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RESUMO 

 

Esta pesquisa avalia as ações do Programa de Prevenção do Câncer do Colo do Útero no 

município de Itajaí, Santa Catarina, num período de cinco anos, de 2001 a 2005, utilizando 

dados estatísticos do SISCOLO, SIA/SUS, seguindo o referencial teórico de Avedis 

Donabedian. Foram avaliados os componentes dos serviços de saúde que realizam atividades 

preventivas ao câncer do colo de útero quanto à estrutura, aos processos e aos resultados do 

trabalho, conforme preconiza o INCA. Observamos que os recursos físicos, relacionados aos 

indicadores de estrutura, provêem as necessidades locais, uma vez que a unidade 

descentralizada do CEPON supre a demanda e o Laboratório Municipal e as unidades 

sanitárias comportam o volume de pacientes que buscam estes serviços no município. Os 

indicadores de processo apresentam divergências. Somente cerca de vinte e sete por cento da 

população alvo é coberta por ações de prevenção, existe quase trinta e cinco por cento de 

lâminas lidas que não constam como coletadas e os serviços locais realizam mais registro para 

recebimento dos débitos do que para construir uma base de dados epidemiológicos. As rotinas 

impostas em cada unidade ainda não consideram as questões populacionais e não se mostram 

voltadas à universalização e aos procedimentos preventivos, influenciando, desta forma, os 

indicadores de resultado, visto que não podemos afirmar a real dimensão de mulheres com 

câncer de colo uterino no município. A educação para a importância da prevenção do câncer 

ainda é precária e provavelmente permeia a quase totalidade do sistema de saúde que depende 

do gerenciamento e da organização dos serviços locais de saúde, da quantidade e da qualidade 

da assistência oferecida, da adesão da população feminina e de uma melhoria nos sistemas de 

informação para encaminhar, desta forma, às transformações e mudanças necessárias para o 

êxito do programa preventivo. 

                    

Palavras-chave:  
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ABSTRACT 

 

This research evaluates actions of the Cervical Cancer Prevention Program applied to Itajaí, a 

city in Santa Catarina State, in Southern Brazil, for the five year period from 2001 to 2005, 

based in Brazilian official SISCOLO and SIA/SUS data banks. Donabedian’s evaluation 

method was used. Health services components were evaluated according to their structure, 

processes and outcomes, calculating indicators which have been preconised by the Brazilian 

National Cancer Institute (INCA). Physical resources and access resources to decentralized 

basic health services network could be considered good and enough for local basic needs. A 

decentralized unit for cancer therapy covers most of the specialized needs through local 

branch of Oncology Research (CEPON). A Municipal Laboratory supplies needs for cell 

oncology and infection cytology. Process indicators show registry difficulties. Local services 

are more interested on registering to receive payments of debts from the national health 

system than on registering to build an epidemiological data basis. Only twenty seven percent 

of the targeted population participated in preventive actions and almost thirty five percent of 

blades exists chores that do not consist as collected. Local health services routines, as a 

whole, still do not consider some questions dealing with population and demography, as well 

as they are not prepared to deal with the necessary opening to universal access and education 

for preventive procedures. These problems generate impacts read as outcome indicators, 

showing most of female population out of preventive cervical cancer prevention practices.  
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1. Public Health / organization and administration; 2. Evaluation; 3. Cervix Neoplasms   
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1  EVITAR O CÂNCER: UM DESAFIO À SAÚDE PÚBLICA 

 

 Passaram-se 17 anos da criação da Lei 8.080/90, conhecida como Lei Orgânica da 

Saúde, que prevê condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, bem como a universalidade, a 

integralidade e a igualdade da assistência à saúde e a descentralização político-administrativa 

com ênfase para os municípios (BRASIL, 1990). 

Assim, as ações e serviços de saúde, executadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

no nível local, são subordinadas às Secretarias Municipais de Saúde, legalmente representadas 

pela figura do gestor. Este é responsável pela coordenação, articulação, planejamento, 

controle e avaliação das ações de saúde no âmbito municipal.   

 Um importante problema de saúde pública, demandando várias ações por parte da 

gestão municipal, é o câncer de colo uterino. Este tipo de câncer apresenta elevado índice de 

mortalidade no país, embora seja uma doença curável e altamente prevenível através do 

rastreamento pelo teste de Papanicolaou e atenção nos níveis de prevenção primário, 

secundário e terciário, oferecidos pelo SUS.        

A relevância do tema instigou o interesse em abordar o Programa de Prevenção do 

Câncer do Colo do Útero no município de Itajaí, Santa Catarina, no período de cinco anos 

compreendido entre 2001 e 2005, através dos indicadores preconizados pelo Instituto 

Nacional do Câncer (INCA) e utilizando, como referencial teórico, a metodologia avaliativa 

em saúde segundo a concepção sistêmica de Avedis Donabedian. Esta metodologia inclui o 

julgamento dos componentes de estrutura, de processo e de resultado (HCS, 2006; IOM, 

2001).  

Para cada um destes componentes constroem-se indicadores, em forma de 

coeficientes, úteis como medidas e como ferramentas contendo informações relevantes para o 

planejamento, a produção e o desempenho do programa e da instituição que o mantém.  

Conforme o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da 

Saúde, indicadores, vistos em conjunto, podem refletir a situação sanitária de uma população 

(DeCS, 2007), uma vez que uma boa estrutura pode resultar em bons processos e em 

resultados mais favoráveis. 

Para tanto, procedeu-se ao levantamento das unidades de saúde em que é feito o teste 

de Papanicolaou no município estudado, o levantamento dos dados estatísticos sobre os 

serviços prestados na área de prevenção do câncer de colo uterino e o levantamento da morbi-

mortalidade pelo mesmo câncer. Buscou-se traçar um retrato do funcionamento do Programa 
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de Prevenção do Câncer do Colo Uterino no município de Itajaí e mapear seu desempenho, ao 

longo da série histórica de cinco anos, entre 2001 e 2005.            

A estrutura, no vocabulário usado por Donabedian, abrange os serviços organizados 

para fazer a prevenção do câncer do colo uterino, as edificações e espaços físicos de tais 

serviços, os equipamentos, a ordem das instalações, as facilidades de acesso aos serviços, as 

condições financeiras para mantê-los e ampliá-los e os recursos humanos que os integram, 

com seus diferentes graus de capacitação e de implicação com o trabalho.  

Aos processos correspondem as técnicas científicas empregadas, as rotinas, as técnicas 

administrativas, a gestão interna do trabalho e os desenvolvimentos deste, as informações 

dadas, as formas de acolhimento, as competências dos funcionários, assim como a integração 

com outros serviços e com a hierarquia da Secretaria Municipal de Saúde.  

Os resultados representam-se pelos indicadores de morbimortalidade (números brutos 

e coeficientes de quantas pacientes foram atendidas, quantas foram encaminhadas a 

tratamento, quantas faleceram pela doença), a qualidade dos registros, a qualidade da 

confecção dos exames, a qualidade dos laudos de exames, aspectos da extensão da cobertura 

dada pelos serviços e o estadiamento dos tumores encontrados (o que nos dá uma idéia da 

precocidade do exame e do diagnóstico).    

Tentamos nos debruçar sobre estes indicadores, aplicando os conceitos de forma 

prática, mensurando-os localmente, de forma a torná-los úteis na formulação de decisões 

municipais. É importante avaliar em todos os níveis, o nacional, o estadual e o municipal. As 

dimensões continentais do país facilitam o aparecimento de diferenças locais. O uso de 

indicadores padronizados permite a análise das intervenções e de seus componentes nos 

procedimentos avaliados, podendo compará-los com as versões do mesmo programa em 

outros municípios. 

Contudo, estamos cientes de que há graus de envolvimento de cada usuário e de cada 

servidor da rede pública, e que muitos dos aspectos não poderiam ser abordados em apenas 

uma dissertação de mestrado. Daí o recorte escolhido: um recorte clássico, baseado numa 

teoria avaliativa consagrada – a de Donabedian – usando indicadores nacionalmente aceitos.  
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2 INVESTIGAR A PREVENÇÃO DE UMA IMPORTANTE NEOPLASIA  

 

 

 O câncer do colo uterino é um dos problemas da saúde pública. Muitas mortes por este 

tipo de câncer são evitáveis pela prevenção. A prevenção, porém, depende também da 

organização dos serviços públicos de saúde e da adesão da população a eles. O câncer 

cérvico-uterino apresenta alto potencial de prevenção através do exame de Papanicolaou, que 

é uma técnica simples e facilmente aplicável. Contudo, este tipo de neoplasia ainda 

corresponde a 15% de todos os cânceres femininos (BRASIL, 2002a).  

 Estima-se para 2006, no Brasil, 19.260 casos novos de câncer de colo uterino, o que 

corresponde a 20 casos para cada 100 mil mulheres. Para o Estado de Santa Catarina a 

estimativa corresponde a 670 casos novos, tendo como taxa de incidência 22,55 casos novos 

por 100.000 habitantes do sexo feminino (BRASIL, 2005a).  

 Quanto ao estágio do tumor no momento do diagnóstico, em hospitais que possuem 

Registro Hospitalar de Câncer, aproximadamente 70% das pacientes cujos prontuários 

assinalam o estágio, estão em fase avançada da doença. Este estado avançado limita a 

possibilidade de cura (BRASIL, 2002b), pois quanto mais precoce for o diagnóstico, melhores 

são as chances de cura do câncer. Estas estatísticas, por si, já mostram a relevância da questão 

abordada. Uma das metas da saúde coletiva, portanto, é diagnosticar precocemente o câncer 

de colo uterino, na atenção primária.  

No município de Itajaí, no ano de 2004, ocorreu um total de 430 óbitos hospitalares. 

Destes, 187 eram mulheres. Dentre elas, 67 tiveram o óbito causado por neoplasias e tumores. 

Outros 10 óbitos foram atestados por doenças do aparelho geniturinário (BRASIL, 2005a).  

Figura 1. Percentual de óbitos hospitalares por sexo, destacando os causados por câncer e 

tumores femininos e por outras doenças gênito-urinárias femininas, Itajaí, 2004.  

Outras 

doenças 

genito-

urinárias 

femininas

2%

Cânceres e 

tumores 

femininos

16%

Homens

56%

Demais 

óbitos 

femininos

26%

 
Fonte: BRASIL, 2005a. 
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Estes dados são exemplares, pois mostram que o percentual de óbitos femininos 

devidos aos tumores compreende 16% de todas as mortes hospitalares ocorridas em um ano.  

Desde o início do século XX utiliza-se o exame Papanicolaou na tentativa de reverter 

o elevado número de óbitos por neoplasias diagnosticadas e tratadas tardiamente. No ano de 

1937 foi criado, no Rio de Janeiro, o Centro de Cancerologia do Serviço de Assistência 

Hospitalar do Distrito Federal, que veio a se tornar o atual Instituto Nacional de Câncer, 

INCA (BARRETO, 2001; BRASIL, 2006a).  

As ações deste instituto e do Ministério da Saúde envolvem o rastreamento do câncer 

do colo uterino utilizando-se da oferta gratuita do exame citopatológico. Em 1997 surgiu o 

Projeto Piloto Viva Mulher que, em 21 de junho de 1998, foi instituído como o Programa 

Nacional de Combate ao Câncer do Colo do Útero e de Mama através da Portaria GM/MS n  

3.040/98 (BRASIL, 2006b).   

