terceiro lugar, exceto pele não melanoma. (Tabela 1)  

 

Tabela 1. Estimativa de novos casos de cânceres em mulheres, Brasil, 2020. 

Localização Primária Casos Novos % 

Mama feminina 66.280 29,7 

Cólon e Reto 20.470 9,2 

Colo do útero 16.710 7,5 

Traqueia, Brônquio e Pulmão 12.440 5,6 

Glândula Tireoide 11.950 5,4 

Estômago 7.870 3,5 

Ovário 6.650 3,0 

Corpo do útero 6.540 2,9 

Linfoma não-Hodgkin 5.450 2,4 

Sistema Nervoso Central 5.230 2,3 

Todas as Neoplasias, exceto pele não melanoma 223.110 100,0 



 

 

Todas as Neoplasias 316.280  

Fonte: MS / INCA / Estimativa de Câncer no Brasil, 2020 e Coordenação de Prevenção e Vigilância / Divisão de Vigilância e 

Análise de Situação 

 

Na região Norte, a incidência estimada em 2020, pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar 

Gomes da Silva (INCA), é de 2.060 novos casos de câncer de colo uterino na mulher, sendo 21,6% de todas as 

neoplasias das mulheres, exceto pele não melanoma, estando em primeiro lugar, muito semelhante ao 

segundo colocado, com incidência estimada de 1.970 de novos casos de neoplasia de mama feminina, sendo 

21,0% de todos os cânceres em mulheres. (Figura 1).  

No estado do Amazonas, a incidência estimada para o ano 2020, é de 700 casos novos de câncer de 

colo uterino. E em Manaus, de 580 novos casos. A estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA) em 2019 

de mortalidade por câncer em mulheres no Brasil, é de 6.596 óbitos por câncer de colo uterino, 6% de todos 

óbitos por neoplasias, exceto pele não melanoma (Tabela 2). 

 

Figura 1. Distribuição proporcional dos 10 tipos de câncer mais incidentes estimados para 2020 por sexo, 

exceto pele não melanoma.  

Fonte: MS / INCA / Estimativa de Câncer no Brasil, 2020 e Coordenação de Prevenção e Vigilância / Divisão de Vigilância e 

Análise de Situação 

 

Tabela 2. Estimativa de mortalidade por cânceres em mulheres, Brasil, 2020 

Localização Primária Óbitos % 

Mama 18.068 16,4 

Traqueia, Brônquios e Pulmões 12.621 11,4 

Cólon e Reto 10.385 9,4 

Colo do útero 6.596 6,0 

Pâncreas 5.893 5,3 

Estômago 5.475 5,0 

Sistema Nervoso Central 4.663 4,2 

Fígado e Vias biliares intrahepáticas 4.584 4,2 



 

 

Ovário 4.123 3,7 

Leucemias 3.356 3,0 

Todas neoplasias 110.344 100,0 

Fonte: MS / SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre Mortalidade, 2021 e MS / INCA / Coordenação de Prevenção e 

Vigilância / Divisão de Vigilância e Análise de Situação, 2021 

3.3 Fatores de risco e prevenção  

 

O câncer do colo do útero está associado à infecção persistente por subtipos oncogênicos do vírus HPV 

(Papilomavírus Humano), especialmente o HPV-16 e o HPV-18, responsáveis por cerca de 70% dos cânceres 

cervicais.  

A infecção pelo HPV é muito comum. Estima-se que cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas 

irão adquiri-la ao longo de suas vidas.  

Aproximadamente 290 milhões de mulheres no mundo são portadoras do HPV, sendo que 32% estão 

infectadas pelos subtipos 16, 18 ou ambos. Comparando-se esse dado com a incidência anual de casos de 

câncer de colo do útero, conclui-se que o câncer é um desfecho raro, mesmo na presença da infecção pelo 

HPV. Ou seja, a infecção pelo HPV é um fator necessário, mas não suficiente, para o desenvolvimento do câncer 

cervical uterino. 

