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Introdução: O câncer de colo do útero (CCU) possui um meio de diagnóstico simples e 

eficaz na sua detecção, denominado exame citopatológico do colo do útero e pode ser 

realizado gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde. O Ministério da Saúde recomenda 

que a cobertura de rastreamento pelo exame deva atingir 85% da população feminina, na faixa 

etária de 25 a 64 anos de idade [1]. Entretanto, apesar dos avanços voltados para o 

rastreamento precoce da doença e da oferta gratuita do exame pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), a incidência do CCU ainda é muito elevada no Brasil, especialmente na região norte, 

onde ocupa a primeira posição, com taxa bruta estimada de 25,62/100 mil habitantes para o 

ano de 2019. A organização dos serviços para a prevenção e detecção precoce desses cânceres 

exige monitoramento e avaliação constantes das ações de saúde realizadas com vistas a 

reduzir os indicadores de mortalidade por essa neoplasia. Para tanto, foi implantado em 2013, 

o Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) que integra dados dos sistemas de informação 

dos Programas de Controle do Câncer do Colo do Útero e de Mama (SISCOLO e 

SISMAMA), e tem como objetivo, enquanto ferramenta de gestão, fortalecer as ações de 

controle e prevenção destes cânceres [2]. Neste contexto, são de extrema importância os 

dados fornecidos pelo SISCAN, a fim de subsidiar a análise do rastreamento do CCU. A 

relevância deste estudo se dá pelo potencial que a temática possui para contribuir para a 

implementação e fortalecimento de políticas públicas de saúde da mulher na prevenção das 

doenças e promoção da saúde. Objetivos: A pesquisa teve por objetivo avaliar o rastreamento 

do câncer de colo de útero em Belém, Pará, Brasil, no período de 2013 a 2018. Métodos: 

Trata-se de estudo descritivo-exploratório com intuito de analisar o rastreamento do CCU no 

município de Belém. Foi utilizada a base de dados do SISCAN, de domínio público e 

irrestrito. Foram selecionados os seguintes atributos e indicadores: proporção dos exames 

realizados, por ano e faixa etária/população-alvo; proporção de positividade; proporção de 

alterações pré-malignas ou malignas nos exames, por ano e faixa etária; citologia anterior; 

tempo do último exame preventivo; percentual de amostras insatisfatórias; e 

representatividade da zona de transformação (ZT). Utilizou-se somente a faixa etária de 

rastreamento (25 a 64 anos), conforme determinam as Diretrizes Brasileiras para o 

Rastreamento do CCU. Foi realizada análise estatística descritiva mediante distribuições de 

frequência, com a utilização do software Excel 2010. Resultados e Discussão: No período 

estudado, foram registradas 38.478 citologias nas mulheres residentes no município de Belém, 

das quais 94,5% tiveram como motivo de realização o rastreamento e apenas 6,7% não 

haviam realizado citologia anterior. A realização periódica do exame citopatológico continua 

sendo a estratégia mais adotada para o rastreamento do CCU. Atingir alta cobertura da 

população definida como alvo é o componente mais importante na esfera da atenção primária 

para que se obtenha relevante redução da incidência e da mortalidade por esse tipo de câncer 

[3]. Majoritariamente, foram realizados em 2018 (66%). Apenas 2% das amostras foram 
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insatisfatórias, que apesar da pequena porcentagem de amostra insatisfatória frente ao total 

coletado, para a mulher que procura o serviço é desgastante ter que voltar e repetir a coleta, 

ficando apreensiva e duvidosa quanto ao real motivo da nova coleta. Houve 

representatividade de ZT em 68,4%, ou seja, aqueles exames com representação do epitélio 

metaplásico e/ou glandular (endocervical). O profissional de saúde, ao apresentar o resultado 

do exame à mulher, deve analisar se a amostra teve representatividade da ZT, visto que a 

maioria das lesões precursoras do CCU surgem nessa região [4]. Em 42% dos casos, o tempo 

decorrido do último preventivo foi de 1 (um) ano; e em 20% foi de 2 (dois) anos. A repetição 

do exame citopatológico no período até um ano é indicada somente para mulheres que 

realizaram o exame pela primeira vez, ou que tiveram exames com amostra insatisfatória, ou 

que apresentaram alterações com necessidade de controle em intervalo [5]. Houve alteração 

em 90% dos exames, sendo 6% foram atipias de células escamosas; e 1% de celulares 

glandulares. Entre as atipias escamosas, as principais forma as lesões de baixo grau (NIC I), 

representando 82% delas. As alterações consideradas malignas encontradas nos exames foram 

os adenocarcinomas e corresponderam a 0,2% da amostra total. É consenso na literatura que 

um programa de rastreamento bem organizado pode reduzir a incidência e a mortalidade do 

câncer do colo uterino em até 90,0%, cujas evidências vêm, principalmente, da experiência de 

países desenvolvidos, onde foram obtidas reduções significativas após a introdução de 

programas de rastreio de base populacional [4]. Conclusão/Considerações Finais: Destarte, 

observou-se elevado percentual de repetição anual do exame, baixa captação de mulheres que 

nunca realizaram o exame e baixa proporção de positividade dos exames. O enfermeiro 

exerce um papel fundamental na prevenção desse tipo de câncer, o que se dá por meio de 

atividades de monitoramento, da prevenção dos fatores de risco, do esclarecimento de dúvidas 

e da realização de exames preventivos, buscando garantir a qualidade e a segurança do 

cuidado na atenção primária. Por fim, faz-se mister ressaltar que o SISCAN passou por um 

longo processo de implantação, havendo nos anos iniciais uma subnotificação dos exames 

realizados, principalmente, pela coexistência com os antigos sistemas de informação 

(SISCOLO e SISMAMA), o que resultou em uma limitação no desenvolvimento deste 

trabalho. 
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