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RESUMO 

A pesquisa teve como objetivo analisar a taxa de sobrevida e os fatores 

prognósticos de mulheres com câncer do colo do útero. Estudo de prognóstico com 

abordagem quantitativa do tipo análise de sobrevida, realizada com 1515 prontuários 

clínicos de mulheres com diagnóstico de câncer do colo do útero entre 2003 a 2008 

no Rio Grande do Norte. Foram verificadas para o risco de óbito as variáveis 

relacionadas aos fatores socioeconômico-demográficas e clínicas. O tratamento dos 

dados foi realizado na plataforma STATA® 12.0. As funções de sobrevida foram 

calculadas empregando o método de Kaplan-Meier e a estatística Log-rank utilizada 

para comparar as funções de sobrevida para cada variável. Além disso, foram 

calculadas as hazard ratios (HR), seguindo-se o modelo de riscos proporcionais de 

Cox. Todos os testes utilizaram um nível de significância a 5%. O período de 

seguimento variou de 0 a 136 meses, com um tempo médio foi de 32,69 meses. 

Após a análise pode-se apreender que a taxa global de 1, 3 e 5 anos, alcançou um 

percentual de 84,07%, 67,56% e 62, 21%, respectivamente. Em relação aos fatores 

socioeconômicos-demográficos, apresentaram uma menor sobrevida e o maior risco 

para óbito, as mulheres que apresentavam com idade acima de 66 anos, solteiras, 

com até três filhos, sem renda e fumantes. Para as variáveis clínicas, verificou-se 

que as mulheres possuíam um maior risco para óbito e menor sobrevida quando o 

tipo histológico era o carcinoma epidermóide, estadiamento III e IV, metástase, 

presença do nódulo (I) e tumor (4), que apresentavam sangramento vaginal, dor 

baixo ventre, sem diagnóstico de HPV, que não realizaram algum procedimento 

cirúrgico, que submeteram a histerectomia total e que precisavam realizar 

radioterapia e quimioterapia. As mulheres com histórico familiar de algum tipo de 

câncer que não realizaram o seguimento conforme orientações médicas e que não 

recebeu apoio familiar no tratamento tiveram a pior sobrevida. Identifica-se que no 

estado do Rio Grande do Norte, embora a taxa de sobrevida global tenha discreta 

semelhança com a dos países desenvolvidos, ainda é preciso avançar muito nas 

ações de detecção precoce do CCU, na assistência equitativa, integral e eficaz para 

com a mulher. Além da inserção de novas estratégias terapêuticas na oferta de 

tratamento e no fortalecimento da educação em saúde. Além disso, a efetivação 

desta situação terá cumprido com o direito de cidadania no campo da saúde, pois o 

Sistema Único de Saúde prevê a cobertura integral do processo saúde/doença.  



Descritores: Câncer uterino; prognóstico; análises de sobrevida; câncer do colo 

uterino. 



ABSTRACT 

The research aimed to analyze the survival rate and prognostic factors of women 

with cervical cancer. A retrospective cohort study with a quantitative approach in the 

type of survival analysis, conducted with records of medical records of women 

diagnosed with cervical cancer between 2003 to 2008 in Rio Grande do Norte. The 

death risk variables related to socioeconomic and demographic and clinical factors 

were checked. The data was performed in STATA 12.0 platform. Survival functions 

were calculated using the Kaplan-Meier and log-rank statistic used to compare the 

survival functions for each variable. Additionally, hazard ratios (HR) were measured, 

following the model of Cox proportional hazards. All tests used a 5% significance 

level. During the study period, 1515 women diagnosed with cervical cancer were 

studied. The follow-up period ranged from 0 to 136 months, with an average time 

was 32.69 months. After the analysis we can learn that the overall rate of 1, 3 and 5 

years, reached a percentage of 84.07%, 67.56% and 62 21% respectively. Noting the 

survival stratified by socioeconomic and demographic factors, women who had an 

age of 66, who were single, had up to three children, their social security status was 

no income and who were smokers had the shortest survival curve function and the 

greater risk of death. For the clinical variables, it was found that women had a greater 

risk of death and lower survival when the histological type was squamous cell 

carcinoma, had a stage III and IV, presented metastasis, nodule presence (I) and 

tumor (4) , who had vaginal bleeding, lower abdominal pain, which did not have the 

diagnosis of HPV, which did not undergo any surgical procedure, which underwent 

total hysterectomy surgery and they had to do radiation and chemotherapy. Women 

with a family history of any type of cancer had worse survival rates. For women who 

did not undergo follow-up as medical advice and health services had worse survival 

as well, who did not receive family support in treatment. It is observed that the socio-

economic-demographic and clinical profile of women with cervical cancer in Rio 

Grande do Norte has a magnitude considered important and promotes understanding 

of intensifying and strengthening public policies directed to the prevention, promotion, 

treatment and rehabilitation. So, you can further improve the survival of this 

population. In addition, the realization of this will have fulfilled with the right to 

citizenship in the health field, as the Health System provides full coverage of 

health/disease. 



Descriptors: Uterine cancer; prognosis; survival analyzes; cancer of the uterine 

cervix. 
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1. INTRODUÇÃO

O câncer cérvico uterino (CCU) é um problema de saúde pública mundial, 

principalmente em países em desenvolvimento, atingindo porcentagem maior nas 

classes menos favorecidas da população. Isto corrobora com o estudo de Casarin; 

Piccoli (2011) ao revelarem a existência de associação entre o câncer de colo 

uterino e o baixo nível socioeconômico em todas as regiões do mundo.  

A incidência do CCU é cerca de duas vezes maior em países menos 

desenvolvidos quando comparada aos países mais desenvolvidos. Em geral, a 

razão mortalidade/incidência é de 52%, sendo responsável pelo óbito de 275 mil 

mulheres em 2008. Mais de 85% desses óbitos ocorrem em países em 

desenvolvimento. Somente na Índia, segundo país mais populoso do mundo, cerca 

de 27% dos óbitos ocorreram por esse tipo de câncer (FACINA, 2011). 

O CCU é responsável, anualmente, por cerca de 500 mil casos novos e, 

aproximadamente, 230 mil mortes no mundo. Para o Brasil o número de casos 

novos deste câncer estimados em 2012 é de 17.540, com risco estimado de 17 

casos a cada 100 mil mulheres (IARC, 2012).  

Especificamente no Brasil, a mortalidade por câncer de colo de útero vem se 

elevando conforme dados estatísticos de anos anteriores. Em 1979, a taxa era de 

3,44/100.000; em 2000 passou para, 4,49/100.000 e, em 2008, foi de 19,2/100.000 

mulheres (NAKAGAWA et al., 2011).  

Com um olhar sobre as regiões do Brasil, percebe-se que o CCU é mais 

incidente na região Norte (24/100 mil). As regiões Centro-Oeste e Nordeste ocupam 

a segunda posição mais frequente com (18/100 mil). Na região Sudeste (15/100 mil), 

a terceira, e na região Sul (14/100 mil), a quarta posição (FACINA, 2011). 

O nordeste apresentou uma estimativa para 2012 de CCU em 5.050 

mulheres correspondentes a 14,8% da região com taxa bruta de 17,96 ficando 

apenas atrás do câncer de mama com 26,2% primeiro lugar de neoplasia maligna 

nesta região. No Estado do Rio Grande do Norte, 230 casos novos são esperados 

de CCU com taxa bruta de 13,98 e na capital do Estado a estimativa de CCU é de 

80 casos novos e taxa bruta de 20,63 (FACINA, 2011). 

Em relação à mortalidade por câncer do colo do útero, dados oficiais do país 

apresentam taxa de mortalidade ajustada por idade de 4,9/100 mil mulheres, sendo 
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o Norte a região onde se encontra a mais elevada taxa de mortalidade, 6/100mil 

mulheres (BORGES et al., 2012). 

Na maioria dos países desenvolvidos, sabe-se que as taxas de CCU 

diminuíram nos últimos trinta anos, resultado dos programas de detecção e 

tratamento. Por outro lado, essas taxas aumentaram ou permaneceram invariáveis 

na maioria dos países em desenvolvimento. Vale ressaltar que, também, existem 

desigualdades no mundo desenvolvido, pois mulheres das zonas rurais ou mais 

pobres correm risco maior de enfrentar o CCU do tipo invasor (VASCONCELOS et 

al., 2011).  

A estratégia de rastreamento recomendada tanto pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) quanto pelo Ministério da Saúde é a realização do exame 

citopatológico, também conhecido como Papanicolau. Prioritariamente deve ser 

realizado em mulheres de 25 a 64 anos, ou a partir da iniciação da atividade sexual, 

com periodicidade anual, sendo trienal quando dois exames anuais seguidos 

apresentarem resultados negativos para displasia ou neoplasia. Vale salientar que 

esse rastreamento deve abranger de 80% a 85% da população destinada para o 

exame. (BORGES et al, 2012). 

A realização do citopatológico é um procedimento simples e de baixo custo, 

capaz de detectar as alterações em fases pré-malignas, quando são curáveis com 

medidas relativamente simples, reduzindo o risco cumulativo de câncer do colo do 

útero em 84% para mulheres rastreadas a cada cinco anos, e em 91% para 

mulheres que se submetem ao exame a cada três anos (BORGES et al, 2012).  

Concomitante ao rastreamento, alguns fatores de risco são considerados 

para o câncer do colo do útero, entre eles, a multiplicidade de parceiros, a história de 

infecções sexualmente transmissíveis, a idade precoce na primeira relação sexual e 

a multiparidade. Além desses fatores, estudos epidemiológicos sugerem outros, cujo 

papel ainda não é conclusivo, tais como tabagismo, alimentação pobre em alguns 

micronutrientes, principalmente vitamina C, beta caroteno e folato, e o uso de 

anticoncepcionais (CASARIN; PICCOLI, 2011). 

O Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2012) considera que a incidência do 

Câncer do colo do útero manifesta-se a partir da faixa etária de 20 a 29 anos, 

aumentando seu risco rapidamente até atingir o pico etário entre 50 e 60 anos. Uma 

provável explicação para as altas taxas de incidência em países em 

desenvolvimento seria a inexistência ou a pouca eficiência dos programas de 
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rastreamento. Com exceção do câncer da pele não melanoma, esse tumor é o que 

apresenta maior potencial de prevenção e cura quando diagnosticado 

precocemente.  

É, portanto, fundamental que haja mecanismos por meio dos quais mulheres 

motivadas a cuidar de sua saúde encontrem uma rede de serviços quantitativamente 

e qualitativamente capaz de suprir essa necessidade em todo o país (CASARIN; 

PICCOLI, 2011). 

De uma maneira geral, o sucesso desses mecanismos está relacionado a 

fatores como cobertura efetiva da população de risco, qualidade na coleta e 

interpretação do material, tratamento e acompanhamento adequados (CASARIN; 

PICCOLI, 2011). 

É fato que a mortalidade por câncer do colo do útero é evitável, uma vez que 

as ações para seu controle contam com tecnologias para o diagnóstico e tratamento 

de lesões precursoras, permitindo a cura em 100% dos casos diagnosticados na 

fase inicial (CASARIN; PICCOLI, 2011). 

Alguns estudos realizados em diversos países demonstram que diferentes 

taxas de sobrevida no tempo de seguimento de cinco anos vêm sendo registradas 

nos casos de carcinoma do colo do útero. Nos Estados Unidos da América, estudos 

mais recentes detectaram taxa de sobrevida de 70,1%. Na Austrália, França e 

Inglaterra, as taxas encontradas, foram de 72%, 67% e 60%, respectivamente, 

enquanto as mais baixas encontram-se na Índia (40%) e Filipinas com 29% 

(NAKAGAWA et al, 2011). 

Estes dados mostram que existe uma relevante diferença na taxa de 

sobrevida nos países desenvolvidos e naqueles em desenvolvimento. Vários fatores 

contribuem para a existência dessa diferença, dentre eles a detecção precoce. 

Conforme estudo realizado percebe-se que há uma menor proporção de diagnóstico 

de carcinoma in situ, ou seja, tumor localizado em países em desenvolvimento do 

que nos países desenvolvidos, indicando que, naqueles em desenvolvimento, a 

doença está sendo detectada somente na fase avançada (NAKAGAWA et al, 2011).  

A implementação de medidas de rastreamento promoveu expressiva 

redução na morbimortalidade por câncer do colo do útero nos países desenvolvidos. 

Contudo, não ocorreu o mesmo em países em desenvolvimento. Tal realidade pode, 

em parte, ser explicada pela presença, naqueles países, de programas de 

rastreamento organizados priorizando a identificação e mobilização das mulheres de 
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maior risco para o desenvolvimento dessa doença. Ao passo que, nos países em 

desenvolvimento, o mesmo é realizado de maneira oportunística com baixa 

cobertura, pobre qualidade e financiamento inadequado.  Esta realidade dos países 

desenvolvidos favorece um aumento significativo na taxa de sobrevida dessas 

mulheres (PIMENTEL, 2011). 

No Brasil, estudos realizados verificaram taxas de sobrevida diferenciadas, 

de acordo com o tratamento realizado. A taxa das mulheres que haviam recebido 

quimioterapia foi de 62,6%, 65,3% das que realizaram braquiterapia e de 64,3% das 

que se submeteram à exenteração pélvica pós-tratamento primário com radioterapia. 

Possivelmente, estas diferenças estejam relacionadas muito mais com a extensão 

da doença, que determina o tipo de tratamento. Por isso, maior grau de invasão é 

considerado um dos mais importantes indicadores de prognóstico (NAKAGAWA et 

al, 2011).  

As pesquisas epidemiológicas indicam que os fatores sócio-econômicos e 

demográficos também têm variado as taxas de sobrevida. Mulheres com alto nível 

sócio-econômico apresentam melhor prognóstico. Outros elementos têm 

influenciado, consideravelmente, nas taxas de sobrevida nos casos de cânceres, em 

geral, a exemplo: a idade ao diagnóstico, o tipo histológico, o tumor (estadiamento, 

tamanho da lesão, invasão tumoral), tabagismo e a raça/cor também é um fator 

importante na sobrevida. (NAKAGAWA et al, 2011). 

Os diferentes estadiamentos apresentam prognósticos diferenciados, e estas 

diferenças são dramáticas para determinadas mulheres. O estadiamento 0 e I tem 

um prognóstico bom e com isso a sobrevida é significativa. Para mulheres com 

estágios III e IV o prognóstico se expressa muito pobre e com isso a sobrevida 

permanece comprometida (MEIRA et al, 2014). 

As estatísticas de sobrevida em câncer estão disponíveis com base em 

registros de câncer e normalmente são apresentadas como sobrevida relativa, ou a 

probabilidade de morrer de uma causa relativa ao câncer. Esse é o parâmetro mais 

utilizado para avaliar resultados na área oncológica, em que as taxas de mortalidade 

em séries históricas são de alta relevância analítica, sendo possível abordar técnicas 

estatísticas de análise de sobrevida com observações obtidas em registros de 

serviços de saúde.  Ademais, esses estudos permitem ao profissional de saúde 

conhecer o comportamento da doença, possibilitando uma abordagem técnica 
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realista e que proporcione maior qualidade de vida às pessoas acometidas por esta 

doença (BUSTAMANTE-TEIXEIRA et al, 2002). 

Evidencia-se que o estudo de sobrevida é um importante indicador de 

acompanhamento e controle do câncer. Com frequência é usado para avaliar a 

eficácia do tratamento, a disponibilidade e acessibilidade dos recursos disponíveis, 

sendo útil na avaliação de resultados dos programas de saúde. Além de tudo, 

estudos dessa natureza permitem detectar os fatores que mais influenciam na taxa 

de sobrevida dos casos de cânceres (NAKAGAWA et al., 2011).  

Isto posto, o estudo de sobrevida é indispensável para refletir sobre a 

efetivação das políticas públicas direcionadas a descoberta precoce e tratamento do 

câncer do colo do útero, também verificar o desenvolvimento de tratamentos e 

práticas adequadas para melhorar a qualidade de vida da paciente e, além disso, 

possibilita a criação de novas técnicas/experimentos para aumentar a sobrevida da 

mulher. 

Diante das discussões, algumas provocações necessitam serem feitas, tais 

como: qual o tempo de sobrevida de mulheres diagnosticada com câncer do colo do 

útero no Estado do Rio Grande do Norte? As mulheres estão sendo diagnosticada 

em qual estadiamento? Quais os fatores que podem interferir na taxa de sobrevida 

dessas mulheres? Existe associação entre os fatores socioeconômico-demográfico e 

à taxa de sobrevida das mulheres com câncer de colo de útero? Qual o tipo 

histológico mais presente deste câncer no Estado do Rio Grande do Norte? 

Diante destes questionamentos, faz-se necessário uma reflexão do cenário 

da pesquisa referente à qualidade e resolutividade dos serviços para este público, 

sejam eles relacionados à sua dimensão estrutural, humana e material. De fato, 

pretende-se com este estudo apreender e apresentar o tempo de sobrevida das 

mulheres após o diagnóstico do câncer do colo do útero, as fragilidades/lacunas e 

avanços presentes nos serviços e assim, gerar um novo olhar para a importância de 

ações de promoção, prevenção e assistencial a saúde da mulher. O estudo também 

serve de contribuição para o meio acadêmico e científico com objetivo de ofertar 

informações valiosas sobre a sobrevida e os fatores prognósticos presentes, além 

de possibilitar a reflexão/inquietude para outros estudos.   
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Analisar a sobrevida e os fatores prognósticos de mulheres com câncer do 

colo do útero no Estado do Rio Grande do Norte.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar o perfil socioeconômico – demográfico das mulheres submetidas ao 

tratamento de câncer do colo do útero;  

 Apontar o tipo histológico mais freqüente de câncer de colo do útero nas mulheres 

em intervenção clinica; 

 Relacionar os fatores prognósticos a sobrevida de mulheres acometidas pelo 

câncer do colo do útero; 

 Comparar a terapêutica utilizada para o câncer de colo de útero e a sobrevida em 

mulheres submetidas ao tratamento. 
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3. ESTADO DA ARTE 

 

3.1. A MAGNITUDE DO CÂNCER NO MUNDO 

 

As últimas estatísticas de câncer no mundo revelam que, 14,1 milhões de 

casos novos eram esperados para o ano de 2012, sendo as localizações mais 

comuns o pulmão (13%), a mama (11,9%) e o colo-reto (9,7%). Nesse mesmo ano 

os óbitos pela doença somaram 8,2 milhões e foram causados, principalmente pelos 

cânceres de pulmão (19,4%), fígado (9,1%) e do estômago (8,8%) (FERLAY et al, 

2012). 

Esses dados vêm crescendo comparados ao ano de 2008 quando tínhamos 

no mundo, 12,7 milhões de casos novos de câncer, sendo as localizações mais 

comuns o pulmão (12,7%), a mama (10,9%) e o cólon-reto (9,7%). No mesmo ano, 

os óbitos pela doença somaram 7,6 milhões e foram causados, principalmente pelos 

cânceres de pulmão (18,2%), estômago (9,7%) e fígado (9,2%) (FERLAY et al, 

2010). 

Projeções baseadas pela agência de câncer especializado da Organização 

Mundial de Saúde prevêem um aumento substancial de 19,3 milhões de novos 

casos de câncer por ano até 2025, devido ao crescimento e envelhecimento da 

população mundial. Mais da metade de todos os cânceres (56,8%) e mortes por 

câncer (64,9%) em 2012 ocorreu em regiões do mundo menos desenvolvido, e esse 

delineamento irá aumentar ainda mais em 2025 (GLOBOCAN, 2012). 

Nas mulheres notifica aumento acentuado nos cânceres de mama, pois 

segundo as estimativas a incidência tem crescido em mais de 20%, enquanto que a 

mortalidade estendeu-se em 14% (GLOBOCAN, 2012). 

Conforme Agencia Internacional para a Pesquisa contra o Câncer IARC 

(2012) o câncer de mama é também a principal causa de morte por câncer nos 

países menos desenvolvidos do mundo. Isto ocorre porque os avanços clínicos para 

combater a doença bem como uma atuação efetiva na prevenção e promoção da 

saúde são totalmente frágeis atingindo as mulheres que vivem nessas regiões. 

Esses países vêm passando por mudanças sociais, econômicas, mudanças no estilo 

de vida, mudanças culturais, mudanças fisiológicas (hormonais e reprodutivas) que 

interfere diretamente na incidência e mortalidade por câncer. O desafio urgente 

desses países são mudanças para dar cobertura digna e eficaz na detecção 
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precoce, diagnóstico e tratamento dessas mulheres que vivem nesses lugares 

menos desenvolvidos. 

O câncer do colo do útero com 528.000 novos casos a cada ano é o quarto 

tipo de câncer mais comum que afeta as mulheres em todo o mundo, depois do 

câncer de mama, câncer de pulmão e câncer colo-retal. Também é a quarta causa 

mais comum de morte (266.000 mortes em 2012) em mulheres no mundo e 

claramente é mais notável nos países com baixos níveis de desenvolvimento (IARC, 

2012). 