Na maioria das vezes, a infecção cervical pelo HPV é transitória e regride espontaneamente, entre seis 

meses a dois anos após a exposição. No pequeno número de casos nos quais a infecção persiste e, 

especialmente, é causada por um subtipo viral oncogênico, pode ocorrer o desenvolvimento de lesões 

precursoras (lesão intraepitelial escamosa de alto grau e adenocarcinoma in situ), cuja identificação e 

tratamento adequado previne a progressão para o câncer cervical invasivo. 

Além de aspectos relacionados à própria infecção pelo HPV (subtipo, carga viral, infecção única ou 

múltipla), fatores ligados à imunidade, à genética e ao comportamento sexual parecem influenciar os 

mecanismos ainda incertos que determinam a regressão ou a persistência da infecção e também a progressão 

para lesões precursoras ou câncer.  

Desta forma, o tabagismo, a iniciação sexual precoce, a multiplicidade de parceiros sexuais, a 

multiparidade e o uso de contraceptivos orais são considerados fatores de risco para o desenvolvimento de 

câncer do colo do útero. A idade também interfere nesse processo, sendo que a maioria das infecções por HPV 

em mulheres com menos de 30 anos regride espontaneamente, ao passo que acima dessa idade a persistência 

é mais frequente. 

A prevenção primária do câncer do colo do útero está relacionada à diminuição do risco de contágio 

pelo Papilomavírus Humano (HPV). A transmissão da infecção ocorre por via sexual, presumidamente por meio 

de abrasões microscópicas na mucosa ou na pele da região anogenital. Consequentemente, o uso de 

preservativos (camisinha masculina ou feminina) durante a relação sexual com penetração protege 

parcialmente do contágio pelo HPV, que também pode ocorrer pelo contato com a pele da vulva, região 

perineal, perianal e bolsa escrotal.  

https://www.inca.gov.br/causas-e-prevencao/prevencao-e-fatores-de-risco/hpv-e-outras-infeccoes
https://www.inca.gov.br/causas-e-prevencao/prevencao-e-fatores-de-risco/hpv-e-outras-infeccoes


 

 

O Ministério da Saúde implementou no calendário vacinal, em 2014, a vacina tetravalente contra o 

HPV para meninas de 9 a 13 anos. A partir de 2017, o Ministério estendeu a vacina para meninas de 9 a 14 anos 

e meninos de 11 a 14 anos.  Essa vacina protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV. Os dois primeiros 

causam verrugas genitais e os dois últimos são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer do colo do 

útero.  

 

3.4 Diretrizes de rastreamento e diagnóstico precoce 

 

O rastreamento do câncer do colo do útero se baseia na história natural da doença e no 

reconhecimento de que o câncer invasivo evolui a partir de lesões precursoras (lesões intraepiteliais escamosas 

de alto grau e adenocarcinoma in situ), que podem ser detectadas e tratadas adequadamente, impedindo a 

progressão. 

No Brasil, o rastreamento do câncer do colo do útero, o teste de Papanicolaou (exame citopatológico 

do colo do útero), deve ser oferecido às mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos e que já tiveram atividade 

sexual.  

A priorização dessa faixa etária como população-alvo justifica-se por ser a de maior ocorrência das 

lesões de alto grau, passíveis de serem tratadas efetivamente para não evoluírem para o câncer. Segundo a 

OMS, a incidência desse câncer aumenta nas mulheres entre 30 e 39 anos, e atinge seu pico na quinta ou sexta 

década de vida. Antes dos 25 anos prevalecem as infecções por HPV e as lesões de baixo grau, que regredirão 

espontaneamente na maioria dos casos e, portanto, podem ser apenas acompanhadas conforme 

recomendações clínicas. Após os 65 anos, por outro lado, se a mulher tiver feito os exames preventivos 

regularmente, com resultados normais, o risco de desenvolvimento do câncer cervical é reduzido dado à sua 

lenta evolução.  