Os municípios seguem as diretrizes do programa nacional, mantendo as condutas 

preconizadas no Sistema Único de Saúde pelo INCA. Desta forma, é plausível avaliar o 

programa de prevenção do câncer cérvico-vaginal em Itajaí, usufruindo dos indicadores 

preconizados pelo INCA.  

 É possível utilizar tais indicadores adequando-os a métodos de avaliação de serviços 

de saúde, tais como o de Donabedian (TANAKA; MELO, 2001; OTERO; OTERO, 2002; 

MALIK; SCHIESARI, 2002; HCS, 2006; IOM, 2001), que divide a análise do serviço em 

estrutura, processos e resultados. Para tanto, pode-se tomar os indicadores preconizados pelo 

INCA segundo sua utilidade para a avaliação de cada uma destas três divisões.  

Propusemo-nos a pesquisar, entre outras coisas, a abrangência do programa no 

município e quantas mortes tiveram como causa o câncer localizado no colo uterino, fazendo 

um breve diagnóstico local do funcionamento do programa. A pergunta de pesquisa que 

originalmente nos motivou, já que o rastreamento do câncer do colo uterino tem uma relação 

direta com o aumento da sobrevida das pacientes e as mortes seriam, portanto, teoricamente, 

bastante evitáveis, foi: “quantitativamente, como estão a estrutura, os processos e os 

resultados do programa municipal de prevenção do câncer de colo uterino de Itajaí?”. 

 Como problemas iniciais de pesquisa daí decorrentes, enunciamos: 

a) Como está organizada a prevenção do câncer de colo de útero no município de 

Itajaí? 

b) Utilizando os indicadores preconizados pelo INCA, quais a dimensões da 

estrutura, dos processos e dos resultados do programa de prevenção do câncer 

de colo de útero no município de Itajaí? 
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c) Qual foi o desempenho entre os anos de 2001 até 2005? 

d) Pode-se apontar algumas conseqüências das deficiências e das realizações do 

programa? 

e) O que se poderia indicar, a partir dos dados estudados, para auxiliar o 

programa na correção de deficiências de desempenho?  
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3 O CÂNCER: SUA CLASSIFICAÇÃO E REGISTRO   

 

 

 Neste capítulo discorremos, em primeiro lugar, sobre o que é o câncer, do ponto de 

vista biológico. Apresentamos em seguida a nomenclatura utilizada nas alterações 

citopatológicas do trato genital feminino e na classificação diagnóstica dos tumores 

ginecológicos e de alterações a eles conexas. Especificamos, então, a classificação utilizada 

nos registros oficiais de câncer uterino. Somente então discutimos a importância de tais 

alterações patológicas do ponto de vista da saúde coletiva, levando em conta as ações de 

prevenção preconizadas no Brasil e as políticas de saúde que as abrangem.  

 

 

3.1 Alterações Celulares Cervicais 

   

   

A unidade básica da estrutura e da função de todos os seres vivos é a célula. Embora 

haja muitos tipos diferentes de células, todas apresentam determinadas características comuns 

como a reprodução. Sempre que células são destruídas, as células restantes do mesmo tipo se 

reproduzem até restaurarem o número correto determinado por seu sítio hospedeiro (OTTO, 

2002; GUYTON; HALL, 1998). 

Contudo, as células cancerosas não estão sujeitas às restrições impostas pelo 

hospedeiro à proliferação celular (OTTO, 2002). Ocorre uma diferenciação, uma mutação 

genética ou ativação anormal de genes celulares que controlam o crescimento e a mitose das 

células, em todos ou quase todos os casos, esta é a causa do câncer (GUYTON; HALL, 1998). 

 Existem vários tipos de câncer, a maioria com etiologia, desenvolvimento e tratamento 

conhecidos. Entre estes, encontram-se neoplasias do trato genital feminino.  

O Instituto Nacional de Câncer identifica esses tipos de cânceres como os mais 

freqüentes nas mulheres brasileiras entre 35 e 49 anos, correspondendo a uma população de 

16.241.032 cidadãs, e alerta que cerca de seis milhões de mulheres nesta faixa etária nunca 

realizaram o exame citopatológico do colo uterino, equivalendo a 6,95% da população 

feminina brasileira (REDEH, 2002; BRASIL, 2002a, 2005b).  

O útero é um órgão muscular que possui tamanho variado e que se divide em duas 

partes denominadas cérvix ou colo e fundo ou corpo (SMELTZER; BARE, 1998) e têm-se 
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como câncer de colo do útero as alterações celulares cervicais cuja progressão é gradativa. É 

por isto que esta é uma doença curável quando descoberta no início (RAMOS, 2006a). 

 

 

3.2 Nomenclatura  

 

 

 Várias classificações podem ser empregadas para denominar as lesões pré-neoplásicas 

do colo uterino. A Organização Mundial da Saúde (OMS) divide as lesões em displasia leve, 

moderada e acentuada; o Sistema Richart definiu as neoplasias intra-epiteliais (representadas 

pela sigla NIC) em I, II e III; o Sistema Bethesda redistribui as lesões em apenas duas 

categorias: lesões de baixo grau (associadas ao papilomavírus humano e NIC I) e lesões de 

alto grau (NIC II e NIC III) (ANDRADE et al, 2001). Conforme a Décima Revisão da 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10, 1994), em vigor desde 1º de janeiro de 1983, 

e a Classificação Internacional de Doenças para Oncologia – CID-O, editada pela terceira vez 

em 2000, codifica-se como C53 a neoplasia maligna do colo do útero (CID-10, 1994; 

BRASIL, 2007a). 

 Com a implantação do Viva Mulher – Programa Nacional de Controle do Câncer do 

Colo do Útero e de Mama, a partir de 1998 incorporou-se universalmente, pelos laboratórios 

de citopatologia que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde, a nomenclatura baseada no 

Sistema Bethesda, versão do ano de 1988, preconizada pelo Instituto Nacional do Câncer dos 

Estados Unidos (BRASIL, 2003a). 

 Atualizado em 2001, através do “Seminário para Discussão da Nomenclatura 

Brasileira de Laudos de Exames Citopatológicos – CITO 2001”, promovido pelo Instituto 

Nacional do Câncer e pela Sociedade Brasileira de Citopatologia, o Sistema Bethesda ainda 

compõem a principal nomenclatura utilizada para o Programa Nacional de Controle do 

Câncer do Colo do Útero (BRASIL, 2003a). 

 Baseia-se fundamentalmente em:  

a) o tipo de amostra – citologia em meio convencional ou meio líquido;  

b) a avaliação pré-analítica – ausência ou erro de identificação da lâmina e/ou 

frasco, lâmina danificada ou ausente, identificação da lâmina e/ou frasco não 

coincidente com a do formulário, causas alheias ao laboratório, outras causas;  

c) a adequabilidade da amostra – satisfatória ou insatisfatória para avaliação 

oncótica;  
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d) o diagnóstico descritivo – dentro dos limites da normalidade, alterações 

celulares benignas, atipias celulares e a microbiologia – Lactobacillus sp, 

Cocos, Cândida sp, sugestivo de Chlamydia sp, Actinomyces sp, Trichomonas 

vaginalis, entre outros (BRASIL, 2003a). 

 A décima versão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10, 1994) classifica 

a neoplasia maligna do colo do útero como C53 para a lista de três caracteres. Contudo, 

subdivide esta neoplasia (utilizando quatro caracteres) de acordo com a localização primária: 

a) C53.0 para neoplasia maligna do endocérvix;  

b) C53.1 para neoplasia maligna do exocérvix;  

c) C53.8 para neoplasia maligna do colo do útero com lesão invasiva; 

d) C53.9 para neoplasia maligna do colo do útero, não especificado.  

 O termo carcinoma in situ foi introduzido na nomenclatura patológica para indicar as 

lesões em que células displásicas ocupavam a espessura total do epitélio, sem ruptura da 

membrana basal. Trata-se de um grau de mudança morfológica localizado entre a simples 

displasia e o câncer invasivo. A Classificação Internacional de Doenças (CID-10, 1994) 

classifica assim os carcinomas in situ:  

a) D06.0 para carcinoma in situ do endocérvix;  

b) D06.1 para carcinoma in situ do exocérvix;  

c) D06.7 para carcinoma in situ de outras partes do colo do útero;  

d) D06.9 para carcinoma in situ do colo do útero, não especificado.  

 Utiliza-se ainda classificar os transtornos não-inflamatórios do trato genital feminino, 

em forma de displasia, ou seja, as lesões caracterizadas por desenvolvimento ou crescimento 

anormal do tecido da seguinte forma:  

a) N87.0 para displasia cervical leve (incluindo a neoplasia intra-epitelial 

cervical, grau I); 

b) N87.1 para displasia cervical moderada  (incluindo a neoplasia intra-epitelial 

cervical, grau II;  

c) N87.2 Displasia cervical grave, não classificada em outra parte - excluindo a 

neoplasia intra-epitelial cervical, grau III, com ou sem menção de displasia 

grave (D06.-); 

d) N87.9 para displasia do colo do útero, não especificada (CID-10, 1994). 

 O colo e o corpo uterino estavam entre as principais localizações a serem classificadas 

pelo Sistema TNM e, por serem aceitas e aprovadas pela Fédération Internationale de 

Gynécologie et d’Obstétrique (FIGO), União Internacional Contra o Câncer (UICC) e 



 24 

Comissões Internacionais do TNM, são amplamente usadas para classificar os estádios do 

carcinoma do colo uterino com modificações mínimas por quase 50 anos (BRASIL, 1998). 

 Contudo, assim como no CID-10 e CID-O, o Sistema TNM apresenta regras para 

classificação. Para Categoria T, faz-se necessário exame físico, cistoscopia e diagnóstico por 

imagem, incluindo urografia. Para Categoria N, exame físico e diagnóstico por imagem, 

incluindo urografia e linfografia e, para Categoria M, exame físico e diagnóstico por imagem 

(BRASIL, 1998; 2007a). A classificação clínica do Sistema TNM e da FIGO podem ser 

apreciadas e comparadas no Quadro 1.  

FIGO  Estadiamento TNM  

  Tumor primário não pode ser avaliado TX  

  Sem evidências de tumor primário T0  

  Tumor in situ Tis TisN0M0 

I  Tumor limitado ao útero T1  

IA*  Tumor invasor identificado apenas microscopicamente. Toda 

lesão visível mesmo com diagnóstico microscópico de invasão 

superficial deve ser estadiada como IB. Neste estádio, a invasão 

estromal é limitada a 5mm e com maior dimensão na superfície 

menor que 7mm. 

T1A  

 IA1 Invasão estromal de 3mm ou menos em profundidade e de 7mm 

ou menos em extensão horizontal. 

T1A1 T1a1N0M0 

 IA2 Estromal maior que 3mm e não superior a 5mm em 

profundidade com extensão horizontal inferior a 7mm.   

T1A2 T1a2N0M0 

IB  Lesão clinicamente visível confinada ao colo uterino ou lesão 

microscópica maior que IA. 

T1B  

 IB1 Lesão visível com 4cm ou menos no maior diâmetro. T1B1 T1b1N0M0 

 IB2 Lesão visível com mais de 4cm de diâmetro. T1B2 T1b2N0M0 

II  Tumor invade paramétrio e/ou vagina sem acometer parede 

óssea ou ⅓ inferior da vagina. 