É uma causa evitável de morte entre as mulheres, pois, existem 

rastreamento/ferramentas para detecção precoce e que tem baixo custo econômico 

e com certeza reduziriam significativamente o número de mortes nos países menos 

desenvolvidos.  

É notória a discrepância entre os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento no tocante a incidência e mortalidade por câncer do colo do útero. 

Por exemplo, na África Subsaariana, 34,8 novos casos de câncer do colo do útero 

são diagnosticados por 100.000 mulheres anualmente, e de 22,5 por 100.000 

mulheres morrem da doença. Essas taxas se comparam com 6,6 e 2,5 por 100.000 

mulheres, respectivamente, na América do Norte (GLOBOCAN, 2012). Deve-se 

esclarecer que as taxas de incidência mais elevada permanecem nas regiões mais 

desenvolvidas, mas mortalidade é relativamente muito maior em países menos 

desenvolvidos devido a uma falta de detecção precoce e acesso às instalações de 

tratamento. 

As diferenças drásticas entre os países desenvolvidos e os menos 

desenvolvidos pode ser explicado pela falta de acesso ao rastreamento eficiente e 

serviços que facilitam a detecção precoce e tratamento. Caso contrário, este câncer 

pode ter efeitos devastadores com custo econômico muito alto para os países 

pobres. Dessa maneira, evidencia-se a necessidade de implementar as ferramentas 

já disponíveis para o câncer do colo do útero, nomeadamente vacinação contra o 

HPV combinado com programas nacionais bem organizados para rastreio e 

tratamento, enfatiza Dr. Wild.Note (IARC, 2012). 

De um modo geral, a carga do câncer é mais evidente nos países em 

desenvolvimento, sendo atribuída às mudanças do perfil demográfico da população, 

bem como à distribuição dos principais fatores de risco. De acordo com Thun et alii 

(2010), o padrão de crescimento e envelhecimento da população, a resistência à 
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mudança de hábitos relacionados ao uso de tabaco, a dieta ocidental e inatividade 

física e a exposição a agentes infecciosos determinantes de câncer estão 

contribuindo para o maior impacto da doença nas regiões em desenvolvimento.   

 

3.2. EPIDEMIOLOGIA DO CÂNCER NO BRASIL 

 

A situação do câncer no Brasil torna-se relevante pelo perfil epidemiológico 

que esta doença vem apresentando, e, com isso, o tema chama a atenção e 

conquista espaço em várias agendas políticas e técnicas de todas as esferas do 

governo. Desse modo, muitas ações, políticas e programas estão sendo criados ou 

aperfeiçoados estabelecendo assim, prioridades para a mudança no cenário na 

população brasileira (INCA, 2014). 

No Brasil, segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer José Alencar 

Gomes da Silva (INCA), foram previstos, para ocorrer no ano de 2014 um 

quantitativo de 576 mil casos novos de câncer, incluindo os casos de pele não 

melanoma, corroborando com a magnitude do problema do câncer no país. O 

câncer de pele do tipo não melanoma (182 mil casos novos) será o mais incidente 

na população brasileira, seguido pelos tumores de próstata (69 mil), mama feminina 

(57 mil), cólon e reto (33 mil), pulmão (27 mil), estômago (20 mil) e colo do útero (15 

mil) (INCA, 2014). 

Não considerando os casos de câncer de pele não melanoma estima-se 395 

mil casos novos de câncer, 204 mil para o sexo masculino e 190 mil para sexo 

feminino. Para os homens, os tipos mais incidentes serão os cânceres de próstata, 

pulmão, cólon e reto, estômago e cavidade oral; já para as mulheres, os de mama, 

colo e reto, colo do útero, pulmão e glândula tireóide (INCA, 2014). 

No que diz respeito aos casos de Câncer do Colo do Útero (CCU), são 

esperados 15.590 casos novos, com um risco estimado de 15,33 a cada 100 mil 

mulheres/ano. Analisando a estimativa de incidência de câncer na população 

feminina de acordo com as regiões brasileiras, o CCU se destaca como o mais 

incidente na Região Norte com 23,57 a cada 100 mil mulheres/ano. Nas Regiões 

Centro-Oeste (22,19 a cada 100 mil mulheres/ano) e Nordeste (18,79 a cada 100 mil 

mulheres/ano) é o segundo mais frequente. Na Região Sudeste (10,15 a cada 100 

mil mulheres/ano), o quarto e, na Região Sul (15,87 a cada 100 mil mulheres/ano) é 

o quinto mais frequente (INCA, 2014). 
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No Estado do Rio Grande do Norte, conforme Registro Hospitalar de Câncer 

expresso no Relatório dos Dados referentes ao período de 2006 a 2010 construído 

pela Liga Contra o Câncer no ano de 2014, identificou-se que ao longo do período 

citado o sexo feminino ocupa o primeiro lugar de registro de câncer. 

Nos anos que compreende de 2006 a 2010, os três casos de câncer mais 

freqüente em homens foram: próstata, pele e estômago. Entretanto, os três tipos de 

câncer que mais levaram os homens a óbito foram: próstata, estômago e brônquios 

e pulmões. 

Nas mulheres correspondendo estes mesmos anos, os três casos de câncer 

mais freqüente foram: mama, pele, colo do útero.  Entretanto, os três tipos de câncer 

que mais levaram as mulheres a óbito foram: mama, colo do útero e estômago. 

Os dados nos chamam atenção pela seguinte situação: percebe-se que o 

câncer do colo do útero é o segundo tipo de câncer em mulheres que mais mata e 

que no ano de 2010 se expressa em primeiro lugar no ranking de óbito. Diante do 

fato, alguns questionamentos são relevantes: Em qual estadiamento clínico a mulher 

está descobrindo que tem câncer do colo do útero? Qual o prognóstico dessa 

mulher? Existe diferença no diagnóstico para mulheres que residem na capital para 

o interior? O município está ofertando prevenção/assistência e promoção à saúde? 

Qual o perfil sociodemográfico desta usuária? Estas e outros questionamentos nos 

conduzem a buscar alguns direcionamentos para um câncer que tem uma 

característica peculiar de ser identificado por lesões precursoras que antecedem o 

câncer. 

 

3.3. CAMINHOS HISTÓRICOS DA DESCOBERTA DO CÂNCER DO COLO 

DO ÚTERO 

 

Ao longo da história, a sociedade tinha a percepção de que o útero 

representava um símbolo feminino, principalmente pela sua função de reprodução e 

gestação que, por sua vez, levava a mulher ao seu papel socialmente esperado: o 

da maternidade. A classe médica despertava bastante interesse na fisiologia do 

corpo das mulheres no que tangia a reprodução, no entanto havia uma falta de 

interesse no cuidado aos problemas femininos. Neste contexto, as mulheres 

utilizavam os saberes populares para a utilização de plantas e ervas medicinal para 

hostilizar as doenças femininas (MARTINS, 2004). 
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A especialidade da ginecologia surgiu somente em meados do século XIX 

quando realmente houve a ampliação do conhecimento médico sobre as doenças 

ditas “das mulheres” (MARTINS, 2004). Assim, alguns ensaios terapêuticos para as 

doenças femininas, como investigações das células cervicais mediante microscópio, 

cirurgias para a retirada do útero, pólipos, amputação do colo uterino, aplicações 

medicamentosas, exames visuais, às vezes acompanhados por instrumentos 

invasivos, como o espéculo, foram surgindo como grande evolução no cuidado com 

esse corpo. 

Nesse contexto histórico surgiram descobertas e experimentos sobre o 

câncer do colo do útero e sua origem. No início, descobriu-se que antes do câncer 

propriamente dito apareciam lesões que modificavam as células do colo uterino, 

conhecidas como lesões pré-cancerosas (SELLORS, 2004). O conceito de Lesões 

Precursoras do Câncer Cervico uterino (LPCCU) instituiu-se desde o século XIX, 

quando ainda eram prevalentes os diagnósticos sombrios, seja pela precariedade de 

conhecimento anatômico-fisiológico, seja pela dificuldade sociocultural da mulher em 

se expor.  

Em pleno século XXI o fator cultural ainda está presente na vida da mulher 

expresso nos sentimentos de medo, vergonha, subordinação/submissão e do pudor 

chegando à situação de perigo no processo saúde/doença da mulher a ponto de 

nunca ter realizado um exame de Papanicolau. Esta realidade esteve presente 

durante a coleta de dados nos prontuários onde algumas mulheres relataram na 

consulta ginecológica que nunca tinham submetido ao exame e que não 

autorizavam ao médico fazer. 

É importante sublinhar que os inúmeros estudos serviram para compreensão 

de que a evolução do câncer do colo do útero inclui várias fases descritas por 

diversos estudiosos, desde a clássica categorização das alterações cervicais 

definidas por George Papanicolaou até a atual Nomenclatura Brasileira. 

O grande marco na história ginecológica foi Geórgio Papanicolau, um 

médico grego que dedicou sua vida aos estudos sobre a citologia vaginal e da 

cérvice (GARCIA, 2005). Em 1917, Papanicolaou descobriu como ocorria o processo 

de ovulação. Este fato levou-o a descobrir que existiam variações de padrões e 

seqüências citológicas diferentes que determinavam o ciclo ovariano e menstrual 

(ROMERO, 2000).  
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Os estudos continuaram e Geórgio Papanicolau por volta de 1920 elaborou 

uma técnica para estudar as células vaginais e do colo uterino, conhecida como 

método de citologia esfoliativa, técnica utilizada até os dias atuais no combate ao 

câncer de colo uterino. Inicialmente as coletas citológicas eram realizadas na sua 

esposa, pois, como se sabe, as mulheres, à época, eram contidas ao lar, eram tidas 

como inaptas para a sexualidade e apenas tinham a função de maternar e serem 

esposas; por isso, seus corpos não deveriam ser expostos em nenhuma 

hipótese.Outro empecilho que a citologia esfoliativa de Papanicolaou enfrentou foi a 

da Igreja, que acreditava que o exame era uma forma profana e demoníaca de 

exposição do corpo feminino e havia o receio de que as mulheres pudessem ser 

usadas para experiências científicas e ficarem “mal-faladas” pela sociedade 

(MARTINS, 2004). 

Neste contexto, com o passar do tempo Papanicolaou sugeriu o uso de seu 

método de citologia esfoliativa para o diagnóstico de câncer cervico uterino (CCU) 

em todas as mulheres. Todavia, apesar de se tratar de um método mais fácil e de 

maior amplitude, a sua idéia não foi aceita, por preconceito e temor da exposição 

feminina. Dessa forma, o método utilizado na época era a biópsia, mas somente em 

ditos casos “suspeitos” (MARTINS, 2004). 

Passados os desafios e resistências da sociedade ao logo do tempo, o 

método da citologia esfoliativa é utilizado ainda hoje por ter a ciência de verificar as 

alterações celulares em fases iniciais. Corroborando, dessa forma, para detecção 

precoce do câncer do colo do útero e proporcionando ao público feminino uma 

técnica menos invasiva e traumatizante para as mulheres, pois até então o exame 

preconizado era somente a biópsia que já era realizada em estágios avançados da 

doença.  

Mesmo diante de todas essas adversidades encontradas, Papanicolaou com 

seu exame citológico conseguiu que a mortalidade por câncer cérvico uterino caísse 

em torno de 10% em poucos anos entre a população que era submetida a esse 

procedimento. Assim, passou-se a preconizar como rotina a citologia esfoliativa para 

todas as mulheres, mesmo as assintomáticas. O procedimento passou a ser 

conhecido como Exame de Papanicolaou (MARTINS, 2004). 

Especificamente no Brasil, o exame Papanicolaou foi inserido nas ações de 

saúde da mulher na década de 50, com as mesmas dificuldades culturais e sociais 

que em outros países. Porém, acreditamos que esta década, por ter sido uma época 
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entre o período de guerras da primeira metade do século XX e o período de 

revoluções comportamentais e tecnológicas, como televisão, pesquisas, descobertas 

científicas, crescimento industrial, além do destaque da indústria farmacêutica e 

equipamentos hospitalares, sem contar com a grande revolução sanitária, propiciou 

a introdução desse exame, tendo certa aderência das mulheres e da sociedade 

como um todo (CARVALHO E QUEIROZ, 2010). 

Destarte, após a Reforma Sanitária e a introdução da Estratégia Saúde da 

Família (ESF) no ano de 1994 percebeu-se um fortalecimento na realização da 

citologia de rastreamento e controle citológico no cuidado assistencial e preventivo a 

saúde da mulher. Para tanto, é de fundamental relevância que os profissionais 

responsáveis pela assistência em nível de atenção básica tenham conhecimento 

adequado sobre a técnica de coleta e sobre a interpretação do laudo citológico 

reconhecendo a classificação e direcionando a mulher a conduta correta. 

Neste ensejo, sabe-se que a ESF é um instrumento de mudança no 

processo de produção dos serviços de saúde, pois sua filosofia e diretrizes apontam 

para práticas assistenciais pautadas na saúde coletiva, sendo elemento decisivo 

para consolidação do SUS. Este papel transformador é reiterado quando se observa 

que a reestruturação da atenção básica objetiva uma maior cobertura da população 

e de atuação na prevenção de doenças e promoção da saúde, permitindo a 

existência de profissionais qualificados para o enfrentamento de problemas e que 

possam responder à demanda (OLIVEIRA, 2012). 

Sabemos hoje que se o profissional, que está na Unidade Básica de Saúde, 

não tiver uma atuação apropriada a cada classificação das Lesões Precursoras do 

Câncer Cérvico uterino (LPCCU), poderá haver evolução para câncer do colo do 

útero. Neste sentido, é também valioso incentivar a busca ativa para mulheres que 

demoram a realizar o exame e quando o realizam não retornam para buscar seus 

resultados, além, da responsabilidade dos órgãos públicos em ter agilidade na 

leitura e entrega dos exames para as mulheres com intenção de direcioná-la de 

forma rápida para o diagnóstico e tratamento. 

Hoje a prevenção primária do câncer do colo do útero está principalmente 

relacionada à prevenção da infecção pelo HPV (human papillomavirus). A infecção 

crônica e persistente por alguns tipos oncogênicos deste vírus, sobretudo os do tipo 

16 e 18 é o principal fator de risco para o câncer do colo do útero. Existem outros 

fatores de risco como, por exemplo: multiparidade, tabagismo, co-infecção por 
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outras doenças sexualmente transmissíveis, estilo de vida, promiscuidade sexual, 

início precoce da atividade sexual e uso prolongado de contraceptivos (WHO, 2007). 

Relevante sublinhar que evidencias epidemiológica justifica que a infecção 

pelo vírus do papiloma humano (HPV) é causa necessária, mas não suficiente, para 

a ocorrência do câncer do colo do útero (MUNÕZ et al, 2003).  

Um precursor essencial para o desenvolvimento do câncer do colo do útero, 

independentemente do tipo histológico, é a infecção persistente com os tipos 

oncogênicos do vírus HPV. O HPV é um vírus ubíquo que causa doença 

sexualmente transmissível (DST). Estima-se que até 80% das mulheres adquiram 

uma infecção pelo HPV durante sua vida e até 50% destas infecções será por um 

tipo de HPV oncogênico (SCHIFFMAN, 2007). 

Sabe-se que o vírus do papiloma humano (HPV), de transmissão sexual, 

está relacionado com o desenvolvimento de aproximadamente 98% dos casos 

dessa neoplasia. É condição necessária, apesar de não suficiente para o seu 

surgimento. Existem aproximadamente 200 tipos de HPV (TEJEDA, 2007), podendo 

ser classificados como de alto, intermediário e baixo risco para câncer cervical. De 

todos eles, 40 podem afetar a mucosa genital, sendo que 15 possuem potencial 

oncogênico (YAZIGI e RODRIGUES, 2007). 

Estudos epidemiológicos internacionais têm mostrado que o HPV 16 é o 

responsável pela maioria dos cânceres do colo do útero, seguido pelo HPV 18. 

Juntos, perfazem cerca de 70% dos casos. Os HPVs  6 e 11 são responsáveis por 

90% das verrugas genitais (condilomas acuminados). (LOWY  e SCHILLER, 2006). 

Existem duas vacinas profiláticas ou preventivas disponíveis contra o HPV: 

quadrivalente, Gardasil®que cobre os sorotipos virais 4, 11, 16 e 18, e a bivalente 

Cervarix®, que cobre os tipos virais 16 e 18.. A quadrivalente é recomendada a 

aplicação entre 11 e 12 anos de idade, mas foi aprovada entre 9 e 26 anos, sendo 

ideal antes da primeira relação sexual. Para Borsatto, Vidal, Rocha (2011), como 

forma de prevenção deve-se fazer o uso da vacina contra o HPV, que é um método 

de prevenção primária. 

Mulheres infectadas por HPV podem desenvolver lesões intraepiteliais 

cervicais, sendo que a maioria regride espontaneamente, especialmente na 

adolescência. Poucas lesões progridem para lesões intraepiteliais de alto grau, 

consideradas as lesões que, se não detectadas e tratadas adequadamente, podem 

progredir para o câncer. 
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A principal forma de transmissão do HPV é por via sexual, que inclui contato 

oral-genital, genital-genital ou mesmo manual-genital. Embora tenha baixa 

freqüência, pode ocorrer à infecção por sexo oral. Estima-se que entre 25% e 50% 

da população feminina e 50% da população masculina mundial esteja infectada pelo 

HPV (GIULIANO, 2011). 

Classicamente, a infecção pelo HPV é dividida didaticamente em três formas 

distintas: clínica, subclínica e latente. A infecção clínica é facilmente detectável à 

vista desarmada, como uma verruga. A forma subclínica é a mais freqüente no colo 

do útero, correspondendo a 80% dos casos, é diagnosticada com o uso do 

colposcópio, após o uso do acido acético a 5%. A forma latente é identificada 

apenas através de exames de biologia molecular (CARVALHO, 2004). 

Para o diagnóstico do HPV, a biópsia permite o estudo anatomopatológico 

de amostra representativa da lesão para confirmar e graduar a mesma, não sendo 

capaz de identificar o HPV e nem o tipo do HPV, o que se obtém apenas pelas 

técnicas de biologia molecular (CARVALHO, 2004). 

Atualmente, são os testes de hibridização os métodos de escolha para 

detecção do DNA do HPV em esfregaços e amostras de tecido. O DNA do HPV 

pode ser detectado por diferentes técnicas de hibridização incluindo o dot blot, 

Southern blot e a hibridização in situ, assim como a reação em cadeia de polimerase 

(PCR), sendo esta última a mais sensível (ZAHM, 1999). 

Mediante esses fatos, os profissionais de saúde no exercício da consulta 

ginecológica e das ações voltadas para a saúde das mulheres no que tange à 

prevenção do câncer cérvico uterino, deverão ser sempre subsidiados por 

conhecimento alicerçado em suportes teóricos acerca das lesões precursoras e sua 

evolução histórica para que se possa oferecer um cuidado para estas mulheres de 

forma segura e profícua, excluindo e reduzindo a possibilidade de morbidade por 

DST e, como conseqüência, a maior probabilidade para o desenvolvimento do 

câncer do colo do útero (CARVALHO E QUEIROZ, 2010). 

 

3.4. POLÍTICAS E AÇÕES NA PREVENÇÃO A SAÚDE DA MULHER 

 

As mudanças sociais e econômicas que a sociedade vem sofrendo nas 

últimas décadas interferem significativamente no perfil demográfico e na morbidade 

e mortalidade da população a nível mundial. Consequências, entre outros fatores, do 
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processo de urbanização populacional, da industrialização e dos avanços da ciência 

e da tecnologia (CASADO, 2009). A esse novo desenho da sociedade brasileira, 

unem-se os distintos estilos de vida e a exposição, ainda mais intensa, a fatores de 

risco próprios do mundo contemporâneo. Neste ínterim, doenças crônicas não 

transmissíveis, a exemplo, o câncer gera um austero problema de saúde pública 

devido ao aumento de sua incidência, prevalência, morbidade e mortalidade na 

sociedade (INCA, 2014). 

Em algumas Unidades Federativas houve redução significativa na 

mortalidade por CCU após a implantação do Programa Nacional de Controle do 

Câncer do Colo do Útero – PNCCC. Um estudo realizado sobre idade-período-

coorte de mortalidade por CCU corrobora ao mostrar a importância da efetivação e 

consolidação do PNCCC na redução do risco de morte, inclusive nas mulheres com 

maior exposição aos fatores de risco para essa neoplasia (MEIRA et al, 2010). 

Pensar a saúde da mulher de forma complexa é entender que para tentar 

adquirir sua plenitude estão presentes implícita e explicitamente as desigualdades 

sociais, econômicas e culturais no processo de adoecer e morrer de cada pessoa 

em particular de maneira diferenciada. Os indicadores de saúde revelam que, as 

populações expostas a precárias condições de vida estão mais vulneráveis e vivem 

menos. São situações de saúde que envolve a alimentação, as condições de 

trabalho, moradia, grau de escolaridade, renda, o lazer, acessibilidade, meio 

ambiente, entre outros. Além desta situação posta, a mulher ainda sofre na 

sociedade devido à discriminação, subordinação, sub-valorização.  