A rotina recomendada para o rastreamento no Brasil é a repetição do exame Papanicolaou a cada três 

anos, após dois exames normais consecutivos realizados com intervalo de um ano. A repetição em um ano 

após o primeiro teste tem como objetivo reduzir a possibilidade de um resultado falso-negativo na primeira 

rodada do rastreamento.  

A periodicidade de três anos tem como base a recomendação da OMS e as diretrizes da maioria dos 

países com programa de rastreamento organizado. Tais diretrizes justificam-se pela ausência de evidências de 

que o rastreamento anual seja significativamente mais efetivo do que se realizado em intervalos de três anos.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), com a cobertura de, no mínimo, 80% da população-

alvo, e a garantia de diagnóstico e tratamento adequados dos casos alterados, é possível reduzir, em média, de 

60 a 90% a incidência do câncer cervical invasivo. 

O rastreamento de mulheres portadoras do vírus HIV ou imunodeprimidas constitui uma situação 

especial, pois, em função da defesa imunológica reduzida e, consequentemente, da maior vulnerabilidade para 

as lesões precursoras do câncer do colo do útero, o exame deve ser realizado logo após o início da atividade 

sexual, com periodicidade anual após dois exames normais consecutivos realizados com intervalo semestral. 



 

 

Por outro lado, não devem ser incluídas no rastreamento mulheres sem história de atividade sexual ou 

submetidas à histerectomia total por outras razões que não o câncer do colo do útero. 

É importante destacar que a priorização de uma faixa etária não significa a impossibilidade da oferta 

do exame para as mulheres mais jovens ou mais velhas. Na prática assistencial, a anamnese bem realizada e a 

escuta atenta para reconhecimento dos fatores de risco envolvidos e do histórico assistencial da mulher são 

fundamentais para a indicação do exame de rastreamento.  

 

3.5 Citologia oncótica 

 

É um teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero. Este exame também pode 

ser chamado de esfregaço cervicovaginal e colpocitologia oncótica cervical. O nome “Papanicolaou” é uma 

homenagem ao patologista grego Georges Papanicolaou, que criou o método no início do século. O exame 

preventivo é indolor, simples e rápido. Pode, no máximo, causar um pequeno desconforto que diminui se a 

mulher conseguir relaxar e se o exame for realizado com boa técnica e de forma delicada.  

Para garantir um resultado correto, a mulher não deve ter relações sexuais (mesmo com camisinha) 

nos dois dias anteriores ao exame, evitar também o uso de duchas, medicamentos vaginais locais nas 48 horas 

anteriores à realização do exame. E não esteja menstruada, porque a presença de sangue pode alterar o 

resultado. Mulheres grávidas também podem se submeter ao exame, sem prejuízo para ela ou o bebê. 

Para a coleta do material, é introduzido um instrumento chamado espéculo na vagina, conhecido 

popularmente como “bico de pato”, devido ao seu formato, existem espéculos em diversos tamanhos para se 

adequarem ao comprimento e a flexibilidade da vagina. Antes da inserção, os lábios menores são 

delicadamente separados, e a uretra é examinada. Em razão da sensibilidade uretral, o espéculo é inserido 

abaixo do canal. Alternativamente, antes da colocação do espéculo, posiciona-se o dedo indicador na vagina e 

aplica-se pressão no sentido posterior. Depois, solicita-se à paciente que relaxe os músculos da parede 

posterior para aumentar o conforto durante a inserção do espéculo. Com a inserção do espéculo, a vagina se 

contrai e a mulher pode sentir pressão ou desconforto. Uma pausa nesse momento costuma ser seguida de 

relaxamento do músculo vaginal. Quando o bico do espéculo estiver totalmente inserido, procede-se a sua 

inclinação com angulação de aproximadamente 30° para baixo a fim de alcançar o colo uterino. (Figura 2). 

 

Figura 2. Após completa inserção do espéculo e abertura das lâminas, deve-se visualizar o colo uterino, como 

na imagem à direita.  