T2  

 IIA Tumor envolvendo vagina até ⅔ craniais, sem envolvimento 

parametrial. 

T2a T2aN0M0 

 IIB Tumor com envolvimento parametrial sem acometer parede 

óssea. 

T2b T2bN0M0 

 

Quadro 1. Classificação clínica do estadiamento de tumores do útero 

segundo os Sistemas FIGO e TNM. 
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Quadro 1. Classificação clínica do estadiamento de tumores do útero 

segundo os Sistemas FIGO e TNM (continuação). 

Fonte: ANDRADE (2001, p. 9); BRASIL (1998, p. 149-150). 

 

 

3.3 Definindo algumas alterações 

 

 

 Muitas alterações celulares acometem o útero e seus órgãos adjacentes. Para melhor 

compreensão, explanaremos acerca das alterações que se encontram diretamente relacionadas 

com nossa pesquisa. Entre elas temos as Neoplasias Intraepiteliais Cervicais (NIC, ASCUS, 

AGUS, papilomavírus humano – HPV), o carcinoma escamoso invasor, o adenocarcinoma in 

situ, o adenocarcinoma invasor. 

III  Tumor que se estende à parede óssea (paramétrio) ou ⅓ distal 

da vagina. Hidronefrose e exclusão renal.  

T3 

e/ou 

N1 

 

 IIIA Tumor que envolve o ⅓ inferior da vagina. T3a T3aN0M0 

 IIIB Tumor que se estende à parede óssea e/ou causa hidronefrose 

ou exclusão renal. 

T3b T1N1M0 

T2N1M0 

T3aN1M0 

T3bNqM0 

IV IVA Tumor que se estende à mucosa vesical e/ou renal, confirmado 

histologicamente após cistoscopia ou retossigmoidoscopia. 

Extensão fora da pelve verdadeira. 

T4 T4NqM0 

 IVB Metástase à distância. M1 TqNqM1 

TNM – linfonodos regionais (N) 

NX: não podem ser avaliados 

N0: sem metástases para linfonodos regionais 

N1: metástases para linfonodos regionais 

Metástases (M) 

MX: metástases à distância não podem ser avaliadas 

M0: sem metástases 

M1: metástases à distância 

* A profundidade da invasão não pode ser maior que 05 mm a partir da base do epitélio, superficial ou 

glandular, da qual a neoplasia se originou. A profundidade da invasão é definida como a medida do tumor, 

da junção epitélio-estromal da papila dérmica adjacente mais superficial até o ponto mais profundo da 

invasão. O envolvimento do espaço vascular, linfático ou venoso, não altera a classificação. 
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 O colo uterino é revestido por várias camadas de células epiteliais pavimentosas 

ordenadas. Nas neoplasias intraepiteliais cervicais, esta estratificação fica desordenada e 

subdivide-se em displasia leve (NIC I), moderada (NIC II) e grave ou severa (NIC III). 

 Neoplasia Intraepitelial Cervical Grau I é a alteração celular das camadas basais do 

epitélio estratificado do colo uterino, considerada uma displasia leve. Cerca de 60% deste tipo 

de lesão apresentam regressão espontânea, 30% podem apresentar persistência da lesão (como 

NIC I) e menos de 10% evoluem para NIC II, sendo a progressão para câncer invasor 

estimada em cerca de 1% (ANDRADE et al, 2001; BRASIL, 2002b). Na presença deste 

resultado, é recomendada a repetição do exame citopatológico após seis meses (BRASIL, 

2002a). 

 Ocorrendo uma desordem celular de até três quartos de espessura do epitélio, mas com 

preservação das camadas mais superficiais, compreende-se como NIC II ou Neoplasia 

Intraepitelial Cervical II, considerada uma displasia moderada. E ocorrendo uma 

desorganização de todas as camadas do epitélio, mas sem a invasão do tecido conjuntivo, têm-

se NIC III ou Neoplasia Intraepitelial Cervical III ou carcinoma in situ, considerada uma 

displasia acentuada. NIC II e NIC III são consideradas lesões precursoras de alto grau e na 

presença de resultados compatíveis com estes, recomenda-se a colposcopia para confirmação 

histopatológica da existência ou não de invasão do tecido conjuntivo (ANDRADE et al, 2001; 

BRASIL, 2002a, 2002b). 

 Na ausência de alterações celulares que possam classificar-se como NIC, mas na 

presença de alterações citopatológicas, desde 1993, utiliza-se a nomenclatura citopatológica 

de ASCUS e AGUS. ASCUS é o acrônimo para atypical squamous cells of undetermined 

significance, que corresponde às atipias de significado indeterminado em células escamosas. 

A expressão AGUS, acrônimo para atypical glandular cells of undetermined significance, 

corresponde às atipias de significado indeterminado em células glandulares. Na presença 

destes resultados, recomenda-se a repetição do exame citopatológico após seis meses 

(ANDRADE et al, 2001; BRASIL, 2002a, 2002b). 

 Existe a ocorrência de alterações celulares mais intensas, onde as células cancerígenas 

invadem o tecido conjuntivo do colo do útero abaixo do epitélio (Figura 2). Para estas, 

determina-se a denominação de carcinoma escamoso invasivo quando atinge células epiteliais 

escamosas e adenocarcinoma invasivo quando atinge células epiteliais glandulares. Quando 

há presença de algum destes diagnósticos, recomenda-se que as pacientes sejam 

encaminhadas imediatamente à colposcopia (BRASIL, 2002a, 2002b).    
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Figura 2. Seqüência evolutiva do câncer do colo do útero, 

segundo classificações NIC. 

 

Fonte: INCA / CONPREV, 2002b, p. 16. 

 

  

 Contudo, para atingir o ponto de carcinoma invasor, a lesão não precisa, 

obrigatoriamente, estender-se por todas as etapas. As verdadeiras precursoras do câncer são as 

lesões de alto grau que compreendem NIC II, NIC III, adenocarcinoma in situ (BRASIL, 

2002b).  
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3.4 Etiologia 

 

O carcinoma de colo uterino admite um agente desconhecido que age sobre as células 

de reserva ou sobre o epitélio metaplásico da zona de transformação. Na presença de co-

fatores tal agente desconhecido determina modificações evidenciáveis a colposcopia, 

traduzida na histologia como neoplasia intra-epitelial cervical, microcarcinoma e carcinoma 

invasor (FREITAS et al, 1997). 

Entre os co-fatores importantes, envolvidos na etiologia do carcinoma, encontram-se 

as infecções virais (vírus herpes simples tipo II – HSV II, citomegalovírus, papilomavírus – 

HPV tipo 16 e 18); agentes físicos como luz solar e irradiação; agentes químicos (tabaco, 

aminas aromáticas, arsênico, fuligem, piche, asbestos, benzeno, cádmio, compostos de 

berílio); fatores genéticos ou familiares; fatores alimentares (gorduras, álcool, alimentos 

contendo nitritos e nitratos); fatores hormonais e imunossupressão (SMELTZER; BARE, 

1998; FREITAS et al, 1997).  

O início da atividade sexual antes dos 18 anos, o número de parceiros e os hábitos 

sexuais também podem constituir fatores de risco para doenças sexualmente transmissíveis – 

DST, câncer de colo uterino e Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida – AIDS 

(POLI; SILVEIRA et al, 1994; OTTO, 2002; BRASIL, 2002a). 

Os principais sintomas do câncer do colo uterino são: o sangramento vaginal anormal 

(em quantidade, freqüência e/ou duração); sangramento de contato no inicio ou no fim da 

relação sexual; urgência urinária, disúria e hematúria e a ocorrência de dor durante a relação. 

(OTTO, 2002; REDEH, 2002). 

 

 

3.5 Prevenção do Câncer de Colo de Útero 

 

 

O exame preventivo de câncer de colo uterino também é denominado citologia 

oncótica, exame citológico do colo uterino, citopatológico, colpocitologia, citologia cérvico-

vaginal, esfregaço de Papanicolaou, Papanicolaou, CP, Papanicolau, Pap, Pap Test ou Pap 

Smear (RAMOS, 2006b; POLI; SILVEIRA et al, 1994; SMELTZER; BARE, 1998).   

Nos serviços de saúde, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a utilizar o 

exame preventivo, há mais de cinqüenta anos. O Ministério da Saúde, através do Sistema 

Único de Saúde, disponibiliza métodos diagnósticos gratuitos de prevenção do câncer de colo 
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uterino, sendo eles o exame histopatológico e o exame citopatológico (Papanicolaou) 

(BRASIL, 2002a).  

A periodicidade preconizada inicialmente é de um exame por ano. Após a obtenção de 

dois resultados negativos com intervalo de um ano entre eles, o exame poderá ser feito a cada 

três anos (REDEH, 2002; POLI; SILVEIRA et al, 1994; BRASIL, 2006a). Este intervalo 

respeita a seqüência típica de eventos na história natural das lesões do colo do útero, 

conforme Quadro 2. 

 

 

 

 

NIC I e NIC II             NIC III            CARCINOMA          CARCINOMA 

                                                      MICROINVASOR          INVASOR 

  

 

 

 

 

 

                                     3 a 8 anos              10 a 15 anos         10 a 15 anos 

 

 

 

Quadro 2. Seqüência típica de eventos na história natural do câncer do colo do útero. 

Fonte: WHO, 1988, apud INCA, 2002c, p. 32. 

 

O diagnóstico precoce desta doença alteraria positivamente o prognóstico. Portanto, se 

um diagnóstico da doença for feito em alguma fase NIC, as possibilidades de, futuramente, a 

paciente vir a ter um carcinoma invasor ficam bastante reduzidas.  

Entretanto, o câncer do colo uterino ainda é um problema de saúde pública. Embora 

seja uma doença curável e prevenível, estima-se que ele corresponda a 15% de todos os 

cânceres femininos. Cerca de 30% das mulheres realizariam o exame preventivo apenas três 

vezes na vida. O resultado disto é a presença de diagnósticos já na fase avançada, em 70% dos 

casos (REDEH, 2002; BRASIL, 2002a). 
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3.6 Histórico da Política Nacional de Prevenção do Câncer de Colo de Útero 

 

 

No início do século XX ocorreram as primeiras ações para o controle do câncer no 

Brasil. Contudo, eram quase exclusivamente para diagnóstico e tratamento (BARRETO, 

2001). Na década de 30, durante o governo de Getúlio Vargas, a sociedade civil reivindicou 

ações para combater as doenças crônico-degenerativas, entre elas o câncer. Em 13 de janeiro 

de 1937 foi criado o Centro de Cancerologia do Serviço de Assistência Hospitalar do Distrito 

Federal, localizado no Rio de Janeiro, que veio a constituir o atual Instituto Nacional de 

Câncer (BARRETO, 2001; BRASIL, 2006b). 

 O governo brasileiro participou, em 1995, da VI Conferência Mundial sobre a Mulher, 

na China, assumindo o compromisso de desenvolver um programa de âmbito nacional para 

controlar o câncer de colo uterino. No ano seguinte desenvolveu-se um Projeto Piloto para 

rastreamento do câncer do colo uterino utilizando-se da oferta do exame Papanicolaou 

(BRASIL, 2002c).   

Em 1997 o Projeto Piloto tornou-se Projeto Piloto Viva Mulher: Programa Nacional de 

Controle do Câncer do Colo do Útero e de Mama, atendendo, no início, prioritariamente 

mulheres dos 35 aos 49 anos de idade, em seis localidades brasileiras: Curitiba (PR), Recife 

(PE), Taguatinga, Ceilândia e Samambaia (Distrito Federal), zona oeste da cidade do Rio de 

Janeiro (RJ), Belém (PA) e estado de Sergipe (BRASIL, 2002c). 