Entre os objetivos específicos e estratégias da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher estão: fortalecer a atenção básica no cuidado com a 

mulher e ampliar o acesso e qualificar a atenção clínico-ginecológica na rede do 

SUS, assim como reduzir a morbimortalidade por câncer na população feminina, 

organizando em municípios alguns pólos de microrregiões, redes de referência e 

contra-referência para o diagnóstico e o tratamento de câncer de colo uterino e de 

mama (BRASIL, 2011). 

No Brasil, diversas estratégias vêm sendo implementadas para favorecer e 

fortalecer o controle do CCU numa perspectiva integral, como: PNCCC, 

corroborando com o rastreamento para detecção precoce das lesões; o diagnóstico 

precoce da neoplasia em sua fase inicial; a alta cobertura dos citopatológicos; a 

aproximação da população com a construção do conhecimento sobre a prevenção e 
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tratamento; o aumento do número de exames de rastreamento e tratamento; Plano 

de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não-

transmissíveis; Programa de Fortalecimento da Rede de Prevenção, Diagnóstico e 

Tratamento do CCU e da Mama; e a Política Nacional de Atenção Oncológica 

(THULER et al, 2012).  

O Ministério da Saúde no ano de 1998 motivado por dados estatísticos, 

embasado em consultorias internacionais, instituiu o Programa Nacional de Controle 

ao Câncer do Colo Uterino – PNCCC. Desde então, passaram-se cerca de 16 anos 

sem que esta e outras políticas conseguissem diminuir a incidência e mortalidade 

por câncer de colo uterino. 

Diversos trabalhos no mundo todo procuram estabelecer quais seriam as 

melhores abordagens diagnósticas a fim de evitar doença grave no colo uterino 

como o câncer em estádios avançados. Os benefícios do rastreamento por meio da 

colpocitologia oncótica (CO) não foram obtidos de forma homogênea em todo o 

mundo: ainda hoje, a cada ano, meio milhão de mulheres são vítimas do câncer do 

colo uterino (CU) e metade delas morre da doença. Neste sentido, o melhor método 

de prevenção do câncer de colo uterino, cujo objetivo principal é o rastreamento de 

lesões invasoras através da detecção e tratamento de lesões pré-neoplásicas ainda 

permanece questionável e duvidoso pelas estatísticas apresentadas, em especial, 

nos países menos favorecidos (SOLOMON, 2003). 

De uma maneira geral, as recomendações para prevenção incluem a 

simples colpocitologia, a colposcopia, o teste DNA-HPV, ou até mesmo a repetição 

da colpocitologia (KATZ, 2010). No Brasil, o rastreamento recomendado pelo 

Ministério da Saúde é a realização do exame Papanicolaou ou colpocitologia 

oncótica, sendo a mulher submetida à colposcopia quando o resultado da 

colpocitologia estiver alterado (INCA, 2006). 

A incidência e a mortalidade por Câncer do colo do útero têm uma 

peculiaridade porque pode ser controlado por meio de rastreamento e ações 

educativas, diferindo assim, da maioria das neoplasias que ocorrem em humanos. O 

que particulariza o CU em relação às demais neoplasias é o fato de este câncer 

desenvolver-se a partir de lesões pré-invasoras bem definidas, de comportamento 

conhecido, e de evolução lenta, as chamadas “neoplasias intraepiteliais cervicais” 

(NIC). Isto é, o diagnóstico de lesões precursoras é baseado na identificação de 

células cervicais anormais na citologia oncótica (SARIAN, 2010). 



34 

 

Estima-se uma redução de até 80% na mortalidade por este câncer a partir 

do rastreamento de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com a citologia 

oncótica e tratamento das lesões precursoras com alto potencial de malignidade ou 

carcinoma “in situ” (BRASIL, 2007). Segundo a Organização Mundial de Saúde, com 

uma cobertura da população-alvo de, no mínimo, 80% 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 (WHO, 2002). A experiência de alguns 

países desenvolvidos mostra que a incidência do câncer do colo do útero foi 

reduzida em torno de 80% onde o rastreamento citológico foi implantado com 

qualidade, cobertura, tratamento e seguimento das mulheres (WHO, 2007). 

Conforme pesquisa realizada no Distrito Federal cujo objetivo foi identificar 

quais os fatores estaria contribuindo para o insucesso do programa de prevenção do 

câncer do colo do útero evidenciou-se que as razões para o insucesso dos 

programas de rastreamento baseados na CO em países menos favorecidos 

economicamente, aliadas à baixa sensibilidade do método, e a outras detectadas 

neste estudo, entre as quais estão: baixa cobertura populacional; fatores como baixo 

nível socioeconômico; baixa escolaridade; dificuldades de acesso ao sistema de 

saúde; experiências negativas durante a assistência; dificuldades operacionais; 

ausência de controle de rastreamento e seguimento de pacientes (MACEDO et al, 

2011). 

No mesmo estudo constatou-se que a mortalidade por câncer cervical no 

Brasil tem se mantido estável apesar dos programas de prevenção de câncer 

cervical. Em outros países, estas incidências diminuíram significativamente com 

ações básicas de saúde, e hoje o que buscam é o aperfeiçoamento de métodos 

diagnósticos considerando-se também a relação custo efetividade das ações 

(MACEDO et al, 2011). 

Especificamente no Brasil as ações de controle contra o Câncer já vêm 

sendo enfrentadas pelo Estado a partir da década de 30 do século XX. O país já foi 

sede no ano de 1954 do VI Congresso Internacional de Câncer, em São Paulo e em 

1957 foi inaugurado o hospital-instituto (atual INCA), no Rio de Janeiro, que passou 

a ser sede do Sistema Nacional do Câncer (SNC), destinado a orientar e controlar a 

campanha de câncer em todo país (BRASIL, 2006e). 

Após um período de regressão nas políticas públicas de saúde, estando 

incluso as políticas de controle do câncer, foi criado, nos anos 80, o Programa de 
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Oncologia (Pro-Onco), com o objetivo de retornar o controle da doença. Com os 

avanços do Sistema Único de Saúde (SUS), o INCA tornou-se responsável pelo 

cumprimento de agente diretivo das políticas de controle do câncer no país (BRASIL, 

2007a). 

A inserção do SUS possibilitou a criação de políticas diferenciadas para a 

atenção oncológica. Em 1998, surgiu o Programa Nacional de Controle do Câncer 

do Colo do Útero. No ano de 2000, as primeiras iniciativas para o controle do câncer 

de mama, foram consolidadas com as diretrizes técnicas nesta área (BRASIL, 

2004a). 

Muitos esforços foram sendo alcançados e no ano de 2005 foi instituído a 

Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO), através da Portaria 2439/GM 

(BRASIL, 2005b). Esta política estabeleceu de forma inovadora e integrada uma 

abordagem para o controle do câncer no Brasil desde a promoção da saúde até os 

cuidados paliativos. 

A Portaria acima citada orienta a organização da Rede de Atenção 

Oncológica nos Estados favorecendo a superação da fragmentação das ações e a 

garantia da efetividade e eficiência no controle ao câncer. Com isso, propicia o 

conjunto de ações necessárias para a atenção integral ao câncer: Promoção, 

Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação e Cuidados Paliativos, a ser 

implantadas em todas as unidades federativas, respeitadas as competências das 

três esferas de gestão (BRASIL, 2005b). 

As proposições desta Política estão em consonância com o ideário do SUS 

de constituição de um modelo assistencial voltado para vigilância em saúde, 

ampliação da cobertura com assistência qualificada, definição de parâmetros 

técnicos para avaliação, educação permanente, incentivo a pesquisa, entre outros. 

Essas ações envolvem a formulação de políticas e de instrumentos de planejamento 

e programação, assessoria, avaliação e monitoramento da qualidade e da produção 

de serviços. 

A Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO) foi proposta como 

estratégia para ações integradas de controle das neoplasias malignas. Dentre essas 

ações, o controle dos cânceres do colo do útero e de mama é assumido como 

prioridade nacional pela elevada incidência e possibilidade de redução da morbidade 

e mortalidade mediante o rastreamento populacional. Para isso, há um diálogo entre 

a coordenação de prevenção e Vigilância do controle do Instituto Nacional do 
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Câncer junto às Secretarias Estaduais de Saúde para contribuir com a organização 

da rede de atenção oncológica nos Estados. 

Em 2006, o câncer de mama e o câncer do colo do útero foram assumidos 

no Pacto pela Saúde como prioridades nacionais no conjunto de ações de controle 

propostas em Defesa da Vida (BRASIL, 2006a). A inclusão desta temática na 

agenda pública da saúde já estava presente na Política Nacional de Atenção Básica 

(BRASIL, 2006c), na Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher (BRASIL, 

2004b), desde seu lançamento em 1984, e na Política Nacional de DST/Aids 

(BRASIL, 1999), o que ilustra a transversalidade das ações de controle dos cânceres 

do colo do útero e de mama. 

Embora tenhamos aporte nas políticas direcionadas para o controle do 

câncer do colo do útero, especificamente no Brasil, ainda é baixa a cobertura do 

rastreamento dessa patologia. A oferta de exames de Papanicolaou para uma 

cobertura de 80% da população-alvo pode ser estimada pela razão entre exames 

citopatológicos nesta população e o número total de mulheres desta faixa etária. 

Espera-se que esta razão seja de no mínimo 0,3 exames/mulher ano. A razão 

encontrada para o Brasil em 2005, sem excluir a população coberta pela saúde 

Suplementar, foi de 0,17 exames/mulher ano. Até o momento, nenhum estado 

apresentou este patamar mínimo de oferta (BRASIL, 2006e). 

Para permitir o controle do câncer do colo do útero e assim reduzir a 

incidência e mortalidade através do rastreamento das lesões escamosas intra-

epitelial de alto grau o Brasil adotou a oferta do exame de Papanicolaou para 

mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, considerada a de maior risco. A 

recomendação é que todas as mulheres com vida sexual ativa, especialmente na 

faixa etária indicada, façam tal exame com periodicidade de três anos, após dois 

resultados normais consecutivos, com intervalos de um ano (BRASIL, 2003). 

É incontestável que o Brasil necessita cada vez mais do fortalecimento de 

políticas para o controle e prevenção do câncer. A implementação dessas propostas 

deverá priorizar todas as regiões brasileiras, desde a mais desenvolvida – cultural, 

social e economicamente – até as regiões com mais carências.  As abordagens 

orientadas para enfrentar esse problema de saúde são, essencialmente, múltiplas, 

incluindo: ações de educação para saúde em todos os níveis da sociedade; 

prevenção orientada para indivíduos e grupos; qualificação de recursos humanos e 

melhoria dos recursos materiais; compromisso do governo para ofertar exames e 
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tratamento para usuárias conforme sua necessidade, descentralizar a atenção 

oncológica reorganizando em redes assistenciais em vários municípios e não 

somente a aglomeração nos grandes centros urbanos. Ações nessa dimensão 

poderiam contribuir para minimizar riscos e agravos decorrentes das carências 

vigentes nos serviços públicos e relacionadas à saúde sexual e reprodutiva. 

 

 

3.5. ANÁLISE DE SOBREVIDA E A IMPORTÂNCIA DESSE TIPO DE 

ESTUDO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO CÂNCER. 

 

O estudo de sobrevida ou de sobrevivência é importante devido expressar 

um indicador- síntese da atuação/efetivação dos serviços de atenção à saúde. Esse 

tipo de estudo é influenciado por diversos fatores socioeconômicos, culturais, 

demográficos, ambientais e assistenciais.  

O resultado desse tipo de estudo clama por situações que poderiam ser 

evitadas com a adoção de medidas de promoção e prevenção da saúde, tais como a 

efetivação de programas e estratégias direcionadas ao público, qualificação das 

estruturas de saúde e recursos humanos tanto nas unidades básicas de saúde como 

na rede hospitalar e também em outros espaços de forma a contemplar os princípios 

do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Conforme estudo realizado por Pederson et al. (2004) revelam que a 

sobrevida é um parâmetro considerável para avaliar resultados na área oncológica, 

onde as taxas de mortalidade em séries históricas são de alta relevância analítica. 

Então, dessa forma, a análise estatística de sobrevida expressa à probabilidade de 

vida após um período determinado disseminando assim, a qualidade dos serviços de 

saúde, como por exemplo, no caso do rastreamento precoce do câncer. 

Para Bustamante et al. (2002) esse tipo de estudo concede maior qualidade 

de vida aos indivíduos acometidos e quando desenvolvido com base populacional, 

colabora para a descrição do comportamento da doença e dos fatores prognósticos 

a ele relacionado. Destarte, o estudo de sobrevida propicia ao profissional de saúde 

e ao paciente conhecer o comportamento da doença. 

Conforme ainda Bustamante et al (2002) a análise de sobrevida trabalha na 

perspectiva de oferecer informações ponderosas para a vigilância epidemiológica do 

câncer, porque o seu resultado/medição ajuda a explicar a importância do 
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estadiamento da doença e acesso ao tratamento e eficácia. Para isso, utiliza como 

método a estatística para estimar a influencia de co-variáveis com o tempo de 

sobrevivência, ou o recorte do tempo inicial observado até à ocorrência do evento. 

Neste tipo de estudo, os mais importantes parâmetros estão à probabilidade 

de sobrevivência em cada intervalo e a sobrevivência acumulada (taxa de 

sobrevivência), ou seja, a probabilidade de sobreviver desde o tempo zero até o 

objetivo final da data estimada. 

A análise de sobrevivência é utilizada quando o tempo for o objeto de 

interesse, seja esse interpretado como o tempo até a ocorrência de um evento ou o 

risco de ocorrência de um evento por unidade de tempo. Desta forma, estes estudos 

buscam enfatizar e detalhar o máximo possível a informação relacionada ao tempo 

(CARVALHO, 2011). 

Um estudo realizado em Joinville – SC (2012) apontou que a análise de 

sobrevida permite conhecer o indicador para servir de apoio agregando outros 

indicadores na avaliação do impacto dos serviços de saúde, para o diagnóstico 

precoce e tratamento dessa enfermidade. 

Na pesquisa realizado por Nakagawa et al (2011) indentificou que o estudo 

de sobrevida é um importante indicador de acompanhamento e controle do câncer. 

Com freqüência é usado para avaliar a eficácia do tratamento, a disponibilidade e 

acessibilidade dos recursos disponíveis, sendo útil na avaliação de resultados dos 

programas de saúde. Ademais, estudos dessa natureza permitem detectar os 

fatores que mais influenciam na taxa de sobrevida dos casos de cânceres.  

De acordo com o estudo de Bustamante et al (2002) as probabilidades de 

sobrevida, por sua vez, refletem e avaliam os avanços diagnósticos e terapêuticos e, 

quando desenvolvida com base populacional, contribuem na descrição do 

comportamento da doença e dos fatores prognósticos a ela relacionados. 

As taxas de sobrevida podem ainda ser aplicadas para aferir a eficiência 

global do sistema de saúde, que depende não só da qualidade do cuidado prestado 

para os usuários, mas também da acessibilidade ao sistema de saúde e, 

conseqüentemente, à probabilidade de um diagnóstico e tratamento precoces 

(ESTÈVE et al, 1994). 

A sobrevida sofre variações nos resultados, que pode aumentar ou diminuir 

de acordo com a eficácia de algumas intervenções, como por exemplo: o acesso aos 

serviços, os programas de rastreamento (screening), a disponibilidade de meios 
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diagnósticos e de tratamento interferem na história natural da doença 

(BUSTAMANTE et al, 2002).  

A interpretação destes achados deve ser cuidadosa, pois podem refletir 

mudanças que, na realidade, não contribuem para o aumento real do tempo de vida 

destes pacientes. O diagnóstico precoce pode ser fruto de uma identificação clínica 

propiciada pela maior atenção dada a estes sintomas pelo médico e mesmo pelo 

paciente, ou a um diagnóstico préclínico feito com programas de rastreamento ou 

mesmo com a descoberta ocasional no curso de uma avaliação clínica com outras 

finalidades (BUSTAMANTE et al, 2002).  

É muito importante uma antecipação diagnóstica, porém pode não significar 

um aumento real da sobrevida, dependendo dos recursos terapêuticos disponíveis e 

de seus melhores resultados nos tumores em estágios iniciais. É interessante ter 

este conhecimento, pois diagnósticos precoces em doenças que não dispõem de 

tratamentos efetivos podem trazer desvantagens para os usuários (BUSTAMANTE 

et al, 2002).  

Ainda no estudo de Nakagawa et al (2011) identificou através de um 

desenho diferentes taxas de sobrevida vêm sendo registradas em diversos países 

nos casos de câncer do colo do útero.  Nos Estados Unidos da América, estudos 

mais recentes detectaram taxa de sobrevida de 70,1% (2). Na Austrália, França e 

Inglaterra, as taxas encontradas, foram de 72%, 67% e 60%, respectivamente, 

enquanto as mais baixas encontram-se na Índia (40%) e Filipinas com 29%. Dessa 

maneira, vários fatores contribuem para a existência dessa diferença, dentre eles a 

detecção precoce, pois, conforme estudos realizados há uma menor proporção de 

carcinoma in situ, ou seja, tumor localizado em países em desenvolvimento do que 

nos EUA, indicando que, naqueles em desenvolvimento, a doença está sendo 

detectada somente na fase avançada. 

Visualizando estes dados, percebe-se que existe uma expressiva diferença 

na taxa de sobrevida nos países desenvolvidos e naqueles em desenvolvimento. Do 

mesmo jeito, constata-se a dissemelhança na taxa de sobrevida em um país com 

distintas regiões e distintas realidades.  

Eventualmente, estas diferenças estejam relacionadas muito mais com a 

extensão da doença, que determina o tipo de tratamento. Por isso, maior grau de 

invasão é considerado um dos mais importantes indicadores de prognóstico. Dessa 
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forma, em um mesmo país podemos ter diferentes situações de diagnóstico precoce 

ou não e que determinará a taxa de sobrevida. 

Frente ao exposto, conclui-se que a taxa de sobrevida sofre ação de vários 

fatores que determinará este resultado. Deste modo, fatores socioeconômicos, 

idade, tipo histológico, número de filhos, comorbidades, estadiamento, serviços 

comprometidos com diagnóstico precoce, serviços de saúde direcionados para 

promoção e prevenção, disponibilidade e acessibilidade para tratamento de 

quimioterapia, radioterapia, cirurgia, recursos humanos capacitados e necessários a 

demanda entre outros, contribuem exclusivamente para a taxa de sobrevida nos 

casos de cânceres, em geral. 

De uma maneira geral, os estudos de sobrevida e de prognósticos 

oportunizam ao profissional de saúde e ao paciente oncológico apreender o 

comportamento desta doença e obter respostas para as dúvidas que os mobilizam, 

possibilitando uma abordagem realista e que proporcione maior qualidade de vida 

aos indivíduos acometidos por esta doença. Dessa forma, estes estudos reforçam e 

desenham como está atuação das estratégias/programas/assistência aos pacientes. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Estudo de prognóstico com abordagem quantitativa do tipo análise de 

sobrevida realizada com registros de prontuários clínicos de mulheres com 

diagnóstico de câncer do colo do útero em duas instituições de referência para o 

tratamento de câncer no estado do Rio Grande do Norte, a seguir: Liga Norte-Rio-

Grandense Contra o Câncer – LNRCC, na cidade de Caicó e Natal e, Centro de 

Oncologia e Hematologia de Mossoró - COHM.  

Compreende-se que os estudos de coorte são estudos observacionais em 

que a situação dos participantes quanto à exposição de interesse determina sua 

seleção para estudo, ou sua classificação após a inclusão no estudo. Para isso, os 

indivíduos são monitorados ao longo do tempo para avaliar a incidência de doença 

ou de outro desfecho de interesse (MEDRONHO et al, 2009). 

O estudo de coorte mostra-se interessante porque pode ser conduzidos com 

diversas finalidades, incluindo a avaliação da etiologia de doenças ou de sua história 

natural e o estudo do impacto de fatores prognósticos, intervenções diagnósticas e 

terapêuticas (MEDRONHO et al, 2009). 

Evidencia-se que a análise de sobrevivência eventualmente chamada de 

análise de sobrevida é um importante indicador de acompanhamento e controle do 

câncer. Este tipo de estudo é usado com freqüência para avaliar a eficácia do 

tratamento, a disponibilidade e acessibilidade dos recursos disponíveis, sendo útil 

para visualizarmos como estar à assistência/prevenção/promoção através da 

avaliação de resultados dos programas/políticas/estratégias de saúde. Além, disso, 

estudos dessa natureza permitem detectar os fatores que mais influenciam na taxa 

de sobrevida dos casos de cânceres (NAKAGAWA, et al, 2011). 

A análise de sobrevivência é utilizada quando o tempo for o objeto de 

interesse, seja esse interpretado como o tempo até a ocorrência de um evento ou o 

risco de ocorrência de um evento por unidade de tempo. Desta forma, estes estudos 

buscam enfatizar e detalhar o máximo possível a informação relacionada ao tempo 

(CARVALHO, 2011). 