 

 

 

Fonte: https://www.sanarmed.com/resumo-do-exame-ginecologico-anamnese-semiologia-e-mais 

 

Em geral, a posição do útero é antevertida e a ectocérvice encontra-se apoiada contra a parede 

vaginal posterior. À medida que o espéculo é aberto, a ectocérvice é visualizada. As paredes vaginais e o colo 

uterino devem ser examinadas buscando por massa, ulceração, despigmentação ou descarga incomum.  

A seguir, o profissional provoca uma pequena escamação da superfície externa e interna do colo do 

útero com uma espátula de madeira, e posteriormente, com uma escovinha. (Figura 3 e 4). E por fim, neste 

serviço, as células colhidas são colocadas numa lâmina e fixadas com álcool para análise microscópica em 

laboratório de citopatologia, após coloração da lâmina.  

 

Figura 3. Obtenção de amostra com a espátula para citologia convencional.  

 Fonte: https://www.eurocytology.eu/pt/course/1119 

 

Figura 4. Giro para coleta de material com espátula de Ayres e escova endocervical.  



 

 

  

Fonte: https://www.eurocytology.eu/pt/course/1119 

 

Tão importante quanto realizar o exame é buscar o resultado e apresentá-lo ao médico, a fim de 

definir conduta dentro dos resultados encontrados. 

Se o resultado acusou: 

 Negativo para câncer:  

o Se esse for o seu primeiro resultado negativo: 

 você deverá fazer novo exame preventivo daqui a um ano.  

o Se você já tem um resultado negativo no ano anterior: 

 deverá fazer o próximo exame preventivo daqui a três anos; 

 Infecção pelo HPV ou lesão de baixo grau: Você deverá repetir o exame daqui a seis meses; 

 Lesão de alto grau: O médico decidirá a melhor conduta. Você vai precisar fazer outros 

exames, como a colposcopia; 

 Amostra insatisfatória: A quantidade coletada de material não foi suficiente para fazer o 

exame. Você deve repetir o exame logo que for possível. 

Em todos as situações, é importante seguir as recomendações médicas. 

 

 

4. RESULTADOS  

 

Dos prontuários analisados (312), 295 (94.56%) foram excluídos do estudo por possuírem dados 

incompletos e avaliação citológica normal e 17 (5.44%) incluídos por apresentarem alterações citológicas à 

análise (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Frequência relativo e absoluto de prontuários avaliados com e sem alterações citopatológicas. 

Nº Exames Status Percentual % 

312 Normal 100% 



 

 

17 Alterado 5.44 % 

 

A idade média no momento do diagnóstico foi de 41,41 anos (DP ± 11,03). Quanto ao perfil 

sociodemográfico, observou-se predominância de mulheres na faixa etária entre 25 a 64 anos pois esse é o 

mesmo intervalo avaliado pelo Ministério da Saúde com relação ao Programa de Rastreio de Câncer de Colo 

Uterino.   

Observou-se que 94.12% das pacientes que apresentaram alteração ao exame citopatológico estavam 

inseridas no intervalo entre 25 e 64 anos (Gráfico 1). 

 

 

 

Gráfico 1.  Avaliação da idade versus presença de alterações ao exame. 

 

 

Como o Hospital de Guarnição de Tabatinga está inserido no organograma do SUS, o mesmo destina-

se ao atendimento de pacientes civis, militares, dependentes de militares e indígenas. Avaliando essas 

variáveis, observa-se que as alterações citopatológicas foram mais incidentes em pacientes dependentes de 

militares 10/17 (58.82%) (Gráfico 2) 

 

Gráfico 2. Percentual de alterações ao exame versus tipo de usuário. 
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Ao avaliar os motivos pelos quais as pacientes buscavam realizar o exame de rastreio/prevenção de 

câncer uterino, observa-se que a grande maioria dos exames foi realizada de rastreio (82.35%) (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3.  Sinaliza os três principais motivos das consultas: rastreio, repetição e seguimento. 