O Projeto Piloto Viva Mulher intensificou-se como Programa Viva Mulher que 

objetiva impedir o avanço do câncer de colo uterino no Brasil, desenvolvendo ações de 

detecção precoce, dirigidas às mulheres na faixa etária de 25 a 59 anos de idade, que incluem 

o diagnóstico precoce e o tratamento necessário de acordo com cada caso. Posteriormente, em 

21 de junho de 1998, foi instituído o Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo 

Uterino através da Portaria GM/MS n  3.040/98 (BRASIL, 2006c). 

Um dos principais instrumentos que auxiliaram na consolidação do Programa Viva 

Mulher foi o desenvolvimento de um sistema informatizado para gerenciamento das 

informações geradas pelas unidades de saúde. O Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS), em parceria com o INCA, denominou-o de Sistema de Informações do Câncer 

do Colo do Útero, SISCOLO (BRASIL, 2001a). 

Em 30 de julho de 1999 foi instituída a Portaria/SAS/MS n  408 (Apêndice 4) que 

determina que o SISCOLO forneça dados informatizados referentes à identificação da mulher 
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e os laudos dos procedimentos de exames citopatológicos e histopatológicos (BRASIL, 

2006c). Em Santa Catarina, a partir do ano de 2000, o SISCOLO passou, efetivamente, a 

gerar um banco de dados (SERRANO, 2002). 

A Secretaria de Estado da Saúde realiza a política relacionada ao câncer e se 

responsabiliza pela sua aplicação. O Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON), órgão da 

Secretaria de Estado da Saúde, é a principal instituição nesta área. Além se ser centro de 

referência para diversos tratamentos complexos, em Florianópolis, o CEPON mantém um 

núcleo descentralizado no município de Itajaí e outro em Lages (FAHECE, 2006).  

Atualmente, estuda-se a possibilidade preventiva através da imunização, ou seja, a 

incorporação da vacina contra o papilomavírus humanos (HPV).  Existem mais de 200 

subtipos diferentes de HPV, contudo, somente os subtipos de alto risco estão relacionados a 

tumores malignos e, entre estes, os subtipos tipos 16 e 18 encontram-se presentes em 70% dos 

casos (SMELTZER; BARE, 1998; FREITAS et al, 1997; BRASIL, 2007b). 

A vacina contra o HPV foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) no final do ano de 2006, e, apesar da eficácia, os efeitos de erradicação da doença 

com a vacina só aparecem em longo prazo, salientando, desta forma, a necessidade de 

continuar fazendo exames de prevenção como o Papanicolaou (BRASIL, 2007b). 

 

 

3.7 A Prevenção do Ponto de Vista Técnico 

 

 

A eleição de medidas preventivas para uma determinada doença depende do nível de 

prevenção – primário, secundário ou terciário – em que se quer atuar, e requer o 

conhecimento de algumas características da doença.  

Na prevenção primária atua-se através do controle dos fatores de risco para que a 

doença não ocorra ou que tenha menor chance de ocorrer. O nível secundário corresponde ao 

diagnóstico da fase inicial e seu tratamento, muitas vezes coincidindo com o período 

assintomático da doença e na prevenção terciária atua-se no tratamento da doença em seu 

curso clínico, objetivando a redução de complicações (POLI; SILVEIRA et al, 1994). 

A prevenção primária é focada em medidas de redução do risco ou prevenção do 

desenvolvimento do câncer em pessoas saudáveis. Pode ser realizada por vários métodos, 

entre os quais o uso de preservativos durante a relação sexual, uma vez que a prática de sexo 

seguro é uma das formas de evitar o contágio com o HPV (vírus do papiloma humano), vírus 
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esse que tem um papel importante para o desenvolvimento do câncer e de suas lesões 

precursoras (BRASIL, 2006a, 2006d; OTTO, 2002; SMELTZER; BARE, 1998). 

A prevenção secundária visa detectar e tratar o câncer precocemente; envolve os 

esforços de detecção e rastreamento no sentido de chegar ao diagnóstico precoce e estabelecer 

uma pronta intervenção para interromper o processo canceroso (OTTO, 2002; SMELTZER; 

BARE, 1998).  

Este rastreamento significa realizar o exame preventivo em todas as mulheres, com 

prioridade àquelas entre 25 e 49 anos de idade, independentemente da presença ou não de 

sintomas. O objetivo do rastreamento é de identificar as pacientes que possam apresentar a 

doença em fase muito inicial, quando o tratamento pode ser mais eficaz.  

As ações do nível terciário de prevenção objetivam reduzir as complicações do câncer 

de colo uterino. Portanto, agem no tratamento da doença instalada, em seu curso clínico 

(OTTO, 2002; SMELTZER; BARE, 1998). 

Historicamente o câncer de colo uterino sediou a primeira tentativa eficiente de 

prevenção de tumores, com trabalhos de Hans Hinselmann, inventor do colposcópio, na 

década de 20, que pretendiam diagnosticar as lesões precursoras. Ao identificar e comprovar a 

evolução de alterações epiteliais no colo uterino para carcinoma invasor, Hinselmann 

estabeleceu o conceito de lesão pré-maligna e a possibilidade de prevenir o câncer de colo 

com o tratamento naquela fase (POLI; SILVEIRA et al, 1994).   

O surgimento da citologia oncótica, no inicio da década de 40, adicionou novas 

possibilidades no campo da prevenção do carcinoma epidermóide cervical. George Nicholaus 

Papanicolaou1, médico grego, ao criar técnicas de citologia, gerou a oportunidade do 

diagnóstico das células alteradas, detectando tumores, mesmo em suas fases iniciais, e lesões 

precursoras de neoplasias (POLI; SILVEIRA et al, 1994).   

 
Figura 3. George N. Papanicolaou. 

Fonte: Lahanas, 2007.  

                                                 
¹ O Dr. George Papanicolaou nasceu em 1883 na Grécia, onde se graduou médico. Doutorou-se na Alemanha. 
Difundiu sua técnica de exame em 1942 e faleceu nos Estados Unidos, em 1962, após vê-la utilizada 
mundialmente por milhões de mulheres (PSC, 2007).  
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4  OBJETIVOS  

 

 

4.1 Geral 

 

        

Avaliar o Programa de Prevenção do Câncer do Colo do Útero no município de Itajaí, 

Santa Catarina, no período de cinco anos, abrangendo a série histórica de 2001 a 2005, através 

dos indicadores de estrutura, processo e resultado e dos parâmetros preconizados pelo INCA. 

 

 

4.2 Específicos 

 

 

a) Identificar a estrutura de serviços públicos de saúde que trabalham na prevenção do câncer 

do colo de útero.  

b) Coletar, por ano da série histórica, dados quantitativos que representem as características 

fundamentais dos processos utilizados: qual a cobertura por faixa etária, qual o número de 

mulheres que fazem pela primeira vez na vida, qual a quantidade de exames coletados nas 

unidades sanitárias, qual a quantidades de lâminas com leitura registrada no laboratório 

municipal, quantos exames estão dentro da normalidade, qual o número de alterações de 

baixo grau (não-malignas) ou de alto grau (malignas), qual a qualidade das amostras de 

material recolhido nas unidades de saúde para o teste de Papanicolaou e comparar com os 

resultados do INCA.   

c) Levantar o número de óbitos por câncer de colo de útero, a mortalidade proporcional e a 

taxa por cem mil habitantes, referentes ao câncer de colo uterino, conforme os indicadores 

de resultado propostos pelo INCA.  
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5 METODOLOGIA 

 

 

 Avedis Donabedian desenvolveu o estudo da qualidade da atenção na saúde, utilizando 

a noção dos pilares da qualidade. Em 1966 introduziu no meio científico conceitos sobre 

estrutura, processo e resultado que se apresentam interdependentes, abertos e permeáveis ao 

usuário, o qual é também parte integrante das  ações, constituindo até hoje o paradigma 

dominante de avaliação da qualidade da atenção na saúde (TANAKA; MELO, 2001; OTERO; 

OTERO, 2002). 

 

 

 5.1 Indicadores para Mensurar a Qualidade da Atenção 

 

 

 Para cada um destes três aspectos a serem avaliados – estrutura, processo e resultado – 

existem indicadores que atuam como medidas e ferramentas, de forma a se poder produzir 

informações relevantes para o planejamento, para a produção de serviços de qualidade e para 

o desempenho de programa em avaliação.  

Conceitua-se indicadores, no vocabulário estruturado de descritores de saúde do 

Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (conhecido pela 

sigla BIREME, derivada da antiga Biblioteca Regional de Medicina) da seguinte forma: 

 
Indicadores são medidas-síntese que contêm  informação relevante sobre 
determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do 
desempenho do sistema de saúde. Vistos em conjunto, devem refletir a 
situação sanitária de uma população e servir para a vigilância das condições 
de saúde (DeCS, 2007).  
 

 Cada indicador é também uma variável, característica ou atributo dos componentes de 

estrutura, processo e resultado, e é capaz de sintetizar, representar ou dar maior significado ao 

que se quer avaliar, visto que a utilização de indicadores de saúde permite estabelecer padrões 

para auxiliar na avaliação de programas e serviços (MALIK; SCHIESARI, 2002; TANAKA; 

MELO, 2001).  

 O Instituto Nacional do Câncer organiza nacionalmente os programas de saúde pública 

voltados à oncologia, definiu indicadores de estrutura, de processos e de resultados adequados 

à avaliação de programas de prevenção do câncer de colo uterino, para o Brasil. Tais 
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indicadores são construídos em forma de coeficientes, a partir de dados estatísticos buscados 

nos registros dos serviços, consolidados em banco de dados nacional.  

O conceito de estrutura abrange condições e recursos físicos, humanos e financeiros, 

necessários para a assistência (DONABEDIAN, 1980 apud MALIK; SCHIESARI, 2002; 

TANAKA; MELO, 2001), como a rede de laboratórios para leitura das lâminas com os 

exames citopatológicos, os responsáveis pela coleta do material cérvico-vaginal e as unidades 

sanitárias disponíveis para as usuárias realizarem o exame preventivo.  

Na conceituação de processo tem-se a abrangência de todas as atividades essenciais 

desenvolvidas entre os profissionais de saúde e os pacientes (DONABEDIAN, 1980 apud 

MALIK; SCHIESARI, 2002; TANAKA; MELO, 2001), incluindo informações fornecidas 

aos usuários, competência técnica para coleta dos exames e mecanismos de incentivo à 

continuidade da prevenção do câncer.  

 O conceito de resultado corresponde à modificação obtida na clientela, ao produto 

final da assistência prestada, considerando saúde, satisfação de padrões e de expectativas 

(DONABEDIAN, 1980 apud MALIK; SCHIESARI, 2002; TANAKA; MELO, 2001), novas 

adesões ao programa de prevenção e taxa de continuidade e de abandono do tratamento do 

câncer cérvico-vaginal. 

  

 

5.2 Avaliação em saúde 

 

 

O ato de avaliar programas e serviços de saúde pode ser compreendido como a 

exposição de um valor assumido, partindo-se de julgamento realizado, baseado em critérios 

pré-definidos. Neste sentido, identifica-se uma situação específica, reconhecida como 

problema, e utilizam-se instrumentos e referências para emitir um juízo de valor, inerente a 

este processo (TANAKA; MELO, 2001).  