A Liga Norte-Rio-Grandense Contra o Câncer possui em pleno 

funcionamento quatro unidades hospitalares integradas, três localizadas na cidade 
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de Natal e uma na cidade de Caicó. São as seguintes: Hospital Luís Antonio, 

Policlínica, Ambulatório CECAN e o Hospital de Oncologia do Seridó. A estrutura de 

atendimento da Liga oferece assistência médica, diagnóstico e tratamento 

especializado. Além disso, a instituição estende sua preocupação a outras esferas 

da atenção oncológica, como a prevenção, o acompanhamento, a reabilitação e os 

cuidados paliativos. As suas sedes estão localizadas na cidade de Natal e Caicó.  

Natal é a capital do Rio Grande do Norte, pertencente à Região 

Metropolitana de Natal, à microrregião de Natal, à mesorregião do Leste Potiguar e 

ao Pólo Costa das Dunas. Ocupa uma área geográfica de 167.263 km² e 803.739 

habitantes (IBGE, 2010). A cidade de Caicó/RN, situada na Região do Seridó do Rio 

Grande do Norte, ocupa uma área total de 1.228,583 km2, e segundo o último senso, 

possui 62.709 habitantes (IBGE, 2010).  

De acordo com o relatório do registro hospitalar de câncer no ano entre 2006 

a 2010 houve um aumento significativo de casos de câncer na LNRCC. Neste 

período foi registrado um total de 20.934 casos de neoplasias malignas. A destacar 

por ano: em 2006 foram registrados 3.438; 2007 foram 3.916; em 2008 

diagnosticaram 4.446 casos; no ano de 2009 foram 4.447 casos e no ano de 2010 

foram contabilizados 4.687 casos. Nesse cenário, o Instituto Nacional do Câncer 

(INCA) estimou que 7 mil novos casos de câncer surjam, em 2014, no Rio Grande 

do Norte. Atualmente, somente a LIGA registra, em média, 419 novos casos a cada 

mês. 

O Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró - COHM está localizado 

no município de Mossoró/RN. O referido município está situado no sertão 

nordestino, no Estado do Rio Grande do Norte, na região oeste do estado, às 

margens do Rio Apodi-Mossoró, distante 278 km da capital. 

Mossoró é a segunda cidade demograficamente mais densa do Estado, com 

uma estimativa populacional para o ano 2013 de 280.314 habitantes. Ocupa uma 

área de unidade territorial de 2.099,33 Km2 e uma população média de 259.815 

habitantes de acordo com o Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE no ano de 2010. 
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4.2. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população estudada totalizou 1571 prontuários clínicos das mulheres com 

câncer do colo do útero diagnosticada entre 01 de janeiro de 2003 a 31 de dezembro 

de 2008. Com uma ressalva de perda de 56 prontuários durante a coleta devido o 

arquivo não ter encontrado por alguma mudança na logística ou desistência da 

mulher no tratamento. Dessa forma, a amostra do estudo totalizou com um número 

de 1515 prontuários.  

A população da pesquisa compreendeu todos os prontuários clínicos de 

mulheres com diagnóstico confirmado de câncer do colo do útero (data da biópsia) a 

partir de 01 de janeiro de 2003 até 31 dezembro de 2008. Nesse aspecto, o estudo 

teve um seguimento de 5 anos, a contar da entrada do último usuário em 2008. O 

seguimento total do estudo foi de 11 anos, compreendendo os anos de 2003 a 2013 

e que submeteram ao seguimento clínico.  

Para ter acesso aos prontuários, foi feito uma abordagem inicial com os 

profissionais da LNRCC e do COHM que atuam no setor de arquivos e outros afins 

envolvidos na pesquisa. Desta maneira, essas pessoas foram convidadas a 

participarem da reunião para esclarecimentos que foi realizada em espaço 

reservado na LNRCC e no COHM com data e hora marcada. Esta reunião teve 

como objetivo apresentar o projeto de pesquisa de forma clara e concisa para 

conhecimento do Diretor e trabalhadores e solicitação da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

A coleta de dados foi realizada nos meses de Julho a Outubro de 2014, após 

aprovação do comitê de ética da Liga Norte Rio-Grandense Contra o Câncer. 

Foram recrutados como critérios de inclusão: todos os prontuários de 

mulheres com diagnóstico de câncer do colo do útero no período correspondente a 

01 de Janeiro de 2003 a 31 de Dezembro de 2008. 

Apresentaram-se como critérios de exclusão: prontuários ilegíveis; 

prontuários, cujas mulheres mudaram para outro Estado; e prontuários de mulheres 

que abandonaram o tratamento clínico.  

Para coleta dos dados utilizou-se um questionário organizado didaticamente 

em duas partes: a primeira abordando questões socioeconômicas - demográficas 

para caracterização e definição do perfil da população estudada. A segunda parte 
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compreendeu perguntas relacionadas aos aspectos clínicos do câncer do colo do 

útero, para atingir aos objetivos do estudo.  

 

4.3. VARIÁVEL DEPENDENTE 

 

É interessante colocar que qualquer que seja o tipo de estudo 

epidemiológico, geralmente há uma variável de interesse, também chamada de 

variável dependente ou resposta. Essa variável pode ser o número de casos de 

determinada doença, ou a sua incidência, ou a sua probabilidade de ocorrência, ou 

outra medida que vise descrever a freqüência com que a doença ocorre 

(BUSTAMANTE-TEIXEIRA; FAERSTEIN; DO ROSÁRIO LATORRE, 2002). 

Especificamente neste estudo a variável dependente foi o tempo de 

seguimento que foi calculado a partir da data de entrada no seguimento (data de 

confirmação do diagnóstico, data do óbito e/ou a data da última consulta. Para os 

pacientes que seguem vivos os dados foram censurados. 

 

4.4. VARIAVEL INDEPENDENTE 

As variáveis independentes seguiram de acordo com o caráter 

socioeconômico - demográfico dos sujeitos apresentados no quadro a seguir. O 

quadro apresenta o nome da variável, o código no banco de dados, a natureza da 

variável e os valores utilizados para a composição construção do banco de dados: 

Quadro 1: Descrição das variáveis socioeconômico – demográfico para compor o perfil das 
mulheres com câncer do colo do útero. Mossoró/RN, 2015. 

Nome da 

variável 
Código Natureza Valores 

Nome    

Prontuário Pront Numérico  

Idade Idade Quantitativa Numérico 

Data 

Nascimento 
DN   

Fuma Fuma Qualitativa 
0 – Sim 

1 – Não 

Alcool Alcool Qualitativa 0 – Sim 
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1– Não 

Cor Cor_R Qualitativa 

1 – Branco 

2 – Negro 

3 – Pardo 

4 – Indígena 

Escolaridade Esc Qualitativa 

1-Analfabeto 

2-Fundamental Incompleto 

3-Fundamental 

4-Médio Incompleto 

5- Médio 

6- Superior 

7- Pós-graduação 

 

Estado civil Estado Civil Qualitativa 

1 – Casada 

2 – Solteira 

3 – Viúva 

4 – saparada 

Situação 

previdenciária 
Sit_Prev Qualitativa 

1 – Aposentada 

2 – Trabalha atualmente 

3 –Está de Beneficio 

4 – Sem Renda 

5 – Outros 

Número de 

Filhos 
Num_Filho Numérico  

Renda Familiar Renda Qualitativo 

1 – Sem renda 

2 – Um salário 

3 – Um a dois salários 

4 – Dois a três salários 

5 – Três a quatro salários 

6 – Outros 

Recebe apoio 

familiar no 

tratamento 

Rec_apoio_TTT Qualitativo 

1 – Esposo 

2 – Filhos 

3 – Irmãos 
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4 – Amigos 

5 – Outros 

Fonte: Coleta de dados. 

 

A segunda parte do questionário compreenderá variáveis clínicas que 

auxiliarão no entendimento do tempo de sobrevida da mulher após o diagnóstico 

conforme data da biópsia. 

 

Quadro 2: Apresentação das variáveis clínicas. Mossoró/RN, 2015. 

Nome  variável Código Natureza Valores 

Data da Biópsia Dt_biop Numérica  

Conclusão 

Biópsia 
 Descritiva  

Metástase Metast Qualitativa 
1 – Sim 

2 - Não 

HPV HPV Qualitativo 
1 – Sim 

2 - Não 

Data do óbito Dt_obit Numérico  

Tipo  histológico Tip_histolo Descritivo  

Procedimento 

Cirúrgico 
Proc_cirug Qualitativo 

1 – Sim 

2 - Não 

Radioterapia Radio Qualitativo 
1 – Sim 

2 - Não 

Quimioterapia Quimio Qualitativo 
1 – Sim 

2 - Não 

Status Status Qualitativo 
1 – Morte 

2 - Censura 

Queixa principal Queix_Princ Descritiva  

Comorbidades Co_Morb Descritiva  

Braquiterapia Braquiter Qualitativo 
1 – Sim 

2 - Não 

Seguimento Seguimento Qualitativo 
1 – Sim 

2 - Não 
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Ultima consulta Última Cons. Data  

Câncer na 

família 
Câncer na família Qualitativo 

1 – Sim 

2 - Não 

Tumor Tumor Descritivo  

Nódulo Nódulo Qualitativo 
1 – Sim 

2 - Não 

Metástase Metástase Qualitativo 
1 – Sim 

2 - Não 

Estadiamento Estadiamento Descritivo  

Fonte: Coleta de dados. 

Terminado a coleta, foi iniciado à análise dos dados. Primordialmente, 

realizou-se uma apreciação de todo o material, para assim ter-se uma compreensão 

geral do conteúdo. 

O tratamento dos dados foi realizado na plataforma STATA. As funções de 

sobrevida foram calculadas empregando o método de Kaplan-Meier. O teste Log-

rank foi utilizado para comparação das funções de sobrevida para cada variável. 

Foram analisadas como fatores prognósticos independentes as variáveis: idade, 

estado civil, número de filhos, tabagista, sem renda, estadiamento, metástase, que 

realizou radioterapia e quimioterapia, procedimento cirúrgico, queixa principal, HPV, 

tipo histológico, quem realizou histerectomia, seguimento e antecedentes familiares.. 

As variáveis foram estratificadas segundo a existência de pontos de corte e o 

resultado do teste log-rank para as curvas de Kaplan-Meier de cada variável. Para 

avaliação dos fatores prognósticos associados ao desfecho escolhido, foram 

calculadas as hazard ratios (HR) e intervalos com 95% de confiança, seguindo-se o 

modelo de riscos proporcionais de Cox. Apenas as variáveis que apresentaram HR 

brutas estatisticamente significativas (p < 0,05) foram incluídas. Em Todos os testes 

o nível de significância correspondeu a 5%.  

O Projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Liga Norte – Rio - Grandense e obteve aprovação no dia 06/05/2014 com o seguinte 

número CAAE: 25412913.7.0000.5293 conforme recomenda a Resolução nº. 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), do Ministério da Saúde, a qual 

trata da pesquisa com seres humanos. Foi assegurado o anonimato das mulheres 

que participaram do estudo. 
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5. RESULTADOS  

 

Esse estudo foi realizado com 1515 mulheres diagnosticadas com câncer do 

colo do útero. O período de seguimento variou de 1 a 136 meses, no período 

compreendido entre 2003 e 2008, com um tempo médio foi de 32,69 meses e o 

tempo mediano de 18 meses. Ao final deste seguimento, foram observados os 

seguintes resultados: 1097 mulheres (72%) estavam vivas e foram observados por 

12, 36 e 60 meses, apresentados por censuras; 426 casos (28%) foram a óbitos, 

cuja causa básica de morte foi o câncer do colo do útero. 

Ao realizar a análise de sobrevida, observou-se que sua taxa global, ou seja, 

sem estratificação, em 1, 3 e 5 anos, alcançou um percentual de 84,07%, 67,56% e 

62, 21% respectivamente (Figura 1). Houve perca no seguimento de 56 mulheres 

conforme critérios de exclusão estabelecidos.  

 

Figura - 1 Função de sobrevida global em 60 meses de câncer do colo do útero. n=1515. 
Mossoró/RN, 2015. 

 

 

Observando a sobrevida estratificada pelos fatores socioeconômicos-

demográficos, apresentaram uma menor curva da função de sobrevida as mulheres 

que apresentavam uma idade acima de 66 anos (Figura 2), que eram solteiras 

(Figura 3), possuíam até três filhos (Figura 4), sua situação previdenciária era sem 

renda (Figura 5) e que eram fumantes (Figura 6).  
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Figura – 2 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para as mulheres com câncer do colo do 
útero em função da idade. Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil, 2003-2008. 

 
 
 
Figura 3. Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para as mulheres com câncer do colo do 
útero em função do estado civil. Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil, 2003-2008. 
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Figura – 4 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para as mulheres com câncer do colo do 
útero em função do número de filhos. Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil, 2003-2008. 

 

 
Figura – 5 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para as mulheres com câncer do colo do 
útero em função da situação previdenciária. Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil, 2003-
2008. 
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Figura – 6 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para as mulheres com câncer do colo do 
útero em função do uso de tabaco. Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil, 2003-2008. 

 

 

Conforme ilustrado na Tabela 1, foi verificada que as variáveis 

socioeconômica-demográfica, ora apresentadas, reduziram a taxa de sobrevida 

gradualmente de maneira significativa, nos tempos de um, três e cinco anos. Porém, 

para as variáveis: cor, escolaridade, profissão, renda, comorbidade, diabetes, 

hipertensão arterial e álcool, não foi observado significância estatística.    

 

Tabela 1. Análise bivariada estratificada da sobrevida das mulheres com câncer do colo do 
útero, conforme as variáveis sociodemográficas e clínicas. Rio Grande do Norte, 2003-2008.  

Variáveis 
Número 

de óbitos 
% 1 ano 3 anos 5 anos Valor de p 

Idade             

Até 35 anos 43 10,78 88,71% 73,82% 73,46% <0,001 

36 a 45 anos 78 19,55 88,30% 72,78% 67,15%   

46 a 55 anos 81 20,30 87,44% 68,25% 61,92%   

56 a 65 anos 82 20,55 80,43% 66,10% 62,34%   

66 ou mais 
anos 

115 28,82 
76,67% 58,26% 48,73% 

  

Cor             

Branca 58 20,21 84,60% 70,50% 66,41%  0,724 

Outras 229 79,79 86,56% 71,32% 65,69%   

Escolaridade             

Analfabeto 108 35,18 74,88% 55,15% 47,58%  0,188 

Fundamental 163 53,09 81,04% 62,25% 57,88%   

Médio + 
superior 

36 11,73 
81,75% 58,72% 56,01% 

  

Estado civil             

Casada 187 47,22 86,75% 71,89% 67,11% <0,001 

Solteira+ 
divorciada+ 
viúva 

209 52,78 
81,30% 63,04% 56,46% 
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Número de filhos             

Até 3 filhos 159 51,79 80,51% 62,23% 57,26%  0,031 

4 a 6 FILHOS 61 19,87 89,20% 73,00% 67,65%   

>6 filhos 87 28,34 84,39% 69,67% 63,29%   

Profissão             

Do lar 156 61,90 84,51% 68,65% 65,24%  0,109 

Agricultora 47 18,65 83,42% 50,83% 53,04%   

Outros 49 19,44 90,88% 73,10% 64,60%   

Situação previdenciária             

Aposentada 125 53,19 79,72% 62,11% 55,67% <0,001 

Trabalha 
atualmente 

14 5,96 
91,06% 87,13% 82,60% 

  

Sem renda 69 29,36 72,52% 47,32% 44,11%   

Outros 27 11,49 87,07% 67,04% 58,39%   

Renda             

Até 1 salário 144 58,30 79,55% 58,58% 53,94%  0,168 

> 1 salário 103 41,70 80,28% 65,49% 60,51%   

Comorbidade             

Sim 95 48,22 81,35% 63,47% 54,79%  0,273 

Não 102 51,78 84,95% 67,17% 62,57%   

Diabetes             

Sim 26 7,28 79,44% 59,02% 53,09%  0,311 

Não 331 92,72 82,24% 65,25% 59,55%   

Hipertensão arterial             

Sim 72 20,17 79,58% 63,61% 55,04%  0,453 

Não 285 79,83 82,64% 65,16% 60,06%   

Fuma             

Sim 139 46,80 80,06% 60,87% 56,40% <0,001 

Não 158 53,20 88,51% 74,69% 69,14%   

Álcool             

Sim 35 20,59 81,21% 50,09% 45,02%  0,567 

Não 135 79,41 80,11% 60,14% 52,42%   

 

Ao realizar a estratificação das funções de sobrevida, pelas variáveis 

clínicas, verificou-se que as mulheres possuíam uma menor curva da função quando 

o tipo histológico era o carcinoma epidermóide (Figura 7), possuíam um 

estadiamento III e IV (Figura 8), apresentou metástase (Figura 9), presença do 

nódulo (I) (Figura 10) e tumor (4) (Figura 11), que apresentavam queixa principal 

(Figura 12), sangramento vaginal e dor baixo ventre (Figura 13), que não possuía o 

diagnóstico de HPV (Figura 14), que não realizaram algum procedimento cirúrgico 

(Figura 15), que submeteram a cirurgia de histerectomia total (Figura 16) e que 

precisavam realizar radioterapia (Figura 17) e quimioterapia (Figura 18). As mulheres 

com histórico familiar de algum tipo de câncer apresentavam pior sobrevida (Figura 
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19). Para as mulheres que não realizaram o seguimento conforme orientações 

médicas e dos serviços de saúde tiveram uma pior sobrevida (Figura 20), bem como, 

quem não recebeu apoio familiar (Figura 21) no tratamento (Tabela 2). 

 

Figura – 7 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para as mulheres com câncer do colo do 
útero em função do Tipo histológico. Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil, 2003-2008. 

 

 

 

Figura – 8 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para as mulheres com câncer do colo do 
útero em função do estadiamento. Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil, 2003-2008 
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Figura – 9 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para as mulheres com câncer do colo do 
útero em função da ocorrência de metástase. Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil, 
2003-2008. 

 

 
Figura – 10 e 11 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para as mulheres com câncer do 
colo do útero em função do estadiamento do nódulo e do tumor. Rio Grande do Norte, 
Nordeste do Brasil, 2003-2008. 
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Figura – 12 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para as mulheres com câncer do colo do 
útero em função da queixa principal. Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil, 2003-2008. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

 

Figura – 13 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para as mulheres com câncer do colo do 
útero em função da sintomatologia de sangramento vaginal e dor baixo ventre. Rio Grande 
do Norte, Nordeste do Brasil, 2003-2008. 

 

 
 
Figura – 14 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para as mulheres com câncer do colo do 
útero em função da presença do HPV. Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil, 2003-2008. 
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Figura – 15 e 16  Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para as mulheres com câncer do 
colo do útero em função da realização de procedimento cirúrgico e qual cirurgia. Rio Grande 
do Norte, Nordeste do Brasil, 2003-2008. 
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Figura – 17 e 18 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para as mulheres com câncer do 
colo do útero em função da realização de radioterapia e quimioterapia. Rio Grande do Norte, 
Nordeste do Brasil, 2003-2008. 
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Figura – 19 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para as mulheres com câncer do colo do 
útero em função da presença de familiares com algum tipo de câncer. Rio Grande do Norte, 

Nordeste do Brasil, 2003-2008. 

 

 

Figura – 20 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para as mulheres com câncer do colo do 
útero em função da realização do seguimento. Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil, 
2003-2008. 
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Figura – 21 Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para as mulheres com câncer do colo do 
útero em função do apoio familiar durante o tratamento clínico. Rio Grande do Norte, 
Nordeste do Brasil, 2003-2008. 

 

Averiguando essas estratificações clínicas, diante das taxas de sobrevida, 

percebe-se uma redução na taxa de sobrevida pouco a pouco de maneira 

significativa, nos tempos de um, três e cinco anos. Porém, para as seguintes 

variáveis observadas: presença de leucorréia e realização de braquiterapia, não 

foram constatadas significância estatística (Tabela 2).    

 

Tabela 2: Presença de leucorréia e realização de braquiterapia. Rio Grande do Norte, 203-

2008. 