 

 

Ao se avaliar a variável inspeção do colo uterino, abrangeram-se características como colo normal, não 

visualizado e alterado.   Nesse ponto, observa-se que apesar de 10/17 pacientes apresentarem visualização 

normal do colo (58.82%), as mesmas apresentaram alterações citológicas ao esfregaço da lâmina (Gráfico 4). 

 

   Gráfica 4. Relação entre aspectos do exame físico e pacientes avaliados. 
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 A próxima variável avaliada nessa pesquisa é adequabilidade da amostra. Segundo o Sistema de 

Bethesda, as amostrar são satisfatórias e insatisfatórias.  

Foi observado que a grande maioria das amostras 16/17 (94.12%) era satisfatória e apresentava a 

presença de epitélio escamoso e glandular na mesma amostra. Esse fato acaba por dar mais confiabilidade à 

qualidade da amostra (Gráfico 5). 

Gráfica 5. Relação entre adequabilidade da amostra e qualidade das amostras. 

 

Avaliando a classificação das lesões pré-malignas e malignas do colo de útero. (Gráfico 6). São elas: 

 LSIL – Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau 

 HSIL – Lesão intraepitelial escamosa de alto grau  

 AGC – Atipias de significado indeterminado em células glandulares  

 ASC-US – Atipias de significado indeterminado em células escamosas, possivelmente não 

neoplásicas  
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 ASC-H – Atipias de significado indeterminado em células escamosas, não podendo excluir 

lesão intraepitelial de alto grau  

 

Gráfica 6. Relação dos resultados encontrados nas amostras. 

 

 

5. DISCUSSÃO  

 

No presente estudo, observou-se uma média de idade para o diagnóstico de 41,41 anos. Resultado 

similar foi encontrado em um estudo realizado em São Paulo, por Thuler et al., que avaliando as características 

sociodemográficas de mulheres com câncer de colo do útero no Brasil, evidenciou uma média de idade de 49,2 

anos, mesmo em regiões diferentes. 

As atuais recomendações das diretrizes brasileiras para o rastreio do câncer cervical preconizam a 

realização do exame citopatológico em mulheres dos 25 aos 64 anos de idade.  Neste estudo, 58.33% das 

mulheres com exames alterados apresentavam idade entre 40 e 59 anos.  

Foi evidenciado que 94.12% (16) das mulheres com alterações ao exame citológico estavam no 

universo daquelas que realizavam exame de rastreio anual 82.35% (14) e nenhuma apresentava lesão 

cancerígena propriamente dita após 64 anos.  

Esse fato corrobora que a busca por lesões cancerígenas propriamente dita está no caminho certo, 

confirmando a faixa etária de rastreio, conforme recomendações do Ministério da Saúde, mesmo na região 

Amazônica, de alto índice de câncer cervical, sugerindo também que muitas pacientes foram contempladas 

pelo programa de rastreio, sendo possível, desta forma, detectar de forma precoce, lesões intraepiteliais antes 

de se tornarem lesões invasivas, com eficiência. 
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O resultado de ASC foi o mais frequente nos exames citopatológicos analisados (58.82%) 

correspondendo a 10 exames, seguido pela HSIL (29.40%). Houve apenas um laudo de carcinoma epidermóide 

(5.87%). 

 O ASC é o achado anormal mais comum em exames de rastreio populacional (screening) para o câncer 

cervical, correspondendo a 5% dos achados anormais avaliados; neste estudo, ele perfez somente 3,2%, o que 

mostra compatibilidade dos achados determinados pelos manuais das sociedades de ginecologia.   

Apesar do risco de câncer em pacientes com ASC ser baixo, em torno de 0.1 a 0.2%, após biópsias 

dessas lesões podemos encontrar displasias moderadas (NIC 2) e grave (NIC 3) em 7 a 17% dos ASC-US e 24 a 

94% nos ASC-H.  