No vocabulário estruturado de descritores de saúde da BIREME, a avaliação em saúde 

é conceituada como: 

Processo crítico-reflexivo, contínuo e sistemático sobre práticas e processos 
desenvolvidos no âmbito da saúde, sintetizados por indicadores de natureza 
quantitativa e/ou qualitativa. Sua finalidade é proporcionar informações para 
auxiliar processos de tomada de decisão (DeCS, 2007). 
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A avaliação de programas e projetos de saúde, neste mesmo vocabulário, é 
conceituada como: 

Processo cuja finalidade é a determinação sistemática e objetiva da 
relevância, efetividade e impacto de políticas públicas, programas e projetos 
de saúde. O objetivo da avaliação é o de aperfeiçoar os programas e projetos, 
no sentido de orientar a distribuição de recursos humanos e financeiros. 
Estudos projetados para avaliar a eficácia de programas. Incluem a avaliação 
de custo-eficácia e do alcance ou impacto dos objetivos cumpridos (DeCS, 
2007). 

Para avaliar o programa de prevenção do câncer do colo do útero no município de 

Itajaí, o referencial teórico utilizado foi a concepção sistêmica de Donabedian que inclui os 

componentes de estrutura, processo e resultado, adaptados ao estudo dos programas de 

prevenção de câncer, conforme foram propostos pelo INCA (BRASIL, 2001b). 

Os objetivos e resultados que se pretende alcançar através de pesquisas decorrem não 

só das características da amostra populacional e do contexto, mas também da complexidade 

de trabalhar com uma combinação de abordagem quantitativa e qualitativa adequada à 

avaliação em saúde, o que torna, no mínimo, uma avaliação mais abrangente (TANAKA; 

MELO, 2001). Para tal, partindo-se da análise de dados quantitativos, serão aplicados juízos 

de valores, gerando um caráter avaliativo a pesquisa. 

 

 

5.3 Coleta de dados e amostra 

 

 

Nossa coleta de dados deu-se por pesquisa em registros escritos, ou seja, em fontes de 

dados secundários. Estas fontes foram, em especial, buscadas no Banco de Dados do Sistema 

de Informação do Câncer do Colo do Útero – SISCOLO. Outros dados necessários para 

compor a pesquisa foram coletados em outros sistemas oficiais de informação do SUS 

(Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde – SIA/SUS e Sistema de 

Informações sobre Mortalidade – SIM), nos bancos de dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, documentos oficiais e legislação. 
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5.3.1 Os dados a coletar em fontes secundárias 

 

 

As fontes de dados secundários utilizadas forneceram bases para os cálculos dos 

indicadores e coeficientes, tendo em vista a especificidade das informações contidas em cada 

banco de dados e a disponibilidade pública destes.  

Utilizando o Banco de Dados do Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero – 

SISCOLO, foram-nos disponibilizadas informações referentes a exames citopatológicos, 

como alterações celulares benignas reativas ou reparativas, alterações microbiológicas e 

alterações celulares epiteliais e escamosas. 

Através do Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde – 

SIA/SUS, obtivemos valores referentes a coleta e a leitura dos exames citopatológicos 

cérvico-vaginais e microflora. 

O Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, disponibilizou-nos informações 

acerca dos óbitos registrados e o banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, forneceu-nos dados referentes a dinâmica populacional. 

Documentos Oficiais e a Legislação Brasileira foram-nos úteis na confecção literal e 

subsídios para compreensão do programa de prevenção do câncer do colo uterino. 

 Os dados populacionais coletados nos sistemas oficiais de informação do SUS, para o 

ano de 2000, provêem do Censo 2000 e para os anos de 2001 a 2005, o IBGE fornece 

estimativas, com data de referência de 1º de julho, incluindo aqueles criados e instalados em 

1º de janeiro de 2001 (para os anos de 2001 a 2004) e em 1º de janeiro de 2005 (para os anos 

de 2005 a 2006) (BRASIL, 2006e). 

A estas estimativas, o Ministério da Saúde, através do DATASUS, aplicou a 

distribuição por faixa etária e por sexo dos dados do Censo de 2000 para a população 

estimada para 2001 a 2006. Importante ressaltar que, devido aos pequenos contingentes 

populacionais envolvidos, eventuais divergências com outras projeções e estimativas são 

possíveis, inclusive nas totalizações (BRASIL, 2006e). 
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5.3.2 O universo da pesquisa  

 

 

A base populacional pesquisada para avaliar os processos, constituiu-se de todo o 

conjunto de mulheres constando em casos registrados pelo SISCOLO e SIA/SUS em Itajaí, 

Santa Catarina. Quanto aos óbitos, utilizou-se como base toda a população feminina residente 

em Itajaí, segundo dados do IBGE. Tratou-se, pois, de um universo delimitado, mas completo, 

não amostral.  

 

 

5.4 Aspectos éticos 

 

 

O projeto de pesquisa que permitiu o início desta dissertação foi aprovado pelo Comitê 

de Ética (Apêndice 1).  Foram observados todos os requisitos da Resolução nº 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde e suas complementares. Respeitando a fidelidade dos dados 

obtidos, assim como sua utilização exclusivamente para os fins previstos no protocolo 

(Apêndice 2) e Declaração de permissão de identificação do município (Apêndice 3). 

 

 

5.5 Abordagem metodológica 

 

 

A avaliação da qualidade dos serviços, desenvolvida por Avedis Donabedian, está 

baseada em dados quantitativos, mensuráveis, e em dados qualitativos, denominados “pilares 

de qualidade” (DONABEDIAN, 1988; Id., 1994 apud MALIK; SCHIESARI; 2002).  

O método adotado seguiu o modelo de avaliação proposto por Donabedian para os 

serviços de saúde e preconizado pelo INCA, através de indicadores quantitativos. Este modelo 

é composto, basicamente, por três conjuntos avaliadores: 

a) Avaliação da estrutura: mede os recursos disponíveis e a capacidade de absorção da 

demanda a um serviço de saúde. Quanto à estrutura, foram coletadas informações 

sobre locação de serviços que trabalham com a prevenção do câncer do colo de útero 



 39 

no município de Itajaí, como as unidades sanitárias, o laboratório municipal e o Centro 

de Pesquisas Oncológicas.  

b) Avaliação do processo: mede a aderência dos usuários, dos profissionais e das 

instituições envolvidos, monitorando as atividades preconizadas por um programa de 

saúde. Em relação ao processo, foram coletadas informações, através do banco de 

dados do SISCOLO, SIA/SUS e IBGE, nos anos de 2001 a 2005. Através destas 

informações, possibilitou-se mapear a cobertura que o programa se propõe, segundo os 

exames feitos, por ano e por faixa etária; quantificar quantas mulheres fizeram o 

exame pela primeira vez na vida, quantos exames estavam dentro da normalidade a 

cada ano, quantas alterações de baixo grau (não-malignas) ou de alto grau (malignas) a 

cada ano e como era a qualidade das amostras colhidas a cada ano.   

c) Avaliação dos resultados: mede o impacto das ações de um programa sobre a 

população. Em nosso caso, procuramos medir o impacto final, exercido pelo programa 

de prevenção do câncer do colo uterino sobre a população feminina de Itajaí. Para 

tanto, através do SIM, identificou-se quantas mulheres faleceram de câncer de colo de 

útero em Itajaí, no período de 2001 a 2005, uma vez que a imagem-objetivo do 

impacto perfeito e idealizado corresponderia à ausência de mortes por este tipo de 

câncer.   

 

 

5.5.1 Indicadores 

 

 

Frente a complexidade que o processo de avaliação de um serviço de saúde exige, 

alguns indicadores, passíveis de levantamento, foram selecionados para comporem o 

instrumento de avaliação, sendo agrupados como “indicadores de estrutura”, “indicadores de 

processo” e “indicadores de resultados”.  
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5.5.2 Indicadores de Estrutura 

 

 

Através destes indicadores mensuramos as características do programa no que se 

refere a equipamentos e recursos humanos necessários. Foram utilizados os parâmetros 

preconizados (BRASIL, 2001b, 2002c) e as fórmulas para produção de coeficientes que 

sirvam de indicadores, mostrados na seqüência: 

 

a) Parâmetro: Coeficiente de Centros de Tratamento de Alta Complexidade por 715.000 

habitantes. 

Indicador: 

Número de Centros de Pesquisas Oncológicas x 715.000  

                      População total do município 

 

b) Parâmetro: Coeficiente de Laboratórios de Citopatologia por 100.000 mulheres entre 25 a 

59 anos. 

Indicador: 

Número de Laboratórios de citopatologia x 100.000 

  População feminina entre 25 a 59 anos 

 

c) Parâmetro: Coeficiente de Unidades de Saúde que colhem Citopatológico do Colo do Útero 

por 100.000 mulheres entre 25 a 59 anos. 

Indicador: 

Número de Unidades de Saúde que colhem Citopatológico x 100.000 

              População feminina entre 25 a 59 anos 
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5.5.3 Indicadores de Processo 

 

 

Através destes indicadores mensuramos o desenvolvimento das etapas do programa, 

desde a coleta do material cérvico-vaginal a análise dos exames citopatológicos. Foram 

utilizados os parâmetros preconizados (BRASIL, 2001b, 2002c) as fórmulas que seguem: 

 

a) Parâmetro: Razão entre o número de exames citopatológicos cérvico-vaginais apresentados 

no SISCOLO e a população feminina maior ou igual a 15 anos. 

Indicador: 

Nº de exames citopatológicos (todas as faixas etárias) 

     População feminina (maior igual a 15 anos) 

 

b) Parâmetro: Razão entre o número de exames citopatológicos cérvico-vaginais realizados 

em mulheres de 25 a 59 anos e a população feminina de 25 a 59 anos.  

Indicador: 

Nº de exames citopatológicos (25 a 59 anos) 

     População feminina (25 a 59 anos) 

 

c) Parâmetro: Proporção de lâminas examinadas (exames citopatológicos) que tiveram sua 

coleta registrada no SIA-SUS / SISCOLO 

Indicador: 

Nº de procedimentos de coleta apresentados  x 100 

  Nº de exames citopatológicos apresentados 

 

d) Parâmetro: Percentual de exames citopatológicos dentro dos limites da normalidade dentre 

os exames citopatológicos registrados no SISCOLO. 

Indicador: 

Nº de exames citopatológicos dentro dos limites da normalidade x 100 

    Nº de exames citopatológicos registrados no SISCOLO 
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e) Parâmetro: Percentual de exames com alterações (ASCUS, HPV, NICI, NICII, NICIII, 

carcinoma escamoso invasor, AGUS, adenocarcinoma in situ, adenocarcinoma invasor) 

detectados dentre os exames citopatológicos registrados no SISCOLO. 

Indicador: 

           Nº de exames citopatológicos com alterações       x 100 

Nº de exames citopatológicos registrados no SISCOLO 

 

f) Parâmetro: Percentual de lesões malignas (carcinoma invasor, adenocarcinoma invasor) 

detectadas dentre os exames citopatológicos registrados no SISCOLO. 