Variáveis 
Número 

de óbitos 
% 1 ano 3 anos 5 anos valor de p 

Tipo histológico             

Carcinoma 
epidermóide 

340 83,74 
80,12% 60,54% 54,10% 

<0,001 

Outros 66 16,26 84,89% 69,96% 81,20%   

Estadiamento             

I 13 4,08 100,00% 87,71% 87,71% <0,001 

II 68 21,32 85,31% 67,70% 61,38%   

III 156 48,90 73,19% 50,57% 42,05%   

IV 82 25,71 72,29% 29,80% 21,18%   

Metástase             

Sim 18 4,42 86,36% 51,34% 34,22% <0,001 

Não 389 95,58 84,13% 68,18% 63,24%   

Nódulo             

O 54 22,31 85,04% 71,51% 65,88% <0,001 

I 72 29,75 76,26% 48,72% 34,59%   

II 2 0,83 75,00% 50,00% 50,00%   

X 114 47,11 78,91% 54,49% 51,71%   

Tumor             

1 17 7,20 97,78% 82,63% 79,15% <0,001 
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2 74 31,36 83,79% 63,16% 55,67%   

3 94 39,83 72,39% 51,13% 44,36%   

4 51 21,61 62,80% 28,26% 20,56%   

Queixa principal             

Sim 368 98,40 80,02% 60,48% 54,68% <0,001 

Não 2 0,53 97,62% 91,11% 91,11%   

Assintomática 4 1,07 100,00% 96,98% 96,98%   

Sangramento vaginal             

Sim 218 55,05 81,19% 62,65% 53,83%  0,046 

Não 178 44,95 83,54% 66,91% 61,88%   

Dor baixo ventre             

Sim 59 14,90 82,89% 56,79% 51,27% <0,001 

Não 337 85,10 82,28% 65,95% 60,50%   

Leucorréia             

Sim 31 7,83 78,85% 63,34% 55,87%   0,778 

Não 365 92,17 82,65% 64,85% 59,55%   

HPV             

Sim 64 15,72 93,62% 85,15% 82,01% <0,001 

Não 343 84,28 78,99% 59,20% 53,20%   

Procedimento cirúrgico             

Sim 133 32,68 91,68% 81,85% 78,07% <0,001 

Não 274 67,32 74,53% 50,96% 44,35%   

Realizou qual cirurgia             

Histerectomia 
total  

57 64,04 
91,54% 80,01% 76,52% 

 0,017 

Outras 32 35,96 93,46% 88,48% 86,39%   

Realizou radioterapia             

Sim 319 78,38 80,45% 57,91% 51,16% <0,001 

Não 88 21,62 89,28% 83,59% 81,35%   

Realizou quimioterapia             

Sim 244 59,95 83,55% 58,34% 50,99% <0,001 

Não 163 40,05 84,78% 76,74% 73,90%   

Realizou braquiterapia             

Sim 141 52,22 85,95% 67,42% 61,56%  0,208 

Não 129 47,78 88,41% 73,72% 68,88%   

Antecedentes familiares             

Sim 73 36,87 80,48% 64,37% 56,65%  0,005 

Não 125 63,13 89,08% 73,02% 68,88%   

Seguimento             

Sim 189 57,10 88,37% 76,66% 73,30% <0,001 

Não 142 42,90 73,28% 42,19% 31,76%   

Apoio no Tratamento             

Família 128 51,61 80,84% 62,98% 59,40%  0,038 

Não familiar 120 48,39 80,99% 57,40% 50,68%   
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Ao analisar os riscos proporcionais das variáveis socioeconômica-

demográfica e clínicas, os fatores prognósticos encontrados na pesquisa estão 

estabelecidos na Tabela 3, onde se observa relação significativa para o óbito por 

câncer do colo do útero, nas mulheres que apresentavam o maior risco quando 

tabagista (HR = 1,51; p < 0, 001), para o tipo histológico carcinoma epidermóide (HR 

= 2,66  e p < 0,001) no estadiamento IV (HR = 10,26; p <0, 001), as mulheres que 

não possuía renda (HR = 1,42; p < 0, 019), quem realizou radioterapia (HR = 2,66; p 

< 0, 001), quem realizou quimioterapia (HR= 1,82; p < 0, 001), sangramento vaginal 

(HR= 1,21; p < 0, 054), quem apresentou metástase (HR= 2,44; p < 0, 001), 

mulheres que possuíam antecedentes familiares com câncer (HR= 1,49; p < 0, 006), 

o nódulo I (HR= 2,29; p < 0, 001), mulheres com idade maior que 66 anos (HR= 2,31 

e p<0, 001), mulheres com estado civil de casada (HR= 1,39 e p< 0,001) e por fim as 

mulheres que não possuíam apoio familiar (HR=1,29  e p< 0,041). 

Foram detectadas como fator de proteção para o óbito do câncer do colo do 

útero, as mulheres que realizaram o seguimento correto durante o tratamento (HR = 

0,31; e p< 0, 006), que não realizaram procedimento cirúrgico (HR = 0,33; p < 0, 

001), que apresentavam queixa principal (HR =0,55; p < 0, 001), quem possuía HPV 

(HR= 0,31; p < 0, 001), que tinha parido de 04 a 06 filhos (HR= 0,44 e p< 0,019), que 

realizaram histerectomia (HR= 0,59  e p< 0,019) (tabela 2). 

Não foi encontrada relação significativa na razão de risco ou fator de 

proteção para óbito nas mulheres por câncer do colo do útero nas seguintes HR: 

mulheres que faziam uso de álcool, profissão, renda, transporte de tratamento, 

comorbidade, diabetes, dor baixo ventre, mulheres com hipertensão arterial, 

leucorréia, braquiterapia, cor e escolaridade. 

 

Tabela 3. Análise bivariada entre risco de óbito e fatores prognósticos das mulheres com 
câncer do colo do útero, Hazard ratio (HR) entre as categorias e seus respectivos níveis de 
significância estatística (valor de p). Rio Grande do Norte, 2003-2008. 

Variáveis HR 
IC 
Menor IC Maior p 

Idade 
    Até 35 anos 1 - - - 

36 a 45 anos 1,27 0,87 1,85 0,199 

46 a 55 anos 1,4 0,98 2,05 0,062 

56 a 65 anos 1,56 1,03 2,26 0,017 

66 ou mais anos 2,31 1,62 3,2 0,001 

Cor 
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Outras 1 - - - 

Branca 0,94 0,71 1,26 0,726 

Escolaridade 
    Analfabeto 1,0 - - - 

Fundamental O,79 0,62 1,01 0,071 

Médio + superior 0,86 0,59 1,26 0,459 

Estado Civil 
    Solteira+ divorciada+ 

viúva 1 - - - 

Casada 1,39 1,14 1,69 0,001 

Número de filhos 
    Até 3 filhos 1.0 - - - 

4 a 6 FILHOS 0,68 0,50 0,91 0,011 

>6 filhos 0,83 0,63 1,07 0,163 

Profissão 
    Do lar 1.0 - - - 

Agricultora 1,25 0,90 1,74 0,169 

Outros 0,85 0,62 1,18 0,349 

Situação previdenciária 
    Aposentada 1.0 - - - 

Trabalha atualmente 0,31 0,17 0,54 0,001 

Sem renda 1,42 1,05 1,90 0,019 

Outros 0,89 0,59 1,35 0,607 

Renda 
    > 1 salário 1 - - - 

Até 1 salário 0,83 0,65 1,07 0,172 

Comorbidades 
    Não 1 - - - 

Sim 1,17 0,88 1,55 0,266 

Diabetes 
    Não 1 - - - 

Sim 1,24 0,83 1,86 0,278 

Fuma 
    Não 1 - - - 

Sim 1,51 1,20 1,90 0,001 

Álcool 
    Não 1 - - - 

Sim 1,11 0,76 1,61 0,571 

Tipo histológico 
    Outros 1 - - - 

Carcinoma 
epidermóide 2,66 2,03 3,43 0,001 

Estadiamento 
    I 1,0 - - - 

II 3,39 1,87 6,15 0,001 

III 6,10 3,46 10,75 0,001 
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IV 10,26 5,70 18,45 0,001 

Metástase 
    Não 1 - - - 

Sim 2,44 1,52 3,91 0,001 

Nódulo 
    O 1,00 - - - 

I 2,29 1,60 3,26 0,001 

X 1,55 1,12 2,15 0,007 

Tumor 
    1 1 - - - 

2 2,57 1,51 4,36 0,001 

3 3,89 2,32 6,53 0,001 

4 7,46 4,3      12.93 0,001 

Queixa principal 
    Não 1 - - - 

Sim 0,55 0,42 0,72 0,001 

Assintomática 
    Sangramento vaginal 
    Não 1 - - - 

Sim 1,21 0,99 1,48 0,054 

Dor baixo ventre 
    Não 1 - - - 

Sim 1,25 0,94 1,65 0,11 

Leucorréia 
    Não 1 - - - 

Sim 1,03 0,71 1,49 0,859 

HPV 
    Não 1 - - - 

Sim 0,31 0,24 0,41 0,001 

Procedimento cirúrgico 
    Não 1 - - - 

Sim 0,33 0,27 0,41 0,001 

Realizou qual cirurgia 
    Outras 1 - - - 

Histerectomia total 
ampliada 0,59 0,38 0,91 0,019 

Realizou radioterapia 
    Não 1 - - - 

Sim 2,66 2,7 3,38 0,001 

Realizou quimioterapia 
    Não 1 - - - 

Sim 1,82 1,49 2,22 0, 001 

Realizou braquiterapia 
    Não 1 - - - 

Sim 1,16 0,91 1,48 0,212 
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Antecedentes Familiares 
    Não 1 - - - 

Sim 1,49 1,12 1,99 0,006 

Seguimento 
    Não 1 - - - 

Sim 0,31 0,25 0,39 0,001 

Apoio no Tratamento 
    Não Familiar 1 - - - 

Familiar 1,29 1,01 1,66 0,041 
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6. DISCUSSÃO 

 

A análise dos dados foi organizada didaticamente em três categorias. Na 

primeira, abordou-se a discussão do panorama da sobrevida das mulheres com 

câncer do colo do útero no estado do Rio Grande do Norte.  

A segunda foi intitulada como sobrevida em função do perfil 

socioeconômico-demográfico das mulheres com câncer do colo do útero no Rio 

Grande do Norte discutindo as seguintes variáveis: Idade, situação previdenciária, 

número de filhos, estado civil e tabagismo. Todas estatisticamente significantes. 

A terceira categoria constituiu-se da discussão referente à sobrevida em 

função das variáveis clínicas das mulheres com câncer do colo do útero no Rio 

Grande do Norte. Esta dividida nas seguintes subcategorias: Sobrevida e tipo 

histológico; sobrevida e estadiamento; sobrevida em mulheres que apresentam 

metástase; sobrevida e estadiamento do nódulo e do tumor; sobrevida e 

sintomatologia do CCU; sobrevida e HPV; sobrevida e realização de procedimento 

cirúrgico; sobrevida e tratamento com radioterapia e quimioterapia; sobrevida e 

antecedentes familiares; sobrevida e seguimento; e sobrevida e apoio familiar.  

Assim, algumas dimensões são apresentadas e discutidas na perspectiva de 

proporcionar um entendimento sobre o comportamento desta doença e um desenho 

de como está atuação das estratégias/programas/assistência às mulheres com este 

problema de saúde. 

 

6.1. PANORAMA DA SOBREVIDA DAS MULHERES COM CANCER DO 

COLO DO ÚTERO NO RIO GRANDE DO NORTE. 

 

Foi encontrado neste estudo a taxa de sobrevida de 1, 3 e 5 anos, 

respectivamente 84,07%, 67,56% e 62,21%. Essa taxa teve influência de fatores 

socioeconômicos - demográficos como também, elementos clínicos que de alguma 

forma interferiram no aumento ou na diminuição desta taxa. Este resultado propõe o 

entendimento de que as mulheres com diagnóstico de câncer do colo do útero no 

Estado do Rio Grande do Norte vêm apresentando uma sobrevida com resultados 

semelhantes a países desenvolvidos, bem como, na América latina de uma maneira 

geral.  
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Cabe ressaltar que em países desenvolvidos, a sobrevida media estimada 

em 5 anos das pacientes com câncer de colo uterino varia de 59% a 69%. Nos 

países em desenvolvimento, os casos costumam ser encontrados em estádios 

relativamente avançados e, consequentemente, a sobrevida média é de cerca de 

49% após 5 anos. A média mundial estimada é de 49% (ZIMMER e ROSA, 2007). 

Em destaque, alguns estudos realizados na América latina, como no Chile 

com 108 casos identificaram a sobrevida em 3 anos de 52% e em 5 anos foi de 48% 

(SEPÚLVEDA et al. 2008). Outro estudo realizado na Colômbia com 651 pacientes 

com câncer do colo do útero a taxa de sobrevida global revelou-se com 58,8% em 

cinco anos (PARDO E CENDALES, 2009). No estudo realizado no México com 378 

mulheres a taxa de sobrevida global em cinco anos constatou 66,6% (LUNA et al, 

2001).  

Na pesquisa realizada na Tailândia com 499 pacientes identificou a 

sobrevida em cinco anos de 90,2% e a sobrevida global de 91, 2% respectivamente. 

(RUDTANASUDJATUM et al, 2011).  

Um estudo efetivado com 251 pacientes em Istambul revelou que 86,9% 

possuíam o diagnostico de carcinoma de células escamosas e 13,1% tiveram 

adenocarcinoma (AC). A sobrevida livre de doença em cinco anos para carcinoma 

de células escamosas e adenocarcinoma foi de 64% e 69% respectivamente 

(p>0,05). Para as taxas de sobrevida global avaliadas em cinco anos para o tipo 

histológico foram de 73% para carcinoma de células escamosas e 77% para 

adenocarcinoma (p>0,05) (TEKE et al, 2014).  

O estudo de Shimada et al (2013) com amostra de 820 mulheres com 

estádio IB-IIB de câncer cervical foi realizado no Japão. Revelou que o tipo 

histológico não afetou o resultado para os pacientes com doença em estágio I, ou 

seja, a sobrevida permanece equivalente; No entanto, pacientes em estágio II com 

AC apresentaram uma taxa significativamente pior em 5 anos na sobrevida global 

(SG) em comparação com aqueles com CCE. Entre os pacientes com 

comprometimento de linfonodos, os pacientes com AC apresentaram uma taxa de 

sobrevivência de cinco anos significativamente pior em comparação com aqueles 

com CCE (46,4 e 72,3%, respectivamente; P = 0,0005).  

Conforme Shimada et al (2013) a taxa de sobrevida global em 5 anos para 

pacientes com AC e CCE foi de 87,4 e 83,4%, respectivamente (P = 0,2509). O 

sistema operacional de 5 anos para a fase IB1 foi de 92,0% em AC, 94,7% no CCE 
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e para a sobrevivência fase IB2 foi de 75,5% no AC e 74,2% em CCE. Pacientes 

com AC apresentaram um resultado significativamente pior em comparação com 

aqueles com carcinoma epidermóide no estádio II (estágio IIA: 54,5 vs. 87,4%, 

respectivamente, e fase IIB: 63,3% vs. 78,8%, respectivamente; p <0,05). 

Recentemente, no estudo com 61 pacientes realizado no Japão por Niibe et 

al  relataram que a sobrevida global em 5 anos para o estágio IIIB pacientes com AC 

tratados com altas doses de braquiterapia intracavitária combinado com radioterapia 

externa foi de 20,2%. 

Um estudo realizado na Coréia do Sul (2012) com 45 pacientes em estádio 

IVB (FIGO) identificou uma taxa de sobrevida global em dois anos de 31,3% e em 

cinco anos de 17%, não havendo diferenças significativas na sobrevida global e na 

sobrevida livre de recidiva (p = 0,47 e p = 0,64%). 

A desigualdade nas taxas de sobrevida por câncer de colo do útero no 

mundo é atribuída ao modo particular como diferentes fatores se articulam no 

determinado contexto, como a estrutura e organização dos sistemas de saúde, a 

qualidade dos serviços e os hábitos/cultura e práticas sexuais da população 

(SHIMADA et al, 2013). 

Percebe-se a existência de poucos estudos brasileiros que analisaram a 

sobrevida de mulheres com Câncer do Colo do Útero. Neste estudo, realizado com 

1515 mulheres com câncer do colo do útero a taxa global de sobrevida em cinco 

anos de seguimento foi de 62,21%. Em estudo realizado com 964 casos no Estado 

do Espírito Santo, Brasil, foi encontrado uma taxa de sobrevida em cinco anos de 

seguimento de 58,8%. Outro estudo realizado também na região sudeste, no Estado 

do Rio de Janeiro com 3.341 casos detectou a taxa de sobrevida global em cinco 

anos de 48%. No estudo realizado na região centro-oeste do Brasil, Estado do Mato 

Grosso com 55 casos apontou a sobrevida global em cinco anos de 66,7%. 

O resultado desta pesquisa também corrobora com estes dados de 

pesquisas nos estados brasileiros. Porém, a taxa de sobrevida do estado do Rio 

Janeiro ficou bem menor em relação a todas e muito equivalente a países em 

desenvolvimento. Possivelmente, de uma maneira geral, em algumas Unidades 

Federativas houve redução significativa na mortalidade por CCU após a implantação 

do Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero – PNCCC. Um 

estudo realizado sobre idade-período-coorte de mortalidade por CCU corrobora ao 

mostrar a importância da efetivação e consolidação do PNCCC na redução do risco 
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de morte, inclusive nas mulheres com maior exposição aos fatores de risco para 

essa neoplasia (MEIRE et al, 2013). 

Um estudo realizado por Gamarra et al (2010) onde avaliou a magnitude da 

mortalidade por câncer do colo do útero na Região Nordeste do Brasil revelou que já 

há resultados positivos da detecção precoce na região. Dentre os nove estados que 

compõem a Região Nordeste, oito foram classificados entre as 11 últimas 

colocações com menores taxas de mortalidade por CCU entre as 27 unidades da 

federação. Somente o Estado de Pernambuco encontrava-se, segundo essa 

publicação, numa colocação menos vantajosa, ocupando a 11ª colocação do país 

por ordem crescente de magnitude da taxa de mortalidade por CCU. 

A Região Nordeste concentra o maior contingente populacional no nível de 

pobreza no Brasil, com 50,12% da população vivendo com menos de meio salário 

mínimo per capita em 2000 (IBGE). Entretanto, as efetivações de programas de 

controle de detecção precoce desenvolvidos em todo o país já mostram resultados 

de forma tímida, ao levar em conta o declínio das tendências temporais da 

mortalidade por CCU nas capitais dos estados nordestinos.  

Essa informação fortalece a importância de se continuar investindo esforços 

tanto a nível nacional como por regiões, para ampliar o acesso às ações de 

rastreamento para esse tipo de câncer, especialmente em áreas economicamente 

mais carentes. Sem dúvida, um programa de rastreamento para CCU, com base no 

exame preventivo de Papanicolaou, organizado de forma a incluir todas as mulheres 

da população-alvo, com garantia de tratamento adequado e seguimento, tem 

potencial de atingir no país resultados semelhantes àqueles observados nos países 

desenvolvidos (GAMARRA et al, 2010). 

Entende-se que a taxa de sobrevida no RN apresentada neste estudo, de 

certa forma, pode ser considerada boa. No entanto, esperava-se encontrar melhores 

resultados em virtude da implementação em 2004 da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher com o compromisso de efetivar ações de saúde que 

contribuam para garantia dos direitos humanos das mulheres e reduzir a 

morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis. Nesta perspectiva, as 

estratégias de prevenção e controle do câncer do colo do útero têm como objetivos 

reduzir a ocorrência, as repercussões físicas, psíquicas e sociais causadas por 

esses tipos de câncer, por meio de ações de prevenção, oferta de serviços para 
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detecção em estágios iniciais da doença e para o tratamento e reabilitação das 

mulheres (BRASIL, 2006). 

Outra ferramenta que contribui para este resultado da taxa de sobrevida é a 

efetivação da Política Nacional de Atenção Oncológica (2005) articulado com o 

Ministério da Saúde e com as Secretarias de Saúde dos estados e municípios. 

instituída para dar suporte nas ações de promoção, prevenção, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e cuidados paliativos (BRASIL, 2006). 

Constata-se que, embora a taxa de sobrevida global encontrada no Rio 

Grande do Norte tenha se assemelhado um pouco às taxas de países 

desenvolvidos, esta taxa não se distribuiu equitativamente na população feminina 

deste estado, pois existem condições adversas que traduz um perfil epidemiológico 

dispare (as diferenças sociais determinam as condições de saúde) entre as 

mulheres do estudo, assemelhando-se muito ao perfil dos países em 

desenvolvimento.  

Na atualidade, a medicina dispõe de rastreamentos, procedimentos (técnicas 

avançadas) que tem se mostrado eficazes para o diagnóstico da neoplasia, em 

estádios precoces, e de medidas terapêuticas capazes de curar ou melhorar a 

sobrevida das pacientes. Dessa maneira, cuidados adequados para reduzir o 

sofrimento e ações que possibilitem uma melhor qualidade de vida devem ser 

disponibilizado à população por gestores comprometidos (GAMARRA et al, 2010).. 

Neste sentido, verificou-se a importância de manter estratégias políticas 

semelhantes ao proposto pelo PNCCU, de forma que possibilite a inclusão de 

determinados grupos populacionais que apresentam como demanda reprimida, de 

forma a garantir a equidade e o acesso facilitado a toda a população usuária do 

Sistema Único de Saúde com a perspectiva de diminuir as discrepâncias nos fatores 

socioeconômico-demográficos apresentados neste estudo e o fortalecimento de 

ações com objetivo da intervenção precoce impedindo a chegada da mulher com um 

estadiamento comprometido com uma sobrevida menor. 