Nessa pesquisa, o único diagnóstico citopatológico de câncer de colo de útero propriamente dito foi 

de uma paciente de 28 anos, um carcinoma epidermóide. Seguindo as estatísticas dos trabalhos atuais, a 

incidência de câncer do colo do útero evidencia-se na faixa etária de 30 a 39 anos e o risco aumenta 

rapidamente até atingir seu pico, geralmente na faixa etária da 5ª ou 6ª década de vida.  

No que concerne ao material coletado, por apresentar um número de 16/17 em acertos dos exames 

alterados, o que corresponde a (94.12%), índice determinado pela presença de mais de dois epitélios na 

amostra, pode-se sugerir que encontra justificativa na boa técnica realizada nesta instituição e na qualidade do 

exame físico realizado (visualização do colo). 

Ao se observar o motivo das consultas das pacientes, verifica-se que 14/17 (82.35%) são consulta de 

rastreio realizadas em pacientes sem lesões precursoras ou tratamentos anteriores. Observa-se também que 

em relação à idade, todas estavam no intervalo preconizado pelo Ministério da Saúde e INCA para o rastreio do 

câncer do colo uterino, mostrando que a população está sendo bem orientada com relação á saúde da mulher. 

6. CONCLUSÃO 

 

Primeiramente, persistir com o programa de rastreio de câncer de colo cervical no HGuT, através do 

serviço do ambulatório de Ginecologia coletando esfregaços cervicais, e o laboratório de patologia analisando 

as amostras coletadas, como vem realizando desde 2018. Foram comparadas e confirmadas as incidências de 

lesões precursoras compatíveis com as incidências nacionais e regionais, não distando do esperado, mostrando 

a excelência do serviço do HGuT, tanto na coleta quanto na análise. 

Para aumento do rastreio, tanto na quantidade de exames analisados, quanto na qualidade das 

coletas e dos laudos liberados e o tratamento dos resultados, as estratégias sugeridas, são: 

 Para coleta:  

o Manter a faixa etária de coleta preconizada pelo SUS com a realização do exame 

citopatológico em mulheres dos 25 aos 64 anos de idade;  

o Aumentar a quantidade de profissionais capacitados para coleta;  

o Ampliar coleta para os usuários do serviço de ginecologia da guarnição, inclusive os 

pelotões especiais de fronteira (PEF), subordinados Batalhão presente em Tabatinga; 



 

 

o Promover ações educativas sobre prevenção para conscientização e buscativa de 

pacientes, destacando a importância do rastreio de lesões precursoras de câncer de 

colo uterino; 

o Estimular a adesão destas mulheres à busca do resultado laudado, e o retorno na 

consulta médica para avaliação e conduta; 

 Para análise da lâmina:  

o Aquisição de equipamentos e materiais que aumentem a velocidade de leitura dos 

exames ou melhorem o ritmo, e adicionalmente, a quantidade de exames laudados; 

o Controle de qualidade da leitura dos exames e fluxo de revisão de lâmina; 

 Para conduta após os resultados:  

o Manter e aprimorar o seguimento das lesões alteradas; 

o Reativar o serviço de colposcopia do hospital para confirmação diagnóstica; 

o Adquirir materiais para biópsia e cirurgias em colo uterino; 

o Definir um fluxo de encaminhamento de material para histopatológico que seja 

funcional e estratégico em plena selva amazônica, devido as dificuldades de 

transporte e falta deste serviço prestado no município. 

o Manter o rápido encaminhamento para Manaus, os resultados alterados que 

necessitem de exames que não se fazem no HGuT, a fim de reduzir progressão, 

índices de mortalidade e sequelas causadas pelo câncer e custos com tratamentos 

especializados de oncologia. 

O serviço de colpocitologia do HGuT é muito eficiente e funcional, apesar da logística da área em que 

se encontra, geograficamente desfavorecido. Isso se deve, graças, ao serviço prestado pela equipe do 

laboratório de citologia clínica deste hospital. 
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