Indicador: 

     Nº de exames citopatológicos com lesões malignas      x 100 

Nº de exames citopatológicos registrados no SISCOLO 

 

g) Parâmetro: Razão entre o número de lesões de baixo grau (ASCUS, AGUS, HPV, NICI) e 

alto grau de malignidade + câncer (NICII, NICIII, adenocarcinoma “in situ”, carcinoma 

escamoso invasor e adenocarcinoma invasor) detectados dentre os exames registrados no 

SISCOLO. 

Indicador: 

                           Nº de exames citopatológicos com lesões de baixo grau_____________   

Nº de exames citopatológicos com lesões de alto grau e câncer registrados no SISCOLO 

 

h) Parâmetro: Percentual de exames citopatológicos cuja adequabilidade da amostra foi 

considerada insatisfatória dentre os exames citopatológicos registrados no SISCOLO. 

Indicador: 

Nº de exames citopatológicos com adequabilidade do material insatisfatória x 100 

Nº de exames citopatológicos registrados no SISCOLO 
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5.5.4 Indicadores de Resultado 

 

 

Através destes indicadores mensuramos o impacto das ações do programa sobre a 

população, refletidas na mortalidade e no estadiamento inicial dos tumores, utilizando as 

fórmulas que seguem: 

 

a) Parâmetro: Coeficiente de pacientes com câncer do colo do útero por 100.000 mulheres 

Indicador: 

Número de mulheres com câncer do colo do útero x 100.000 

              População feminina total 

 

b) Taxa de mortalidade por câncer do colo do útero por 100.000 mulheres. Esta taxa é 

construída pela fórmula: 

Nº de óbitos por câncer do colo do útero x 100.000 

            População feminina total 
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6 ASPECTOS GEO-DEMOGRÁFICOS 

 

 

6.1 A Geografia do Município de Itajaí 

 

 

Apresentando clima temperado, localizado a 26°54'28" de latitude, 48°39'43" de 

longitude, 1 (um) metro de altitude acima do nível do mar,  situado no litoral norte do estado 

de Santa Catarina, região sul do país, o município de Itajaí possui uma base territorial de 

289,26 km² e uma população estimada, em 1º de julho de 2005, de 164.950 habitantes. 

Pertence à Macrorregional de Saúde denominada Vale do Itajaí, à Regional de Saúde de Itajaí 

e à Região Metropolitana denominada Foz do Rio Itajaí. É banhado pelo rio Itajaí-Açú e pelo 

Oceano Atlântico e encontra-se delimitado pelos municípios de Balneário Camboriú, 

Camboriú, Brusque, Gaspar, Ilhota e Navegantes. Logra de 86 estabelecimentos de saúde, 

sendo 34 públicos e 52 privados. Conta com 389 leitos hospitalares, dos quais 301 estão 

disponíveis ao SUS (BRASIL, 2005a, 2006f; SANTA CATARINA, 2002).  

   

Figura 4. Mapa regional de Itajaí, mostrando as cidades próximas, detalhes 

hipsométricos e a malha viária mais importante. 

 

 
Fonte: SANTA CATARINA, 1986, p. 51. 

  ITAJAÍ 
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No ano de 1658 o paulista João Dias D´Árzão começou a colonização da região e em 

1750 o desembarque de imigrantes provenientes das ilhas da Madeira e dos Açores 

estabeleceram o início do crescimento do vale do rio Itajaí. A partir de 1823 o povoado 

ganhou uma capela e um cemitério e, em 1835, uma escola. Contudo, somente em 16 de 

junho de 1860 foi oficialmente reconhecido como município (ITAJAÍ, 2007; SANTA 

CATARINA, 2002). 

A maioria da população é descendente de açorianos e a mistura da cultura alemã e 

açoriana ainda é um marco na cidade que possui o principal porto de Santa Catarina e o 

segundo maior do país, atuando como porto de exportação, escoando quase toda produção do 

estado, e como porto turístico; caracterizando a base econômica do município por mais de 140 

anos (ITAJAÍ, 2007; SANTA CATARINA, 2002). 

O núcleo urbano, a partir da beira meridional do estuário rio, no litoral, avançou tanto 

para o interior, na direção da rodovia BR 101, quanto na direção sul, a ponto de haver 

conurbação com a cidade de Balneário Camboriú. Na margem oposta do rio está a cidade de 

Navegantes, onde fica o aeroporto regional.  

 
Figura 5. Mapa das áreas centrais tradicionalmente urbanizadas da cidade de Itajaí 

e de sua densidade populacional. 
 

 
Fonte: SANTA CATARINA, 1986, p. 156; ITAJAÍ, 2007¹. 

______________________ 

¹ Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.  

CENTRO 

  FAZENDA 

  CORDEIROS 

SÃO JOÃO 

SÃO VICENTE 

SÃO JUDAS 
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6.2 A Saúde Pública no Espaço Geográfico de Itajaí 

 

 

 A divisão municipal inclui vários bairros, nos quais estão distribuídos 32 serviços 

sanitários municipais com funcionamento das 7 às 19 horas, dos quais a maioria se classifica 

como unidade básica de saúde (UBS). Outros, em número de seis, são classificados como 

Policlínicas e têm seu horário estendido até as 22 horas. Há também um Centro de Referência 

da Mulher (CRESCEM), um Centro Médico de Referência e um Distrito Docente Assistencial 

(DDA) (MARQUES, 2007). Estes serviços distribuem-se nos seguintes bairros: 

1.  Bairro Limoeiro: UBS Limoeiro; 

2.  Bairro Brilhante: UBS Brilhante; 

3.  Bairro Itaipava: Policlínica Itaipava; 

1.  Bairro Espinheiros: UBS Espinheiros; 

2.  Bairro Salseiros: UBS Salseiros; 

3.  Bairro Imaruí: UBS Imaruí; 

4.  Bairro São João: Policlínica Cordeiros; 

5.  Bairro Praia Brava: UBS Praia Brava; 

6.  Bairro São Vicente: Policlínica São Vicente, UBS Cidade Nova (Promorar 

I), UBS Promorar II, UBS Rio Bonito, UBS Bambuzal; 

7.  Bairro Cordeiros: Policlínica de Cordeiros, Policlínica Costa Cavalcante, 

UBS Jardim Esperança, UBS Votorantim, UBS Murta; 

8.  Bairro São Judas: Centro Médico de Referência São Judas; 

9.  Bairro Centro: Centro de Referência da Mulher – CRESCEM;  

10. Bairro Fazenda: Policlínica Fazenda (possui Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde – PACS); 

11. Bairro Bom Bosco: Distrito Docente Assistencial Dom Bosco – DDA. 

 A Estratégia Saúde da Família abrange onze bairros do município de Itajaí: Limoeiro 

(UBS Limoeiro), Brilhante (UBS Brilhante), Itaipava (Policlínica Itaipava), Espinheiros (UBS 

Espinheiros), Salseiros (UBS Salseiros), Imaruí (UBS Imaruí), Praia Brava (UBS Praia 

Brava), São Vicente (Policlínica São Vicente, UBS Cidade Nova – Promorar I, UBS 

Promorar II, UBS Rio Bonito), Cordeiros (Policlínica de Cordeiros, UBS Jardim Esperança, 

UBS Votorantim, UBS Murta), Fazenda (Policlínica Fazenda) e Bom Bosco (Distrito Docente 

Assistencial Dom Bosco – DDA) (MARQUES, 2007).   
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6.3 A dinâmica populacional 

 

 

6.3.1 População feminina e masculina 

 

 

 Em 1º de julho de 2005, o município de Itajaí possuía uma população estimada de 

164.950 habitantes (BRASIL, 2005a). A Tabela 1 representa as estimativas por sexo e ano da 

população residente no respectivo município. 

 

Tabela 1. População residente no município de Itajaí, SC, 

segundo ano e sexo, todas as idades, 2001 a 2005. 

Ano Masculino Feminino Total 

  N N N 

2001 73.976 76.829 150.805 
2002 75.227 78.130 153.357 
2003 76.562 79.513 156.075 
2004 77.892 80.898 158.790 
2005 80.916 84.034 164.950 
Total 384.573 399.404 783.977 

Fonte: IBGE, 2007.   
 
  

A representação da tabela populacional dos residentes no município de Itajaí, para os 

anos 2001 a 2005, para todas as faixas etárias, está no gráfico da Figura 6. 

Figura 6. População residente no município de Itajaí, SC, 

todas as idades, 2001 a 2005. 
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Fonte: IBGE, 2007.   
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6.3.2 Subdivisão situacional 

 

 

 Procurando o melhor planejamento e acesso as populações, buscamos a divisão 

situacional – zona urbana e zona rural. O censo populacional (BRASIL, 2006f) fornece 

informações imprescindíveis para demarcar a extensão de políticas públicas e a tomada de 

decisões de investimento e constituem a única fonte de referência sobre a situação de vida 

populacional nos municípios. 

 A Tabela 2 representa a população residente por situação no município de Itajaí, 

incluindo todas as faixas etárias e os dados referem-se ao ano 2000 devido ter sido este o 

último ano censitário. 

 
Tabela 2. População residente por situação, todas as idades, 

município de Itajaí, SC, 2000. 
Situação Masculino  Feminino  Total  

 N  % N  % N  % 
Urbana 69.519 96 72.431 96 141.950 96 
Rural 2.834 4 2.710 4 5.544 4 
Total 72.353 100 75.141 100 147.479 100 

Fonte: IBGE, 2007. 
 
  

Conseqüentemente, para o ano de 2000, a população masculina residente no município 

de Itajaí estava dividida em 69.519 habitantes na zona urbana e 2.834 habitantes na zona 

rural; num total de 72.353 habitantes, 96% dos moradores encontram-se na zona urbana e 4% 

na zona rural. 

 A população feminina residente no município de Itajaí encontrava-se dividida em 

72.431 habitantes na zona urbana e 2.710 habitantes na zona rural; num total de 75.141 

habitantes, 96% das moradoras encontram-se na zona urbana e 4% na zona rural. 

 A representação percentual da tabela populacional dos residentes no município de 

Itajaí, para o ano 2000, de todas as idades, por situação, é mostrada na Figura 7. Não há 

diferenças significativas entre a população masculina e a feminina, quanto à situação rural-

urbana.  
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Figura 7. População residente por situação, Itajaí, SC, 2000. 
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96%

Rural 

Urbana

 
Fonte: IBGE, 2007. 

 

 

6.3.3 População feminina acima de 15 anos 

 

 

O Ministério da Saúde também não possui claro qual a idade ideal para realizar o 

primeiro exame de Papanicolaou. Entretanto, orienta que toda mulher que tem ou já teve 

atividade sexual deve submeter-se ao exame preventivo periodicamente (BRASIL, 2002a, 

2002c, 2006c). Por conseguinte, subdividimos as faixas etárias graficamente para salientar 

suas importâncias.  

A representação da população residente por situação, sexo feminino, acima de 15 anos, 

no município de Itajaí – SC, para o ano de 2000, devido ter sido este o último ano censitário, 

encontra-se na Tabela 3. 

 
 

Tabela 3. População residente por situação, sexo feminino,  
acima de 15 anos, Itajaí, SC, 2000. 
Situação N  % 

Urbana 52.929 97 
Rural 1.875 3 
Total 54.804 100 

  Fonte: IBGE, 2007. 

 

 Conseqüentemente, para o ano de 2000, a população feminina acima de 15 anos 

residente no município de Itajaí – SC estava dividida em 52.929 habitantes na zona urbana e 
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1.875 habitantes na zona rural. Perfazendo um total de 54.804 habitantes, divididos em 97% 

dos moradores na zona urbana e 3% na zona rural. 