 Ressalta-se também a importância do desenvolvimento de estudos 

semelhantes em outros estados que implantaram a PNCCU para uma avaliação 

geral da Política Nacional de Oncologia (NAKAGAWA et al, 2011). Pois só assim, 

visualiza-se quais os estados que avançaram na detecção precoce do câncer do 

colo do útero, qual o perfil dessas mulheres, quais os avanços nas taxas de 

sobrevida.  
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6.2. SOBREVIDA EM FUNÇÃO DO PERFIL SOCIOECONÔMICO - 

DEMOGRÁFICO DAS MULHERES COM CÂNCER DO COLO DO ÚTERO 

NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

O padrão socioeconômico aparece neste estudo entre os fatores 

relacionados ao risco para óbito do CCU expostos nas seguintes variáveis: renda, 

estado civil, número de filhos, tabagismos e idade. 

Um estudo de coorte internacional desempenhado em Lexington (EUA) 

colabora com este estudo na medida em que difundem as variáveis, desemprego e 

baixa escolaridade como piora na sobrevivência, associado com uma taxa de 

mortalidade 3,64 vezes [HR 3,64; IC 95% (2,19, 6,05) e p<0.001] e 5,33 vezes [HR 

5,33; IC 95% (2.12, 13.38) p<0.001] maior do que as mulheres que possuíam 

emprego e alta escolaridade. A sobrevida dessas mulheres se agrava com o 

aumento do estadiamento (SEAMON et al, 2011). 

Outra pesquisa de coorte no Estado do Mato Grosso - Brasil que confirmou 

este estudo foi que as mulheres com ocupação remunerada apresentaram taxa de 

sobrevida de 70% e as sem ocupação remunerada (donas de casa) apresentaram 

taxa de sobrevida menor, de 65,9% (NAKAGAWA et al, 2011). 

Desigualdades sociais na prevalência de condições crônicas têm sido 

relatadas com consistência em estudos brasileiros e em outros países. Muitas 

doenças crônicas apresentam gradiente social que cresce na direção dos 

segmentos socialmente mais vulneráveis (BARROS et al, p. 3764, 2011). 

Nos países desenvolvidos, mulheres com mais idade têm sido mais 

frequentemente diagnosticadas em estádio avançado do que aquelas mais jovens 

(KAKU, et al, 2008), o que foi confirmado neste estudo. Estima-se que para cada 

ano adicional na idade a chance de ter o diagnóstico com carcinoma em estádio 

avançado aumente em 3% (VINIRG, 2009). Nos EUA, a idade se mostrou o principal 

preditor de doença moderada (estádio II) e avançada (estádio III), o que foi atribuído 

à baixa cobertura do rastreamento, a não recomendação pelo médico e à 

procrastinação do exame de rastreamento pela mulher. Além disso, discute-se o 

papel da deficiência de células da zona de transformação nas mulheres mais idosas 

(FERRANTE et al , 2000). Outros aspectos que devem ser considerados são o fato 

das mulheres com mais idade não buscarem os serviços de ginecologia na pós-
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menopausa, particularmente nas áreas rurais onde os serviços são menos 

acessíveis (VINIRG, 2009). 

Confirmando os achados desta pesquisa um estudo realizado por Thuler et 

al (2014) conduzido no Brasil denotando que as mulheres com 50 anos de idade ou 

mais, vivendo sem companheiro, com baixo nível de escolaridade apresentaram 

maior chance de receber o diagnóstico de CCU em fase avançada e 

consequentemente, sua sobrevida fica comprometida. 

Estudo realizado nos estados Unidos por Patsavas et al (2011) corrobora 

com este estudo na medida que identificou que as mulheres multíparas com média 

de 3 filhos com carcinoma seroso papilífero uterino afetava sua sobrevivência. 

Para o estudo observacional dos casos analíticos de CCU Thuler et al (2012) 

e Mascarello et al, (2012) revelou que as mulheres casadas também possuíam a 

maior porcentagem no diagnóstico de CCU.  

Embora não visto este dado neste estudo de que os serviços na zona rural 

são menos acessíveis, é notável que o acesso é comprometido apontado pelas 

mulheres brasileiras relacionado à: problemas como a distância, dificuldades para 

deixar filhos ou parentes, não poder deixar o trabalho, dificuldades financeiras, 

pouca eficiência do sistema de comunicação entre os serviços de prevenção e as 

mulheres, além das questões de natureza histórica e cultural, especialmente crenças 

e valores. Somam-se a isso tudo as deficiências dos serviços prestados 

(ALBUQUERQUE et al , 2011). 

Acesso e acessibilidade implicam em retirar barreiras, sob quaisquer formas, 

físicas, econômicas, sociais, raciais, geográficas, sociológicas, organizativas, viárias, 

que possam impedir o sujeito de obter um direito ou um serviço que lhe é garantido 

formalmente (SANTOS; ANDRADE, p. 2876, 2012). 

Ainda confirmando o resultado desta pesquisa, Carmo e Luiz (2011) no seu 

estudo realizado no Estado do Rio de Janeiro - Brasil apontou também que as 

mulheres que possuíam uma maior escolaridade apresentaram maior e melhor 

sobrevida em todos os estadiamentos (I, II, III e IV) estatisticamente significativos 

com p <0, 001. 

De acordo com Silva (1999) a concepção de educação em saúde pressupõe 

uma educação para a vida, caracterizada por uma prática que, quando adequada, 

permite a interação dos saberes, reflexões e expectativas, autonomizando 

indivíduos, grupos e sociedade nas escolhas que diariamente é necessário fazer, 
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dando-lhes um caráter reflexivo, partilhado e não diretivo ou imposto. Deve, ainda, 

considerar o direito à diferença, respeitando cada um nas suas idiossincrasias: 

hábitos, cultura, meio familiar, profissional, forma de comunicar, crenças e 

expectativas. 

Neste estudo a sobrevida de mulheres fumantes ficou comprometida, ou 

seja, quem tinha o diagnóstico de câncer do colo do útero e era tabagista 

conseqüentemente o tempo de sobrevida era menor. 

Há muito se sabe que o tabagismo é um fator de risco para Carcinoma de 

células escamosas, mas pouco se sabe sobre a possível influência do fator de risco 

na sobrevivência. 

Entretanto, um estudo retrospectivo realizado por Zhang et al (2013) com 79 

pacientes cujo diagnóstico era carcinoma de células escamosas no esôfago divulgou 

que não houve associação estatisticamente significativa entre a sobrevida global e a 

sobrevida livre de recidiva (p> 0,6) conforme o método de Kaplan-Meier entre os 

não-fumantes e fumantes. Por conseguinte, a análise univariada e multivariada não 

demonstrou uma ligação com o tabagismo no período de dois anos avaliados e em 

tratamento. Estudos publicados, com 135 pacientes, Kandaz et al (2012) não 

encontraram nenhuma diferença estatística na sobrevida dos tabagista com 

carcinoma avançado do esôfago trtados com radioterapia e quimioterapia. Outro 

estudo, Michalek et al (1985) analisaram os resultados de 302 pacientes com cancer 

de bexiga e mostrou que tabagismo não tinha intervenção na sobrevida global e na 

sobrevida livre de recidiva. 

O tabagismo é um fator importante para a infecção, porque há diminuição 

significativa da quantidade e função das células de Langherans, células 

apresentadoras de antígenos e que são responsáveis pela ativação de imunidade 

celular local contra o HPV. A imunossupressão fator que leva à supressão ou 

abolição da imunidade celular, como o uso de drogas citotóxicas em transplantados, 

imunodeficiência inatas ou adquiridas como HIV aumentam a capacidade do vírus 

de persistir no indivíduo. Neste grupo de paciente se observa quadros de 

condilomatose genital florido e persistente de difícil controle e tratamento 

(QUEIROZ, 2007). 

Portanto, embora a literatura apresente poucos estudos que refiram a 

associação entre o fumo, o CCU e sobrevida, parece importante compreender estas 
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informações ora apresentadas, e que isso pode estar contribuindo para a redução da 

sobrevida das mulheres desse estudo. 

Infere-se que, na população estudada, a idade é considerada como fator de 

risco, pois, de acordo com a literatura, os fatores de risco para câncer de CCU 

começam com a idade, principalmente acima de 50 anos. Destaca-se que a baixa 

renda familiar associada ao baixo nível de escolaridade constitui fator de risco nos 

processos saúde-doença. Estes fatores podem influenciar no acesso destas 

mulheres a serviços de saúde, educação para o autocuidado e adoção de medidas 

de detecção precoce para o CCU. Os fatores sociodemográficos também têm sido 

considerados na determinação do CCU. 

Nesse sentido, em um estudo realizado por Andrade et al (2013) revela que 

os principais resultados encontrados na literatura nacional mostram a presença de 

desigualdades no acesso aos serviços de saúde no país, muito embora tenham sido 

encontradas evidências de redução dessa desigualdade nos últimos anos. Essa 

desigualdade foi mais acentuada para cuidados preventivos. Segundo esses 

estudos, indivíduos mais pobres procuraram menos cuidado preventivo em relação 

aos mais ricos. Ademais, de acordo com estes mesmos autores, os indivíduos mais 

pobres, por terem menos acesso aos serviços preventivos, chegam ao sistema de 

saúde com estado de saúde mais precário e, apresentam, portanto, maior 

necessidade de internação vis a vis os indivíduos mais ricos. 

No entanto, vale salientar que a desigualdade social é uma condição 

inerente ao próprio sistema capitalista, onde um pequeno grupo de pessoas detém 

os meios de produção e o capital financeiro, enquanto a grande maioria da 

população é possuidora apenas de sua força de trabalho. Sendo então a 

desigualdade um fenômeno socioeconômico, em que medida essa diferença 

influenciaria a saúde humana? Parece razoável inferir que o efeito deletério sobre a 

saúde se daria apenas naquelas sociedades com algum grau de iniquidade social. 

Segundo Whitehead e Dahlgre (1991), a iniquidade seria aquela desigualdade 

injusta, indesejável e evitável que se funda no caráter essencial da diferença. A 

iniquidade pressupõe exclusão que é um fenômeno social e cultural, um fenômeno 

de civilização (SANTOS, 1999). 

Portanto, é importante o compromisso do governo com instituições/setores 

para reduzir a desigualdade socioeconômico-demográfico a fim de melhorar as 
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condições dos serviços de saúde, do acesso, da igualdade e dessa forma aumentar 

o tempo de sobrevida caso ocorra o CCU. 

 

6.3. SOBREVIDA EM FUNÇÃO DAS VARIÁVEIS CLÍNICAS DAS MULHERES 

COM CÂNCER DO COLO DO ÚTERO NO RIO GRANDE DO NORTE. 

 
 

6.3.1. Sobrevida e Tipo histológico 
 

Neste estudo, o Carcinoma Epidermóide (escamoso) foi o tipo histológico 

mais presente nas mulheres acometidas pelo câncer do colo do útero e lhes 

possibilitou uma sobrevida menor e um fator de risco para o óbito em relação aos 

outros tipos identificados. Nos outros diagnósticos estavam os adenocarcinomas in 

situ ou invasor, além de outros tipos e subtipos. 

Um estudo realizado na Coréia do Sul (2012) com 45 pacientes com 

estadiamento FIGO IVB certificou também que o Carcinoma Epidermóide 

apresentou 88,89% de casos em relação ao Adenocarcinoma e outros tipos 

diferentes (8,89% e 2,22%). 

Na pesquisa realizada na Tailândia por Rudtanasudjatum et al (2011) com 

499 mulheres revelou que não houve diferença significativa entre Carcinoma 

Epidermóide e o Adenocarcinoma e subtipos histológicos na sobrevida das 

pacientes, na disseminação do tumor e recorrência do tumor. Deste modo, a taxa de 

sobrevida em cinco anos para carcinoma de células escamosas foi de 91,1%, para o 

adenocarcinoma foi de 88,1% e o Adenoescamoso apresentou 88,6%. Da mesma 

forma, não houve disparidade na sobrevida global destes tipos histológicos 

discriminados a seguir: Carcinoma de células escamosas 91,8%; Adenocarcinoma 

88,1% e Adenoescamoso 96,3%. 

Para afirmar os resultados do estudo apresentado, uma pesquisa de coorte 

retrospectivo executada no Chile com 83 mulheres em estádio IIB e IIIB assinalou 

que o tipo histológico mais comum foi o Carcinoma Epidermóide (escamoso) com 

91,50% seguido do adenocarcinoma (7,2%) e o Adenoescamoso (1,2%) (SOLÍS, et 

al., 2007).  

Um estudo efetivado com 251 pacientes em Istambul revelou que 86,9% 

possuíam o diagnostico de carcinoma de células escamosas e 13,1% tiveram 

adenocarcinoma. A sobrevida livre de doença em cinco anos correspondeu para 
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carcinoma de células escamosas e adenocarcinoma 64% e 69% respectivamente (p 

>0,05). As taxas de sobrevida global avaliadas em cinco anos para o tipo histológico 

foram de 73% para carcinoma de células escamosas e 77% para adenocarcinoma (p 

>0,05) (TEKE et al 2014).  

Um estudo realizado no Texas com 126 pacientes referente à análise 

prognóstica do tipo histológico de adenocarcinoma e carcinoma adenoescamoso 

apontou que o subtipo histológico não afeta o prognóstico; entretanto, o tempo até a 

recorrência foi menor em pacientes com carcinoma adenoescamoso. Este trabalho 

sugere que em paciente com carcinoma adenoescamoso ou adenocarcinoma 

estádio IB1, a presença de fatores de alto risco é mais importante do que o subtipo 

histológico (REIS, 2007). 

Ainda sobre esta pesquisa a diferença na sobrevida associado com a 

histologia pode ser irrelevante, o que pode ser devido ao bom prognóstico 

relacionado ao câncer do colo do útero em estágio inicial, independente do tipo 

histológico. 

Em outro estudo, os autores validaram que tumores escamosos e 

adenocarcinomas exibem comportamentos desiguais, em termos de padrão de 

disseminação e resposta ao tratamento. O adenocarcinoma tem a propensão de se 

disseminar por via hematogênica, possivelmente através dos vasos ovarianos 

(DRESHER et al, 1989). No estudo de caso-controle os pesquisadores tiveram 

oportunidade de avaliar a diferença entre estes dois tipos tumorais. Dessa forma, 

demonstraram algumas diferenças no padrão de progressão de doença, com uma 

tendência de recorrência sistêmica, em pacientes com adenocarcinoma. Contudo, 

não havia uma diferença significativa na sobrevida livre de recorrência e sobrevida 

geral entre os grupos comparados (LAWRENCE et al, 2000). Por outro lado, 

pesquisas realizada por Smith et al, (2000) e Ishikawa et al, (1999) não revelaram 

disparidade em termos de sobrevida, comparando carcinomas escamosos e 

adenocarcinomas. 

Um estudo transversal realizado no Brasil a partir dos dados de registros 

hospitalares com 37.638 casos de CCU ratifica esta investigação apresentando o 

tipo histológico mais freqüente de carcinoma de células escamosas com 83,4% dos 

casos (THULER et al, 2014). 

O carcinoma de células escamosas pode-se originar na junção escamo-

colunar ou na endocérvice. É precedido por lesão intra-epitelial (LIE) de alto grau 
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que, se não tratada adequadamente, pode evoluir para carcinoma invasor em 30 a 

40% dos casos. Do ponto de vista panorâmico clínico as lesões podem ser de três 

tipos: lesão exofítica, tumor infiltrante e o terceiro, corresponde ao tumor ulcerado.  A 

lesão exofítica é a mais comum, origina-se frequentemente na ectocérvice e cresce 

para formar uma massa polipóide grande, friável, vegetante e pode sangrar 

profusamente. Às vezes pode também ter origem no canal endocervical e o 

distende, criando a lesão chamada lesão barrel-shape (forma de barril), igualando os 

diâmetros do colo e do corpo uterino. O segundo tipo, tumor infiltrante tende a 

mostrar pouca ulceração visível ou massa exofítica. Neste tipo, o colo uterino fica 

com uma consistência pétrea. O terceiro tipo, tumor ulcerado, pode estender-se para 

fórnices vaginais. Este pode estar associado à infecção local e secreção sero-

purulenta (DISAIA, 2002)  

O carcinoma do colo uterino é do tipo epidermóide (escamoso) em 75 a 90% 

dos casos, e pode apresentar-se como: 

 Carcinoma de grandes células não-queratinizado (mais comum); 

 Carcinoma de grandes células queratinizado; 

 Carcinoma de pequenas células não-queratinizado. 

De acordo com o estudo de DiSaia (2002) o Adenocarcinoma é responsável 

por 10 a 25% dos casos e se origina das células colunares endocervicais. À medida 

que se torna menos diferenciado, pode perder sua aparência glandular e se tornar 

mais sólido. O adenocarcinoma do mesmo modo tem sido associado à maior 

recorrência e maior número de linfonodos (LN) comprometidos e diminuição da 

sobrevida, ou seja, de pior prognóstico. 

Na pesquisa realizada por Eifel et al (2006) pacientes com adenocarcinoma 

de colo uterino estádio IB têm pior prognóstico devido ao aumento do índice de 

mestástase à distância. Os estudos de sobrevida evidenciaram que pacientes com 

adenocarcinoma apresentaram sobrevida menor em todos os estádios de doença, 

quando comparado ao carcinoma escamoso. 

No estudo realizado no Brasil de caráter observacional com 77.317 casos 

registrados entre 2000-2009 revelou que o tipo histológico predominante foi o 

carcinoma tanto nas lesões in situ (98,7%) como nas invasivas (88,0%). 

Considerando todos os tipos de câncer diagnosticados no período, 31,0% foram 

lesões iniciais (in situ). Ao final do primeiro tratamento, 48,9% encontravam-se sem 

evidencia de doença ou em remissão completa (THULER, 2012). 
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A investigação elaborada por Teke et al (2014) mencionou e fortalece que 

vem aumentando de forma considerável o tipo histológico do adenocarcinoma. 

Apreensões e inquietações aumentaram nas pesquisas a procura de prognóstico no 

entendimento de subida das taxas de incidência de adenocarcinoma do colo do 

útero em mulheres jovens. Diante disso, para chegar a uma conclusão mais 

definitiva sobre a importância prognóstica da histologia do adenocarcinoma e do 

carcinoma de células escamosas mais pesquisas devem ser feitas de forma 

prospectiva. 

Portanto, parece claro que o tipo histológico é um importante medidor de 

sobrevida e de incidência em diversos estudos mundialmente. 

  

6.3.2. Sobrevida e Estadiamento  

 

Sabe-se que o estadiamento avançado de qualquer tipo de câncer está 

associado a uma pior sobrevida e consequentemente emana a imagem de que os 

serviços de uma maneira geral apresentam falhas nos aspectos de baixa, média e 

alta complexidade (recursos humanos, estrutural e técnico). 

Neste estudo o estadiamento III e IV expressou-se como uma sobrevida 

comprometida e aparecendo como o mais diagnosticado. Os óbitos ocorreram mais 

em mulheres com estadiamento III e IV. Estes dados estão de acordo com a 

literatura, cujo prognóstico da doença é extremamente favorável quando detectada 

na fase inicial (THULER, 2012), 

O resultado do estudo corrobora com dados encontrados por Thuler (2012) 

que em pesquisa observacional realizada com 77.317 casos, entre 2000-2009, 

revelou predomínio do estadiamento II e III e consequentemente menor sobrevida. 

Um estudo internacional de coorte retrospectivo realizado no Canadá com 

714 casos de CCU mencionou que o estadiamento I é o mais freqüente com 59,1%, 

seguido do estadiamento II com 19,1%, o III com 18,4% e por último o estadiamento 

IV com 6,8% (MAHMUD et al, 2011). 

Um estudo transversal a partir dos dados de registros hospitalares realizado 

no Brasil com 37.638 casos de CCU mostrou que a proporção de mulheres 

diagnosticadas em estádio avançado da doença foi maior do que a de mulheres no 

estádio inicial (70,6% versus 29,4%) com predominância do estadiamento III 

(THULER  et al, 2014).  
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Tal achado encontra-se em consonância com os dados da literatura, e 

apontam que o estadiamento é uma variável que explica as disparidades na 

sobrevivência entre as mulheres com câncer do colo do útero. 

O estadiamento é uma condição de descrever um câncer, onde está 

localizado, se está disseminado, e se está acometendo as funções de outros órgãos 

no corpo. É por meio da realização de exames de diagnóstico que se determina o 

estágio do câncer. Com isso, o estadiamento da doença permite ao médico decidir o 

melhor tipo de tratamento e possibilitar um prognóstico de recuperação (INCA, 

2010). 

Um sistema de estadiamento é a maneira de facilitar para que todos os 

membros de uma equipe multidisciplinar entendam de imediato a extensão da 

doença. Dois sistemas são utilizados para o estadiamento para a maioria dos tipos 

de câncer do colo do útero, o sistema FIGO (International Federation of Gynecology 

and Obstetrics) e o sistema TNM da AJCC (American Joint Committee on Cancer) 

(INCA, 2010). 

O sistema AJCC classifica o câncer do colo do útero com bases em 3 

fatores: extensão do Tumor (T), se o câncer disseminou para os Linfonodos (N) e se 

ele disseminou para locais distantes provocando mestástase (M). 

A Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO) assegura um 

estadiamento para o câncer de colo uterino, considerando os estádios IB e IIA, 

tradicionalmente, como iniciais, os quais podem ser tratados por cirurgia ou 

radioterapia com alto grau de sucesso, em ambas as modalidades, enquanto os 

estádios IIB a IV, avançados, têm prognóstico desfavorável (PECORELLI, 2009). 

Atualmente, muitos oncologistas incluem os estádios IB2 e IIA2 na categoria de 

doença avançada (NATIONAL COMPREHENSIVE CANCER NETWORK, 2012). 

O estadiamento da FIGO sofre críticas por ser baseado na avaliação clínica, 

colposcopia e exames radiológicos, desconsiderando exames como 

ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética, 

bem como desconsidera a subdivisão dos estádios II e III, em função do 

comprometimento uni ou bilateral dos paramétrios (BARILLOT et al. 1997). A revisão 

de 2009 já incorporou a subdivisão do estadio II, de acordo com o tamanho tumoral, 

única mudança desde a última revisão por HACKER et al (2000). 

O Quadro a seguir, apresenta o estadiamento da FIGO:  
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Quadro 3: Estadiamento da FIGO. Mossoró, 2015. 

Estádio 
I 

Carcinoma confinado ao útero (a extensão ao corpo uterino 
deve ser desconsiderada) 

IA 

Carcinoma invasivo, diagnosticado somente por microscopia. 
Todas as lesões macroscopicamente visíveis – mesmo com 
invasão superficial – são estadiadas como sendo IB 

IA1 
Invasão estromal até 3 mm, em profundidade, e até 7 mm, em 
extensão horizontal 

IA2 
Invasão estromal > 3 mm até 5 mm, em profundidade, e com 
extensão até 7 mm 

IB 
Lesão clinicamente visível, limitada ao colo ou lesão 
microscópica > IA2 

IB1 Lesão clinicamente visível, até 4 cm, em sua maior dimensão 

IB2 Lesão clinicamente visível > 4 cm, em sua maior dimensão 

Estádio 
II 

Carcinoma invade além do útero, mas não a parede pélvica 
ou o terço inferior da vagina 

o terço i 

IIA Sem invasão parametrial 

IIA1 Lesão clinicamente visível, até 4 cm, em sua maior dimensão 

IIA2 Lesão clinicamente visível > 4 cm, em sua maior dimensão 

IIB Com invasão parametrial 

Estádio 
III 

Tumor atinge a parede pélvica e/ou o terço inferior da vagina 
e/ou hidronefrose ou rim não funcionante 

IIIA 
Tumor invade o terço inferior da vagina, sem atingir à parede 
pélvica 

IIIB 
Extensão à parede pélvica e/ou hidronefrose ou rim não-
funcionante 

Estádio 
IV 

O tumor se estende além da pelve verdadeira ou invade a 
mucosa da bexiga ou reto (comprovado com diagnóstico 
histopatológico)  

IVA 
Infiltração da mucosa do reto ou bexiga, ou além da pelve 
verdadeira 

IVB Metástase à distância 
Fonte: PECORELLI (2009). 

 

Observa-se que a doença, quando tratada na fase inicial, pode ser curada 

completamente e elevar potencialmente a taxa de sobrevida global. Para isso, o 

tratamento multidisciplinar tem contribuído significativamente na melhora das taxas 

de cura, sobrevida e qualidade de vida de muitos pacientes com câncer. 

Contudo, a doença na fase adiantada, mesmo em países dotados de altas 

tecnologias para o diagnóstico e tratamento, limita a efetividade do tratamento, pois 

a taxa de sobrevivência não tem ultrapassado 70% a 75%. Assim, acredita-se que, 

para o combate à doença, é preciso bloqueá-la nas fases precursoras, adotando 
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medidas de prevenção e de diagnóstico precoce, de menor custo possível, de 

maneira a tornar um recurso acessível a todas as camadas populares, e dar ênfase 

à educação e ao autocuidado da população feminina (NAKAGAWA et al, 2011). 

O Brasil é um país muito extenso e com muitas diversidades. Cada região 

possui características distintas e a assistência a saúde também se apresenta com 

algumas dificuldades principalmente de acesso nas regiões distantes, a exemplo: a 

região norte do Brasil. A desigualdade no acesso aos serviços de saúde é tema 

recorrente e pode justificar a alta incidência, o diagnostico em estádios avançados e 

a elevada taxa de mortalidade por câncer do colo do útero no país. 

Conclui-se que no Brasil, o diagnóstico do câncer do colo do útero ainda 

ocorre tardiamente. Embora o principal fator associado ao estádio avançado do 

câncer do colo do útero identificado seja de ordem biológica (tipo histológico) e, 

consequentemente, não seja passível de intervenção, confirmou-se que as 

disparidades socioeconômicas presentes no país também estão associadas ao 

estádio avançado da doença (THULER et al, 2014). 

Esses resultados refletem a necessidade de estruturar uma rede de serviços 

regionalizados e hierarquizados que garanta atenção e resolutividade integral á 

população com objetivo de realizar o diagnóstico e estadiamento precoce. 

 

6.3.3. Sobrevida em mulheres que apresentam metástase 

 

Nesta pesquisa, quanto ao grau da doença, a taxa de sobrevida foi 

desfavorável para aquelas mulheres que apresentaram metástase.  

Esse dado do estudo foi demonstrado também em outra pesquisa brasileira 

no Estado do Mato Grosso com 55 mulheres, na qual mencionou que a taxa de 

sobrevida foi desfavorável para aquelas mulheres que apresentaram metástase  

(28,6%). Na ausência de metástase, este índice foi de 80%. Os óbitos ocorreram em 

mulheres com estadiamento III e IV. Estes dados estão de acordo com a literatura, 

cujo prognóstico da doença é favorável quando detectada na fase inicial 

(NAKAGAWA et al, 2011). 

A presença de metástases nos linfonodos pélvicos é seguramente o principal 

fator de risco para recorrência do carcinoma do colo do útero, observando-se 

significativa redução da sobrevida das pacientes. Os fatores de risco para metástase 

nos linfonodos no carcinoma do colo do útero habitualmente descritos na literatura 
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são a profundidade de invasão do tumor no estroma cervical, o acometimento do 

ligamento cervical lateral (“paramétrios”), a embolização capilar linfática e/ou 

sanguínea, o grau histológico, o tamanho do tumor e o estadiamento clínico 

(FREGNANI et al, 2006). 

Para colaborar com estes resultados, no estudo de Hwang et al (2012) as 

mulheres com metástases confinados aos linfonodos possuíam uma sobrevida 

superior em comparação com as mulheres que apresentaram metástases de órgãos.  

Neste estudo, o estadiamento III e IV apresentaram bem significativos. 

Entretanto, acredita-se que este resultado pode ser até maior em virtude de um não 

preenchimento desse estadiamento nos prontuários médicos. O preenchimento do 

estadiamento no prontuário médico do paciente com câncer é item obrigatório e este 

dado é essencial na seleção e avaliação do tratamento a ser realizado (INCA, 2010). 

Desta maneira, faz-se necessário conscientizar os médicos da importância de 

registrar adequadamente essa informação, pois, sabe-se que o tamanho do tumor, 

metástase em linfonodos e o estadiamento representa o fator prognóstico muito 

importante no carcinoma do colo uterino, refletindo sua disseminação local e à 

distância. No entanto, a presença de outros fatores de risco deve ser considerada, 

principalmente no emprego de terapia adjuvante. 

 

6.3.4. Sobrevida e estadiamento do tumor e nódulo 

 

Para o estadiamento do Tumor (T) e do Nódulo (N) constatou-se que as 

mulheres que apresentavam o Tumor 4 e Tumor 3 tinham uma pior sobrevida em 

cinco anos, e até morriam mais rápido em relação as mulheres com T1 e T2. Em 

referência ao estadiamento do Nódulo as pacientes com N1 apresentaram uma 

sobrevida em cinco anos comprometida diante dos NX e N0. 

Diante desses achados, percebe-se que os fatores que mais se mostraram 

associados à taxa de sobrevida, foram à extensão da doença e tamanho do tumor. 

Verifica-se que o sistema de estadiamento mais utilizado é preconizado pela 

União Internacional Contra o Câncer (UICC), denominado Sistema TNM de 

Classificação dos Tumores Malignos. Este sistema baseia-se na extensão 

anatômica da doença, levando em conta as características do tumor primário (T), as 

características dos linfonodos das cadeias de drenagem linfática do órgão em que o 

tumor se localiza (N), e a presença ou ausência de metástase à distância (M). Estes 
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parâmetros recebem graduações, geralmente de T0 a T4, de N0 a N3 e de M0 a M1, 

respectivamente (INCA, 2010). 

O resultado mostra uma preocupação para com as mulheres do estado do 

Rio Grande do Norte em virtude de chegar aos serviços com estadiamento (TNM) 

avançado e comprometendo, dessa forma, a sua sobrevida. O T4 (tumor invade a 

mucosa vesical ou o reto, e/ou extensão alem da pelve verdadeira, o T3 (carcinoma 

cervical que se estende até a parede pélvica e/ou atinge o terço inferior da vagina 

e/ou causa hidronefrose ou rim não funcionante), o NX (linfonodos regionais não 

podem ser devidamente avaliados) e N1 (metástases em linfonodos regionais) 

(INCA, 2010). 

Estudo realizado na Alemanha por Höckel et al (2012) corrobora com estes 

achados quando identificou que tanto o tamanho do tumor quanto o estado nodal 

são elementos que influenciam diretamente na taxa de sobrevida. Diante disso, a 

sobrevida global em cinco anos foi de 63% para pacientes com tumor ≤5 cm e 43% 

para pacientes com tumores medindo > 5 cm.  

O diâmetro tumoral tem sido considerado um fator prognóstico relevante 

para mulheres nos estádios I e II. A sobrevida é de 95% para tumores menores que 

2 cm; 79% para tumores entre 2 e 3 cm; e 47% quando maiores que 4 cm. A forma 

do crescimento tumoral é determinante da sobrevida, sendo que os tumores barrel-

shape são associados a pior prognóstico (LANDONI et al, 1997). 

Para corroborar com este estudo, uma revisão de literatura identificou que 

embora as taxas de sobrevida e controle de doença pélvica associem-se com o 

estádio da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetricia (FIGO), o 

prognostico também é influenciado por outros fatores não incluídos no estadiamento. 

Metástases em linfonodos são fatores preditivos importantes do prognostico. A 

sobrevida em 5 anos de pacientes com tumores em estádio IB sem 

comprometimento de linfonodos varia de 85- 95%, caindo para 45-55% quando há 

metástases em linfonodos pélvicos. Para pacientes com linfonodos pára-aorticos 

comprometidos, tratadas com radioterapia, as taxas de sobrevida variam entre 10-

50%, dependendo da extensão de envolvimento pélvico e pára-aortico. Parece haver 

associação entre o numero de linfonodos pélvicos acometidos e a sobrevida em 5 

anos: em torno de 60% para 1 linfonodo metastático, 36% para 2 linfonodos 

metastáticos, 20% para 3-4 linfonodos metastáticos e 0% para 5 ou mais linfonodos 

com metástases (ZIMMER e ROSA, 2007). 
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O estadiamento pode ser clínico e patológico. O estadiamento clínico é 

estabelecido a partir dos dados do exame físico e dos exames complementares 

pertinentes ao caso. O estadiamento patológico baseia-se nos achados cirúrgicos e 

no exame anatomopatológico da peça operatória. É estabelecido após tratamento 

cirúrgico e determina a extensão da doença com maior precisão. O estadiamento 

patológico pode ou não coincidir com o estadiamento clínico e não é aplicável a 

todos os tumores (INCA, 2010).  

 

6.3.5. Sobrevida e sintomatologia de CCU 

 

As mulheres que referiram queixa de sintomas sugestivos para o CCU como 

por exemplo: dor baixo ventre e sangramento vaginal obtiveram em cinco anos uma 

sobrevida menor. 

Os achados deste estudo corroboram o resultado de outra pesquisa 

realizada no Estado do Mato Grosso – Brasil. Foi observado que as mulheres que 

apresentaram queixas/sintomas sugestivos da doença tiveram um prognóstico pior, 

apresentando taxa de sobrevida de 53,1%, e aquelas sem sintomas/ queixas tiveram 

taxa de sobrevida de 86,4%, cuja diferença foi estatisticamente significativa (p > 0, 

012) (NAKAGAWA, 2011). 

Nas fases de invasão do câncer do colo do útero, o sintoma mais freqüente 

é o sangramento vaginal que na maioria das vezes ocorre após a relação sexual. As 

pacientes com doença avançada podem manifestar um corrimento fétido e de 

coloração rósea. No exame físico de tumores francamente invasivos é comum 

encontrar lesões friáveis e sangrantes à manipulação (NAKAGAWA, 2011).  

Diante disso, percebe-se que há uma necessidade de investigar de forma 

mais aprofundada as sintomatologias em outros estudos e identificar sua relação 

com a sobrevida e como fator de prognóstico. Também, cabe ressaltar a efetivação 

da educação em saúde como ferramenta importante para o autoconhecimento das 

mulheres sobre sinais e sintomas do CCU. 

 

6.3.6. Sobrevida e HPV 

 

 Neste estudo a variável HPV apresentou-se como fator de proteção para o 

óbito do CCU. 
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Estudo de Cuschier et al (2014) corrobora com esses achados onde assinalou 

que os cânceres associados ao HPV 16 e 18 não conferem pior sobrevida em 

comparação com outros tipos. Por conseguinte, embora a vacina contra o HPV seja 

susceptível de reduzir a incidência do câncer do colo do útero, pode ser que não 

melhore indiretamente a sobrevida do câncer do colo do útero (CUSCHIER et al, 

2014). 

Ainda neste estudo uma comparação realizada entre mulheres com HPV 16 

e /ou 18 associado com outros tipos, identificou que aqueles sem HPV 16 ou 18 não 

encontraram evidência de uma diferença na sobrevida das mulheres. A estatística 

log-rank utilizado para testar as diferenças entre as camadas mostraram pior 

sobrevida na apresentação da idade mais avançada no momento do diagnóstico (p 

<0,0001), maior estadiamento (p <0,0001) e um tratamento que não se limitava a 

excisão local (p <0,0001) (CUSCHIER et al, 2014). 

A maioria dos estudos que avaliaram o impacto do tipo de HPV na 

progressão da doença concentraram-se em lesões précursoras ou que tenham 

envolvido a monitorização longitudinal em grupos assintomáticos. No entanto, 

existem alguns estudos onde o impacto específico da sobrevida tem sido avaliado 

conforme o tipo de cancer e não o tipo de HPV. 

Num estudo realizado em Taiwan por Lai et al (2007) o estadiamento II, 

conforme FIGO, invasão profunda do estroma com extensão parametrial, idade 

acima de 45 anos e HPV 18 foram significativamente associado ao pior prognóstico. 

Em outro estudo de mulheres Coreanas também foi encontrado uma pior sobrevida 

em cinco anos associado ao HPV 18 (TONG et al, 2007). 

O HPV é um vírus de grande importância para o desenvolvimento de câncer 

de colo uterino, os métodos de rastreamento para sua prevenção é um fator 

realizado pelos programas governamentais de rastreamento e são ofertados às 

mulheres gratuitamente. Portanto, apesar do empenho do Ministério da Saúde e dos 

profissionais em alcançar o público alvo, pode-se considerar que a abordagem de 

comunicação para com as mulheres almejadas pelos programas de prevenção ainda 

se mostra deficiente. 

Contudo, é importante o processo de educação coletiva para que a 

população seja mais consciente quanto aos fatores de riscos, para que os índices de 

mortalidade possam ser diminuídos. 
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Dentro desse contexto, o método de Papanicolau torna-se um exame 

importante para o diagnóstico do câncer de colo uterino, mas os exames 

colposcópico e histopatológico o complementam, tornando a investigação mais 

detalhada para a identificação do HPV. 

Entende-se da necessidade de mais estudo para compreender o HPV e seu 

relacionamento com a sobrevida/mortalidade por CCU. Precisa-se aprimorar e 

facilitar para as mulheres em qualquer situação socioeconômico-demografico e 

clínico, exames de diagnóstico para o HPV, pois, este ainda continua sendo um 

importante medidor de prognóstico.  

 

6.3.7. Sobrevida e procedimento cirúrgico 

 

A significativa relação encontrada nas mulheres que realizaram algum 

procedimento cirúrgico para o CCU e a influência na melhora da taxa de sobrevida 

foi terapêutica implementada e considerada importante no tratamento desta doença. 

Quanto ao tipo de cirurgia a histerectomia total ampliada foi a que apresentou fator 

de proteção para o óbito.  

Uma pesquisa realizada na Taylandia com 1253 prontuários de mulheres 

com câncer do colo do útero FIGO I concluiu que as mulheres submetidas ao 

tratamento de histerectomia radical e linfadenectomia pélvica versus as que 

receberam quimioterapia adjuvante possuíam uma taxa de sobrevida livre de 

recorrência estimada em 10 anos de 90% e que era bastante favorável em longo 

prazo com o mínino de morbidade (SUPRASERT et al, 2010). 

O resultado do presente estudo é semelhante ao relatado na literatura 

internacional, conforme estudo nos Estados Unidos em registro de banco de dados 

em 79 mulheres em estágio IIIC e IV com carcinoma seroso papilar uterino 

identificou impacto positivo na sobrevida após a realização da cirurgia de 

citorredução (RAUH-HAIN et al, 2010). 

Para confirmar este estudo, uma pesquisa brasileira realizado no Piauí do 

tipo transversal com 301 mulheres com câncer do colo do útero apresentando 

tumores em estádios IB e IIA mostrou-se uma maior tendência na sobrevida se 

tratado por histerectomia radical ou por radioterapia. Ainda neste estudo, descobriu-

se que os fatores que influenciaram na sobrevivência das pacientes que foram 
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submetidas a histerectomia radical estão descritos a seguir: metástase linfática, 

margem de envolvimento, tamanho do tumor e necrose (TAVARES et al, 2009). 

A histerectomia radical continua a ser o tratamento cirúrgico de escolha para 

a maioria das mulheres com câncer de colo do útero em estágio inicial. O tratamento 

da doença restrita ao colo do útero e em pacientes que não tenham risco cirúrgico 

aumentado é realizada com esta cirurgia que consiste na retirada do útero em 

conjunto com os paramétrios laterais (ligamentos laterais ao útero), paramétrios 

posteriores (ligamentos entre útero e sacro) e o segmento superior da vagina. É 

também realizada a linfadenectomia pélvica bilateral (retirada dos linfonodos que se 

encontram junto aos vasos e nervos da pelve).  Enquanto o procedimento resulta em 

excelente controle local do tumor, a operação é também associada com substancial 

curto e longo prazo de morbidade (BROOKS et al, 2009). 

O tratamento de escolha para o câncer cervical invasivo na fase inicial, isto 

é, estágios Ib1 e Ib2 da FIGO, é a radioterapia ou a histerectomia radical com 

linfadenectomia pélvica bilateral. A cirurgia é preferível entre pacientes jovens devido 

às possibilidades de preservação dos ovários, manutenção hormonal e função 

sexual. Após a cirurgia a avaliação da peça anatomopatológica torna possível 

determinar fatores prognósticos que define se é necessária terapia complementar 

(KODAMA et al, 2006) 

Portanto, parece importante que o procedimento cirúrgico, em especial a 

histerectomia, apareça como tratamento padrão, pois se configura como cirurgia 

relativamente simples e que oferta a mulher resultados bons na sua taxa de 

sobrevida. Entretanto, há necessidade de estudos prospectivos e randomizados e 

controlado para verificar estas informações de forma mais minuciosa. 

 

6.3.8. Sobrevida e tratamento com radioterapia e quimioterapia 
 
 

A sobrevida das mulheres que submeteram ao tratamento com radioterapia 

e quimioterapia exposto na tabela 1 foi menor (51,16% e 50,99%) do que as 

mulheres que não o realizaram (81,35% e 73,90%) consistindo estatisticamente 

significativo.  

Embora que, neste estudo tenha sido encontrado uma sobrevida global com 

resultado semelhante a países desenvolvidos, as mulheres que realizaram 

radioterapia e quimioterapia tiveram uma sobrevida menor. Um entendimento para 
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isso seria o diagnostico tardio, apresentando a predominância do estadiamento entre 

III e IV. Entende-se que tanto a radioterapia como a quimioterapia pode não ser 

suficiente como tratamento adjuvante de pacientes a depender do estadiamento 

diagnósticado, necessitando de outras colaborações.  

Para corroborar com este achado, um estudo realizado por Garg et al (2014) 

revelou que pacientes idosas com diagnóstico de carcinosarcoma uterino foram 

tratados com quimioterapia. Esta tendência manteve-se estável ao longo do tempo, 

e a quimioterapia não foi associada com qualquer benefício de sobrevida 

significativa nesta população de pacientes. 