 A representação estratificada da população residente no município de Itajaí – SC, sexo 

feminino, acima de 15 anos, para a série histórica, encontra-se na Tabela 4.  

Tabela 4. População feminina estratificada, acima de 15 anos, residente 

em Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

Ano 15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 ≥ 80 Total 
2001 7.617 13.108 12.892 10.030 5.863 3.666 2.066 795 56.037 
2002 7.745 13.329 13.111 10.200 5.962 3.727 2.101 809 56.984 
2003 7.883 13.566 13.343 10.381 6.067 3.794 2.138 823 57.995 
2004 8.020 13.802 13.574 10.562 6.173 3.860 2.176 837 59.004 
2005 8.332 14.338 14.101 10.971 6.412 4.010 2.259 870 61.293 
Total 39.597 68.143 67.021 52.144 30.477 19.057 10.740 4.134 291.313 

Fonte: IBGE/DATASUS, 2007. 

  

 Para os anos de 2001 a 2005, a média populacional feminina residente no município 

de Itajaí, na faixa etária entre 15 a 19 anos, constava, aproximadamente, de 7.919 habitantes. 

No mesmo período haviam, em média, 13.628 na faixa etária entre 20 a 29 anos; 13.404 

habitantes na faixa etária entre 30 a 39 anos; 10.428 habitantes na faixa etária entre 40 a 49 

anos; 6.095 habitantes na faixa etária entre 50 a 59 anos; 3.811 habitantes na faixa etária entre 

60 a 69 anos; 2.148 habitantes na faixa etária entre 70 a 79 anos e 826 mulheres residindo no 

município de Itajaí com idade superior a 80 anos.  

 A representação da estratificação populacional feminina acima de 15 anos, residente 

no município de Itajaí, nos anos 2001 a 2005, é exposta na Figura 8.  

 

Figura 8. População feminina estratificada, acima de 15 anos, 

residente em Itajaí, SC, 2001 a 2005. 
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 Os anos de 2001 a 2005 representam estimativas do último ano censitário (2000). 

Portanto, as progressões etárias serão idênticas. Conseqüentemente, a representação 

percentual da estratificação populacional feminina residente no município de Itajaí – SC, na 

faixa etária acima de 15 anos, para os anos de 2001 a 2005 será igual e está representada na 

Figura 9. 

 Figura 9. Percentual da população feminina estratificada, acima de 15 anos, 

residente em Itajaí, SC, 2001 a 2005. 
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Fonte: IBGE/DATASUS, 2007. 

 

 

6.3.4 População entre 25 a 59 anos   

 

 

O Programa Viva Mulher desenvolve ações de prevenção do câncer cérvico-vaginal 

dirigidas, principalmente, às mulheres na faixa etária de 25 a 59 anos de idade, uma vez que, 

entre 35 a 49 anos de idade tem-se o pico de incidência das lesões precursoras do câncer do 

colo do útero e entre 40 a 60 anos de idade tem-se a maior incidência do câncer (BRASIL, 

2002a, 2002c, 2006c). Desta forma, a Tabela 5 representa a subdivisão da população feminina 

residente no município de Itajaí, na faixa etária preconizada, no ano 2000, devido ter sido este 

o último ano censitário 

Tabela 5. População residente por situação, sexo feminino,  
25 a 59 anos, Itajaí, SC, 2000. 

Situação N  % 
Urbana 32.945 97 
Rural 1.168 3 
Total 34.113 100 

Fonte: IBGE, 2007. 
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 Para o ano de 2000, a população feminina entre 25 a 59 anos residentes no município 

estava dividida em 32.945 habitantes na zona urbana e 1.168 habitantes na zona rural. 

Totalizando 34.113 habitantes, repartidos em 97% na zona urbana e 3% na zona rural. 

 A representação da estratificação populacional feminina entre 25 a 59 anos, residente 

no município de Itajaí, nos anos 2001 a 2005, é exposta na Tabela 6. 

 

Tabela 6. População feminina estratificada, 25 a 59 anos, 

residente em Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

Ano 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 Total 
2001 6.094 6.390 6.502 5.598 4.432 3.428 2.435 34.879 
2002 6.197 6.499 6.612 5.692 4.508 3.486 2.476 35.470 
2003 6.307 6.614 6.729 5.794 4.587 3.547 2.520 36.098 
2004 6.417 6.728 6.846 5.895 4.667 3.609 2.564 36.726 
2005 6.666 6.989 7.112 6.123 4.848 3.749 2.663 38.150 
Total 31.681 33.220 33.801 29.102 23.042 17.819 12.658 181.323 

Fonte: IBGE/DATASUS, 2007. 

  

 Para os anos de 2001 a 2005, a média populacional feminina residente no município 

de Itajaí, na faixa etária entre 25 a 29, constava, aproximadamente, de 6.336 habitantes. No 

mesmo período haviam 6.644 habitantes na faixa etária entre 30 a 34 anos; 6.760 habitantes 

na faixa etária entre 35 a 39 anos; 5.820 habitantes na faixa etária entre 40 a 44 anos; 4.608 

habitantes na faixa etária entre 45 a 49 anos; 3.563 habitantes na faixa etária entre 50 a 54 

anos e 2.531 mulheres residindo no município de Itajaí – SC com idade entre 55 a 59 anos. 

 A representação da estratificação populacional feminina entre 25 e 59 anos, residente 

no município de Itajaí, nos anos 2001 a 2005, é exposta na Figura 10. 

 

 Figura 10. População feminina estratificada, 25 a 59 anos, 

residente em Itajaí, SC, 2001 a 2005. 
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 Conforme explicação anterior, os anos de 2001 a 2005 representam estimativas do 

último ano censitário (2000). Assim sendo, as progressões etárias serão idênticas e a 

representação percentual da estratificação populacional feminina residente, na faixa etária 

acima de 25 a 59 anos, para os anos de 2001 a 2005 será igual e esta representada na Figura 

11.   

Figura 11. Percentual da população feminina estratificada, 25 a 59 anos, 

residente em Itajaí, SC, 2001 a 2005. 
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Fonte: IBGE/DATASUS, 2007. 

 

 

6.3.5 Pirâmide Etária 

 

 

 A pirâmide etária do município de Itajaí mostra uma diminuição das faixas etárias 

correspondentes às crianças em detrimento dos jovens e adultos e uma proporção de mulheres 

idosas bem maior do que a de homens idosos.  

A figura 12 representa a pirâmide etária do município de Itajaí, a partir dos dados do 

Censo de 2000, devido ter sido este o último ano censitário. 
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Figura 12. Pirâmide etária, a partir dos dados do Censo de 2000, Itajaí, SC. 
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Fonte: IBGE / DATASUS, 2007.  
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7 A COLETA DO PREVENTIVO DE CÂNCER DE COLO UTERINO PELO SUS, EM 

ITAJAÍ 

 

 
 No município de Itajaí, durante o ano de 2005, 25 unidades sanitárias, atuantes ou não 

na Estratégia Saúde da Família (ESF), realizavam a coleta do exame citopatológico. Entre elas 

encontravam-se unidades básicas de saúde (UBS), seis Policlínicas, o Centro de Referência da 

Mulher (CRESCEM), o Centro Médico de Referência e o Distrito Docente Assistencial 

(DDA) (MARQUES, 2007).  

 Uma das formas de prevenção do câncer do colo do útero é a busca ativa das 

pacientes, esta, encontra-se sob responsabilidade dos profissionais de enfermagem. As coletas 

são realizadas, na grande maioria, pelo profissional de enfermagem com graduação ao nível 

superior. 

 O agendamento para realização do preventivo é flexível, procurando adequar à 

disponibilidade do profissional e da usuária, e pode ser quinzenal ou semanal, de acordo com 

a rotina do serviço, e outras optam pela agenda aberta, sendo marcado diariamente. 

Igualmente ocorrem, trimestralmente, campanhas de intensificação, com coletas aos sábados.  

 A intenção é facilitar o acesso da população aos serviços de saúde. Sendo assim, a 

maioria das unidades têm agenda aberta, basta a usuária dirigir-se à recepção de qualquer 

unidade, próxima ou não de sua residência, e agendar seu exame (MARQUES, 2007). 

  

 

7.1 Quantidade total de exames código 0.7.051.01 

 

 

 O código 0.7.051.01, utilizado pelo Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema 

Único de Saúde – SIA/SUS, refere-se à coleta de material para exames citopatológicos 

(BRASIL, 2006g), representando, portanto, o número de exames coletados. 

O órgão pagador, no Ministério da Saúde, identifica os exames coletados através de 

duas formas: a dos exames apresentados e a dos exames aprovados. A quantidade de exames 

apresentados significa o número de exames que a prefeitura municipal, através de sua 

Secretaria de Saúde, apresentou às instâncias pagadoras do SUS, em Brasília, visando 

ressarcimento.  
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Este número é registrado no Boletim de Produção Ambulatorial (BPA). A quantidade 

de exames aprovados significa o número de exames elencados para pagamento, porque 

cumprem os requisitos, ao passar pelo crivo do órgão pagador. Em geral, os exames não 

aprovados contêm falhas de digitação como, por exemplo, o de registrarem a paciente como 

pertencente ao sexo masculino ao invés do feminino.  

Outra falha comum é a de apresentar um exame de pessoas absolutamente fora da 

idade, como o caso de crianças ou pessoas acima de cem anos de idade. Há casos, também, de 

mau preenchimento de campos do formulário do boletim, deixando-os incompletos. O órgão 

pagador faz uma crítica das informações enviadas, segundo parâmetros do programa. A idéia 

de crítica, em gestão sanitária, tem a ver com conferência.  

Uma diferença entre a quantidade de exames apresentados e a quantidade de exames 

aprovados representa, na maior parte das vezes, falhas de digitação no registro do boletim de 

produção ambulatorial, realizado pela secretaria municipal.  

 As quantidades apresentadas pelo município de Itajaí, através do laboratório 

municipal, disponíveis no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS – SIA/SUS 

(BRASIL, 2006g), estão consolidadas na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Quantidade apresentada, código 0.7.051.01, coleta de material para exames 

citopatológicos, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

Quantidade apresentada N  
2001 10.109 
2002 10.797 
2003 6.305 
2004 5.414 
2005 8.046 
Total 40.671 

Fonte: SIA/SUS, 2006g.  

 

 A Figura 13 representa, para os anos da série histórica, as quantidades apresentadas 

pelo município de Itajaí, de coleta de material para exames citopatológicos.  
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Figura 13. Quantidades apresentadas, código 0.7.051.01, coleta de material  

para exames citopatológicos, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 
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Fonte: SIA/SUS, 2006g.  

 

 As quantidades aprovadas, no que se refere à coleta de exames citopatológicos, código 

0.7.051.01, disponíveis no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS – SIA/SUS 

(BRASIL, 2006g), encontram-se representadas na Tabela 8. 

 

Tabela 8. Quantidade aprovada, código 0.7.051.01, coleta de material para exames 

citopatológicos, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

Quantidade aprovada N  
2001 10.109 
2002 10.797 
2003 6.305 
2004 5.414 
2005 8.021 
Total 40.646 

Fonte: SIA/SUS, 2006g. 