Diverge deste estudo uma revisão de literatura publicado com um adicional 

de 188 mulheres, 135 tinham estadiamento I-II-A, 45 estádios IIB-IV-A, e 8 de 

estágio da doença IVB. Um total de 55,3% foram submetidos à cirurgia, 16,0% 

tinham quimioradioterapia, 12,8% da radioterapia, e de 3,2% a quimioterapia 

sozinha. A sobrevida em 5 anos específica para a doença em estágio I-IIA, IIB-IV-A, 

e da doença IVB foi de 36,8%, 9,8% e 0%, respectivamente (p <0,001). A 

quimioterapia adjuvante ou quimioradioterapia foi associada à melhora da sobrevida 

em pacientes com doença estágios IIB-IVA em comparação com aqueles que não 

receberam quimioterapia (17,8% vs 6,0%; p < 0,04). Na análise multivariada, a 

doença em estágio precoce e uso de quimioterapia ou quimioradioterapia foram 

fatores prognósticos independentes para melhor sobrevida. O uso de quimioterapia 

adjuvante ou quimioradioterapia foi associado com maior sobrevida em pacientes 

com câncer cervical pequeno celulares (COHEN et al, 2010). 

Estudos demonstram que a adição da quimioterapia e da radioterapia ao 

tratamento do câncer de mama promove aumento da sobrevida geral (GUPTA, 

2007; TUTT, 2000). Entretanto, no estudo de coorte retrospectivo com 170 

mulheres, as pacientes que utilizaram como tratamento inicial do câncer de mama a 

quimioterapia ou a radioterapia apresentaram maior probabilidade de morrer 

(HÖFELMANN et al, 2014). 

O estudo de Höfelmann et al (2014) corrobora com esta pesquisa 

discriminando que tanto a adição da radioterapia quanto a quimioterapia houve uma 

redução da probabilidade de sobrevida conforme o aumento do estadiamento. 

Em alguns estudos a eficácia da radioterapia (RT) tanto para o carcinoma de 

células escamosas (CCE) quanto para o adenocarcinoma (AC) é controverso. O 

estudo de Shimada et al (2013) com amostra de 820 mulheres com estádio IB-IIB 
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câncer cervical foi realizado para avaliar a eficácia da RT adjuvante para pacientes 

com AC em comparação com aqueles com CCE com histerectomia radical. Ao todo, 

a amostra incluiu 280 pacientes com AC e 540 com CCE. Um total de 139 pacientes 

com AC e 327 com CCE foram submetidos ao tratamento adjuvante. O tipo 

histológico não afetou o resultado para os pacientes com doença em estágio I; No 

entanto, pacientes em estágio II com AC apresentaram uma taxa pior em 5 anos na 

sobrevida global (SG) em comparação com aqueles com CCE. 

Nesse mesmo estudo, pacientes com CCE exibiu significativamente maior 

comprometimento dos linfonodos em comparação com aqueles com AC no estádio 

IB1; no entanto, não há diferenças entre os estágios IB2 e II. Entre os pacientes com 

comprometimento de linfonodos, os pacientes com AC apresentaram uma taxa de 

sobrevivência de cinco anos significativamente pior em comparação com aqueles 

com CCE (46,4 e 72,3%, respectivamente; p = 0,0005). Entre os pacientes que 

receberam RT adjuvante, aqueles com AC recorreu mais frequentemente, em 

comparação com aqueles com CCE, particularmente na cavidade pélvica, incluindo 

o coto vaginal e/ou pélvis (24,6 e 10,5%, respectivamente; p = 0,0022). 

Radioterapia é um dos fatores de prognóstico importantes no tratamento do 

cancer do colo do útero. Eifel et al (1995) relataram que entre 1.767 pacientes com 

estágio I câncer cervical passando por RT inicial, aqueles com AC tiveram um pior 

prognóstico em comparação com aqueles com SCC. No entanto, o número de 

estudos clínicos que se concentraram em pacientes com AC ainda é limitada.  

Outro estudo internacional de coorte retrospectivo com 438 mulheres com 

câncer do colo do útero FIGO IIB relatou que a radioterapia radical foi associada a 

menores complicações no tratamento e sobrevida comparado as mulheres que se 

submeteram a histerectomia radical seguido de radioterapia pós-operatória. Dessa 

maneira, a sobrevida estatisticamente não foi significativa para as mulheres que 

realizaram radioterapia radical versus histerectomia e radioterapia pós-cirurgia, 

respectivamente (81,2% e 81,1%) (CHAI et al, 2014). 

Entende-se que tanto a quimioterapia quanto a radioterapia podem reduzir 

ou aumentar a sobrevida de mulheres em situação do CCU, possivelmente a 

depender do estadiamento e de outras formas de terapias associadas. 

 

6.3.9. Sobrevida e antecedentes familiares 
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 Analisando esta variável percebe-se a influência na diminuição da taxa 

de sobrevida de mulheres que referiram ter tido algum caso de câncer na família.  

Para esta variável encontrou-se dificuldade na literatura de artigos que 

correlacionasse câncer do colo do útero, antecedentes familiares e sobrevida. 

De uma forma geral, os fatores de risco associados ao desenvolvimento do 

CCU são: infecção pelo HPV, início precoce da atividade sexual, multiplicidade de 

parceiros sexuais, tabagismo, baixa condição sócio-econômica, imunossupressão, 

uso prolongado de contraceptivos e higiene íntima inadequada (BRASIL, 2006) 

A literatura expõe que o CCU tem associação com fatores de origem sexual, 

notadamente com a idade da primeira relação, com o número de parceiros sexuais, 

o próprio colo do útero apresenta algumas características, em algumas fases da 

vida, desempenhando um papel facilitador para a aquisição e persistência da 

infecção viral. O risco também começa a aparecer no período da 

puberdade/adolescência, aumentando com a gestação/parto, quando o epitélio da 

cérvice apresenta maior atividade metaplásica e parece declinar depois da 

menopausa (BURD, 2003). A idade da primeira relação pode ser interpretada como 

o primeiro contato com o agente viral. O intervalo entre o início da vida sexual e a 

idade da mulher ao diagnóstico do câncer mostrou-se também positivamente 

associado ao CCU em jovens de 22 a 35 anos, comparando com a faixa de 36 a 53 

anos (EDELSTEIN et al, 2009). 

Há evidências também como fatores de risco a associação entre a paridade 

e o CCU, tendo como fundamento as alterações hormonais, traumáticas e 

imunológicas relacionadas à gestação e o parto. As altas concentrações dos 

esteróides sexuais na gestação e as modificações relacionadas ao trauma do parto 

que cursa com eversão do epitélio colunar da endo para a ectocérvix, favorecem a 

maior expansão da junção escamo-colunar (JEC) com formação de ectopias, mais 

suscetíveis à ação direta dos fatores carcinogênicos (INTERNATIONAL 

COLLABORATION OF EPIDEMIOLOGICAL STUDIES OF CERVICAL CANCER, 

2006).  

Para este estudo, os antecedentes familiares possuíam influencia na taxa de 

sobrevida. Porém, na literatura esta variável é visto como um fator de risco para 

mulheres com câncer de mama e não para o câncer de colo do útero. A questão é 

até que ponto os antecedentes familiares pode ter alguma relação com o CCU? 
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Para confirmar o resultado, o estudo de Dalben et al (2003) identificou 

quanto á doença na família, 38,3% das mulheres relataram história de câncer em 

pai, mãe e irmãos. Sabe-se que as mulheres com antecedentes familiares de câncer 

de mama têm um maior risco em adquirir a doença, aproximadamente 10% de todos 

os tumores de mama são herdados. O risco aumenta quanto mais próximo for o 

parentesco e quanto mais cedo for diagnosticado o câncer no familiar afetado.  

História familiar de câncer de mama antes dos 40 anos, câncer de mama 

bilateral, câncer de ovário, câncer de mama masculino (parente em primeiro grau), 

dentre outros fatores, demonstram que a predisposição genética é responsável por 

10% dos casos de câncer de mama. Os genes breast cancer 1 (BRCA1) e breast 

cancer 2 (BRCA2) estão relacionados com o aparecimento da doença (INCA, 2010). 

Assim, é de grande importância que se amplie esta área de investigação, 

através de novos estudos randomizados. Este esforço permitirá a identificação de 

mais fatores de risco para a ocorrência do CCU. Dessa forma, o entendimento e 

mais estudos sobre a associação entre os antecedentes familiares com câncer e o 

CCU necessitam ser esclarecidos. 

 

6.3.10. Sobrevida e seguimento 

 

 A continuidade do seguimento representa um compromisso e respeito 

da mulher para com sua saúde. Nesta perspectiva, o estudo identificou um melhor 

resultado na taxa de sobrevida para as mulheres que realizavam o seguimento 

conforme orientações médicas e dos serviços. 

Neste estudo, se observou nos prontuários que algumas mulheres 

realizavam o procedimento cirúrgico de histerectomia total ampliada, faziam o 

retorno e não voltavam mais para seguimento. Outras se submeteram a radioterapia 

e depois se evadia principalmente quando residiam em municípios do interior do 

estado. Isso acontece porque, tradicionalmente todas as pacientes submetidas ao 

tratamento de CCU realizam seguimento em centros de cuidados secundários ou 

terciários, a maioria das vezes pelo resto da vida. Estes centros de cuidados 

assistenciais geralmente estão localizados na capital, dificultando assim, o 

deslocamento das mulheres das cidades do interior. 

Um estudo de coorte com 359 mulheres consideradas para o estudo 

desvelou que 64 apresentaram recidiva tumoral. Destas, 34 (53,1%) foram 
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sintomáticas, e 30 (46,9%), assintomáticas. A maioria destas pacientes teve sua 

recidiva diagnosticada através do exame físico, tanto no grupo das pacientes 

sintomáticas como no das assintomáticas (HILLESHEIM, 2012). Este resultado 

indica a importância do seguimento ser realizado por profissional qualificado e o 

cumprimento correto das datas por parte das mulheres com propósito de detecção 

precoce da doença recidivante. 

Conforme estudo de Hillesheim (2012) o objetivo do seguimento é a 

detecção precoce da doença recidivante que poderia ser mais fácil de tratar, 

melhorando assim, os resultados da paciente com tumor recorrente. Outras razões 

seriam a detecção e o manejo das complicações do tratamento e para prover 

suporte psicológico. 

O seguimento de rotina pós-tratamento de malignidades ginecológicas é 

considerado como uma prática de rotina. Pois a duração do seguimento e intervalo 

que as mulheres devem seguir difere entre países e instituições. Geralmente, a 

duração costuma variar entre 5 e 10 anos e até mesmo por toda a vida. Visto o 

tempo de recidiva em pacientes com tumor de cérvice, o intervalo de seguimento é 

geralmente próximo durante os primeiros dois anos: a cada 03 meses no primeiro 

ano após tratamento; a cada 3-4 meses no segundo ano; do terceiro ao quinto ano, 

6/6 meses; e, após, anual (BODURKA  et al, 2000). 

O papel do seguimento em grupos de alto risco, como pacientes com 

linfonodos positivos ou tumores com diâmetros maiores, para quem deveria ser 

oferecido um programa de acompanhamento mais intenso, ainda não está 

completamente compreendido, mas pode representar um novo campo de pesquisa 

para implementar ensaios clínicos multicêntricos.  

Nota-se que existem poucos estudos referentes à qualidade de vida e a 

sobrevida global que comparem a efetividade de diferentes regimes de seguimento. 

A educação das pacientes a respeito dos sintomas, tanto aqueles relacionados à 

recidiva como os relativos ao tratamento, e consultas abertas, realizadas de acordo 

com a necessidade das pacientes, podem ser um modelo mais custo-efetivo de 

seguimentos para tumores ginecológicos, em especial o câncer do colo do útero. 

Embora existam outros benefícios no acompanhamento pós-tratamento, programas 

de acompanhamento podem ser sugeridos para vários grupos de risco, baseados 

nos diferentes tratamentos primários, como cirurgia radical, tratamento adjuvante 
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com quimiorradioterapia, radioterapia isolada, quimioterapia neoadjuvante e 

pacientes que receberam quimioirradiação (HILLESHEIM, 2012).  

As mulheres necessitam compreender que o seguimento pode ser tornar 

uma ferramenta importante no momento, durante e após o termino do tratamento do 

câncer. Reafirmar periodicamente a ausência clínica de doença pode ser um fator 

importante na redução da ansiedade e na criação de atitudes positivas entre as 

pacientes. 

Além disso, o seguimento das mulheres rastreadas nos programas de 

prevenção constitui um elemento fundamental para a efetividade das ações. Este 

seguimento sistematizado requer procedimentos que conduzam a um diagnóstico 

completo, tratamento adequado e permita a observação de desfechos favoráveis 

esperados e desejados como o tratamento e a cura, ou desfavoráveis como a 

recidiva, a progressão ou mesmo o óbito (ALBUQUERQUE et al, 2011). 

 

6.3.11. Sobrevida e apoio familiar no tratamento 

 

Para este estudo as mulheres que não recebiam apoio familiar apresentaram 

um fator de risco para o óbito. 

 O apoio familiar realizado por filhos, esposos, irmãos e pais mostrou-se 

como um elemento importante que contribuiu para aumentar a taxa de sobrevida da 

mulher.  

Este resultado torna-se relevante, uma vez que as mulheres e os familiares 

que encaram um diagnóstico de câncer experimentam uma variedade de 

sentimentos (emoções, estresses, aborrecimentos, medo da morte, perda da 

autoestima, interrupção dos planos de vida, mudanças na imagem corporal, além de 

mudanças no estilo social e financeiro, entre outras) que justificam bastante a 

presença de tristeza e desânimo, que muitas vezes, podem desfavorecer o 

enfrentamento da doença. 

No estudo de caráter qualitativo realizado por Panobianco et al (2012) 

discutiu que no processo de caminhar, o câncer (e seus tratamentos), como toda 

doença que ameaça a vida, traz à mulher, mas também aos que lhe são próximos, 

as conseqüências de uma doença estigmatizante, que se mostra, muitas vezes, 

mutiladora e cruel, principalmente quando o diagnóstico é tardio como encontrado 

neste nosso estudo a prevalência do estadiamento III e IV. Além da família, alguns 
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amigos, vizinhos e pessoas próximas do paciente também vivenciam, o impacto com 

o diagnostico, o sentimento de incerteza e de impotência, diante do tratamento e 

suas conseqüências. 

Ainda neste estudo, entende-se que algumas famílias renovam seus valores 

e tendem a unir-se para atender as necessidades imediatas, colaborando de certa 

forma com a doença e enfrentando as dúvidas quanto ao futuro incerto. Outras, sem 

saber como enfrentar todos os desafios que a doença propõe, fragmentam-se 

(PANOBIANCO et al, 2012).  

Por conseguinte, Panobianco et al (2012) identificou que o apoio familiar 

ofertado para mulheres durante o tratamento se expressou por diversas formas, seja 

por meio de uma conversa, de uma orientação, da ajuda dos afazeres domésticos, 

do acompanhamento para realização do tratamento, entre outras. Apreende-se que 

o importante é a família e as pessoas mais próximas mostrarem-se presentes no 

processo de enfrentamento, independentemente da forma de apoio que oferecem. 

No estudo realizado por Salci e Marcon (2008) apontou que, mulheres em 

tratamento quimioterápico para o câncer, o apoio e a atenção advindos da família 

representam para elas segurança e força para enfrentar o tratamento. A vista disso, 

a família conhece a mulher e consegue identificar suas angústias, e nesse momento 

tenta estruturar suas vidas para suprir as lacunas existentes e mantê-la 

emocionalmente tranqüila. 

Neste ínterim, entende-se que após o diagnóstico de câncer, há um 

fortalecimento dos laços familiares e isto é muito importante para abrandar o 

sofrimento nos momentos que a doente mais precisa, destacando que os familiares 

estão dispostos a fazerem qualquer coisa que venha a favorecer o doente, porque 

se sentem responsáveis e solidários pelo mesmo. Assim, a família proporciona 

cuidados relacionados com alimentação, transporte, companhia e apoio psicológico 

(SALCI E MARCON, 2008). 

Neste sentido, a família é de grande importância para a vida do indivíduo em 

todos os aspectos da vida social, emocional, psicológico e afetivo. Pois esse é o 

espaço indispensável para a garantia da sobrevivência de desenvolvimento e da 

proteção integral dos filhos e demais membros. É a família que proporciona os 

aportes afetivos e, sobretudo materiais necessários ao desenvolvimento e bem-estar 

dos seus componentes. Ela desempenha um papel decisivo na educação formal e 

informal, configurando-se como espaço onde são absorvidos os valores éticos e 
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humanitários e onde se aprofundam os laços de solidariedade (SALCI e MARCON, 

2008). 

Em estudo realizado por Barros e Lopes (2007) com 12 mulheres que 

apresentavam diagnóstico de câncer invasivo de colo de útero, constatou-se que a 

família constitui fonte de suporte significativo na reabilitação da mulher a sua nova 

condição. As mulheres entrevistadas apontaram a família como principal fonte de 

suporte para o enfrentamento das vicissitudes do câncer. De acordo com os relatos 

das pacientes, os familiares ajudam tanto financeiramente quanto no desempenho 

de afazeres domésticos, além de oferecerem o apoio emocional de que tanto 

necessitam nesse período conturbado da vida. 

O apoio social tem sido referido como importante fator de restabelecimento 

das condições de saúde, para que a mulher que recebe o diagnóstico enfrente as 

adversidades do tratamento com menor exposição aos estressores psicossociais. 

Estudos têm apontado que o suporte social funciona como agente protetor frente ao 

risco de doenças induzidas por estresse (COHEN e WILLS, 1985; MATSUKURA, 

MARTURANO e OISHI, 2002; SARASON et al., 1983), sendo considerado um dos 

fatores que mais afetam como as pessoas se adaptam a situações adversas (KING 

et al., 2006).  

Para Sanchez et al. (2010), a redução ou ausência de apoio social, pode 

afetar o organismo, tornando o indivíduo mais suscetível ao estresse, sendo que, em 

momentos de grande estresse, o apoio social pode contribuir para manter a saúde 

psicoemocional dos indivíduos. 

Entende-se que a família é um elemento importante na intervenção da taxa 

de sobrevida nas mulheres com câncer. Dessa forma, a família fortalece o conforto e 

segurança ao paciente representando um indicador que avigora o desejo de viver e 

a continuidade do tratamento. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Estado do Rio Grande do Norte apresentou uma taxa de sobrevida global 

em 1, 3 e 5 anos, de 84,07%, 67,56% e 62,21%, respectivamente. No perfil 

socioeconômico-demográfico das mulheres com CCU teve influência para a taxa de 

sobrevida as variáveis: idade acima de 66 anos, solteiras/divorciadas/viúvas, que 

possuíam até três filhos, situação previdenciária sem renda, e que eram fumantes. 

No tocante ao perfil clínico, as mulheres apresentaram uma sobrevida comprometida 

para o tipo histológico, carcinoma epidermóide, estadiamento III e IV, com 

metástase, presença do nódulo (I) e tumor (4), com queixa principal, sangramento 

vaginal e dor baixo ventre, quando não possuíam HPV, não realizavam algum 

procedimento cirúrgico, que submeteram a cirurgia de histerectomia total, que 

realizou radioterapia  e quimioterapia, com histórico familiar de algum tipo de câncer, 

que não realizavam  seguimento e que não receberam apoio familiar  no tratamento.  

Identifica-se que no estado do Rio Grande do Norte, embora a taxa de 

sobrevida global tenha discreta semelhança com a dos países desenvolvidos, ainda 

é preciso avançar muito nas ações de detecção precoce do CCU, na assistência 

equitativa, integral e eficaz para com a mulher. Além da inserção de novas 

estratégias terapêuticas na oferta de tratamento e no fortalecimento da educação em 

saúde. 

Percebe-se que o perfil socioeconômico-demográfico e clínico das mulheres 

com CCU no Rio Grande do Norte possui uma magnitude considerada importante e 

favorece a compreensão de intensificar e fortalecer as políticas públicas 

direcionadas para a prevenção, promoção, tratamento e reabilitação. Assim, poderá 

melhorar a sobrevida e a qualidade de vida desta população. Além disso, a 

efetivação desta situação terá cumprido com o direito de cidadania no campo da 

saúde, pois o Sistema Único de Saúde prevê a cobertura integral do processo 

saúde/doença.  

Conclui-se que, o estudo apresenta limitações que estão relacionadas com o 

próprio tipo de estudo retrospectivo. Além disso, a ausência do registro social e 

clínico nos prontuários de informações importantes deixou algumas variáveis 

incompletas.   
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Mesmo, diante das limitações supracitadas, a presente investigação tem sua 

relevância por que mostrou a real situação da sobrevida das mulheres com câncer 

do colo do útero no estado do Rio Grande do Norte. 

Novos estudos semelhantes, necessitam serem realizados para melhor 

explorar a taxa de sobrevida das mulheres e a associação dos fatores prognósticos 

interferindo no aumento ou diminuição da taxa de sobrevida, bem como visualizar os 

efeitos da implementação de políticas públicas para amenizar os casos de câncer do 

colo do útero, principalmente com a inserção da vacina do HPV. 
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APÊNDICE 
PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES 
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