 

  

A Figura 14 representa a progressão linear das quantidades apresentadas pelo 

município de Itajaí e das quantidades aprovadas para o município no que se refere a coleta de 

material para exames citopatológicos.  
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Figura 14. Progressão linear das quantidades apresentadas e aprovadas, código 0.7.051.01,  

coleta de material para exames citopatológicos, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 
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Fonte: SIA/SUS, 2006g.  

 

Observa-se uma queda no número de exames, na comparação do triênio 2002-2004 

com o biênio 2001-2002 e há um movimento no sentido da busca da recuperação no ano de 

2005, sem chegar aos padrões anteriormente atingidos.  

Existe uma diferença entre as quantidades apresentadas e as aprovadas. Contudo, no 

conjunto do período, estas diferenças são pequenas. As quantidades apresentadas perfizeram 

40.671 exames, enquanto as aprovadas chegaram a 40.646 exames, ou seja, apenas 25 exames 

foram recusados para pagamento.  

 

 

7.2 Quantidade total de exames código 12.011.01 

 

 

 O código 12.011.01, utilizado pelo Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema 

Único de Saúde – SIA/SUS, refere-se aos exames citopatológicos cérvico-vaginais e 

microflora (BRASIL, 2006g). Este código representa o número de leituras de lâminas feitas 

pelo laboratório de citopatologia, a partir do material colhido nos exames representados pelo 

código anterior, o de número 0.7.051.01.  
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 O laboratório, após preparar as lâminas histológicas, fazer sua leitura e emitir o laudo 

de cada uma delas, registra seu trabalho no SISCOLO. O sistema informacional do SISCOLO 

tem uma parte que emite um boletim de produção, visando o pagamento do serviço. Também 

sobre esta produção haverá uma crítica do órgão pagador, aprovando ou não o que foi 

apresentado. 

 As quantidades apresentadas pelo município de Itajaí, através do laboratório 

municipal, disponíveis no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS – SIA/SUS 

(BRASIL, 2006g), encontram-se representadas na Tabela 9. 

 
Tabela 9. Quantidade apresentada, código 12.011.01, exames citopatológico 

cérvico-vaginal/microflora, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

Quantidade apresentada N  
2001 9.049 
2002 11.163 
2003 16.501 
2004 11.759 
2005 14.598 
Total 63.070 

Fonte: SIA/SUS, 2006g. 

 

   

A Figura 15 representa as quantidades apresentadas pelo município de Itajaí de 

exames citopatológicos cérvico-vaginal/microflora .   

  

Figura 15. Quantidade apresentada, código 12.011.01, exames citopatológico 

cérvico-vaginal/microflora, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

 
Fonte: SIA/SUS, 2006g. 
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 As quantidades aprovadas, no que se refere aos exames citopatológicos cérvico-

vaginal/microflora, código 12.011.01, disponíveis no Sistema de Informações Ambulatoriais 

do SUS – SIA/SUS (BRASIL, 2006g), encontram-se representadas na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Quantidade aprovada, código 12.011.01, exames citopatológico  

cérvico vaginal/microflora, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

Quantidade aprovada N  
2001 9.049 
2002 10.967 
2003 16.501 
2004 11.759 
2005 14.598 
Total 62.874 

Fonte: SIA/SUS, 2006g. 

 

 A Figura 16 representa a progressão linear das quantidades apresentadas pelo 

município de Itajaí e das quantidades aprovadas para o município no que se refere a exames 

citopatológicos cérvico-vaginal/microflora.  

 

Figura 16. Progressão linear das quantidades apresentadas e aprovadas, código12.011.01,  

exames citopatológicos cérvico-vaginais e microflora, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 
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Fonte: SIA/SUS, 2006g.  
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Observa-se um crescimento no número de exames, na comparação do triênio 2001-

2003 com o biênio 2003-2004 e há um movimento no sentido da busca da recuperação no ano 

de 2005, sem chegar aos padrões anteriormente atingidos.  

Existe uma diferença entre as quantidades apresentadas e as aprovadas. Contudo, no 

conjunto do período, estas diferenças são pequenas. As quantidades apresentadas perfizeram 

63.070 exames, enquanto as aprovadas chegaram a 62.874 exames, ou seja, 196 exames 

foram recusados para pagamento.  

 

 

7.3 Quantidade de exames com alterações benignas e sem alterações 

 

 

 Os exames citopatológicos cérvico-vaginais e microflora do município de Itajaí, 

coletados pelo Sistema Único de Saúde, através das Unidades Básicas de Saúde, tiveram suas 

análises realizadas no Laboratório Municipal de Itajaí. Os diagnósticos constatados e o 

relatório encaminhado ao Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero – SISCOLO, 

para a série histórica dos anos de 2001 a 2005, foram condensados na Tabela 11.  

 

Tabela 11. Quantidade de exames citopatológicos, conforme alterações 

celulares benignas reativas ou reparativas, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

Alteração N  % 
Limite da normalidade 1.977 7,12 
Inflamação 17.747 63,92 
Metaplasia escamosa 6.453 23,42 
Reparação 40 0,14 
Atrofia com inflamação 1.481 5,33 
Radiação 4 0,01 
Outros 61 0,22 
Total 27.763 100 

Fonte: SISCOLO/DATASUS, 2006h. 
  

Para os anos de 2001 a 2005, no município de Itajaí, através do SUS, 63.070 lâminas 

tiveram sua leitura realizada pelo laboratório municipal e registradas no SIA/SUS; outros 

27.763 exames citopatológicos cérvico-vaginais e de microflora apresentaram diagnósticos 

compatíveis com alterações celulares benignas reativas ou reparativas, tiveram registro no 

banco de dados do SISCOLO; podendo ocorrer concomitância de diagnóstico para um mesmo 

exame, elevando o número de alterações.  
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Dos exames que tiveram registro no SISCOLO, 1.977 apresentaram comportamento 

compatível com o limite da normalidade, correspondendo a 7,12%; 17.747 apresentaram 

comportamento compatível com inflamação, correspondendo a 63,924%; 6.453 apresentaram 

comportamento compatível com metaplasia escamosa, correspondendo a 23,42%; 40 exames 

apresentaram comportamento compatível com reparação, correspondendo a 0,14%; 1.481 

apresentaram comportamento compatível com atrofia com inflamação, correspondendo a 

5,33%; apenas quatro exames apresentaram comportamento compatível com radiação, 

correspondendo a 0,01% e outros 61 exames compatíveis com alterações celulares benignas 

reativas ou reparativas, mas não se enquadrando em nenhuma das lesões acima citadas, 

correspondendo a 0,22% do total de exames. Estas alterações celulares benignas reativas ou 

reparativas encontram-se representadas na Figura 18.   

 

Figura 17. Quantidade de exames citopatológicos, conforme alterações 

celulares benignas reativas ou reparativas, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 
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Fonte: SISCOLO/DATASUS, 2006h. 
 

 A inflamação é o diagnóstico que se apresenta em maior percentual, seguido pela 

metaplasia escamosa. Os exames considerados dentro dos limites da normalidade ocupam o 

terceiro lugar percentual. Isto significa que as mulheres que fazem a coleta são, geralmente, 

mulheres que têm queixas e apresentam problemas. O exame não está sendo feito de rotina, 

como screening, mas por suspeita médica de que há alguma patologia a ser procurada. A 

Figura 19 representa as quantidades percentuais de exames citopatológicos, conforme 

alterações celulares benignas reativas ou reparativas. 
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Figura 18. Percentual de exames citopatológicos, conforme alterações 

celulares benignas reativas ou reparativas, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 
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Fonte: SISCOLO/DATASUS, 2006h. 
 

 Contudo, outras alterações importantes foram diagnosticadas nos exames 

citopatológicos cérvico-vaginais e microflora do município de Itajaí – SC, coletados pelo 

Sistema Único de Saúde nos anos de 2001 a 2005. Tais resultados, expostos na Tabela 12, 

podem apresentar nenhuma, uma ou mais de uma alteração de cunho microbiológico. 

 

Tabela 12. Quantidade de exames citopatológicos, conforme alterações 

microbiológicas, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

Alteração N  % 
Lactobacilos 9.394 30,60 
Cocos 8.032 26,16 
Bacilos 7.725 25,16 
Sugestivo de chlamydia sp 5 0,01 
Actinomyces 8 0,02 
Cândida sp 1.179 3,84 
Trichomonas vaginalis 252 0,82 
Vírus do grupo herpes 6 0,01 
Gardnerella vaginalis 3.002 9,77 
Outros 1.095 3,56 
Total 30.698 100 

Fonte: SISCOLO/DATASUS, 2006h..  
  

Para os anos da série histórica, 63.070 lâminas tiveram sua leitura realizada pelo 

laboratório municipal e registradas no SIA/SUS; outros 30.698 exames citopatológicos 

cérvico-vaginais e de microflora apresentaram diagnósticos compatíveis com alterações 
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microbiológicas, conforme registro no banco de dados do SISCOLO; podendo ocorrer 

concomitância de diagnóstico para um mesmo exame, elevando o número de alterações.  

Destes, 9.394 exames que apresentaram comportamento compatível com lactobacilos, 

correspondendo a 30,60%; 8.032 apresentaram comportamento compatível com Cocos, 

correspondendo a 26,16%; 7.725 apresentaram comportamento compatível com bacilos, 

correspondendo a 25,16%; apenas cinco exames apresentaram comportamento sugestivo de 

Chlamydia sp, correspondendo a 0,01%. 

 Oito exames apresentaram comportamento compatível com Actinomyces, 

correspondendo a 0,02%; 1.179 dos exames totais apresentaram comportamento compatível 

Candida sp, correspondendo a 3,84%; 252 apresentaram comportamento compatível com 

Trichomonas vaginalis, correspondendo a 0,82%; seis exames apresentaram comportamento 

compatível com vírus do grupo herpes, correspondendo a 0,01%; 3.002 apresentaram 

comportamento compatível com Gardnerella vaginalis , correspondendo a 9,77% e outros 

1.095 exames com alterações microbiológicas diferentes das acima citadas, correspondendo a 

3,56% da totalidade dos exames. 

 A Figura 20 representa a quantidade de exames citopatológicos com alterações 

microbiológicas diagnosticados no município de Itajaí, através do SUS. 

 

Figura 19. Quantidade de exames citopatológicos, conforme alterações 

microbiológicas, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 
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Fonte: SISCOLO/DATASUS, 2006h. 
 

 A Figura 21 mostra a representação do percentual com a quantidade de exames 

citopatológicos com alterações celulares benignas reativas ou reparativas diagnosticados no 
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município de Itajaí, mostra a presença dos lactobacilos, dos coccos e de bacilos ocupando 

mais de 80% do total.  

Figura 20. Percentual de exames citopatológicos, conforme alterações 

microbiológicas, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

 
Fonte: SISCOLO/DATASUS, 2006h. 
 

 

7.4 Quantidade de exames alterados 

 

 

 Outros exames citopatológicos cérvico-vaginais do município de Itajaí, coletados pelo 

Sistema Único de Saúde, através das unidades básicas de saúde, que igualmente tiveram suas 

análises realizadas no Laboratório Municipal de Itajaí e que, posteriormente, também 

possuíram diagnósticos encaminhados ao Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero 

– SISCOLO, apresentaram alterações celulares epiteliais e escamosas e encontram-se 

distribuídos segundo a Tabela 13.  

 Para os anos de 2001 a 2005, no município de Itajaí, através do SUS, dos 584 exames 

citopatológicos cérvico-vaginais com alterações celulares, 123 apresentaram comportamento 

compatível com ASCUS, correspondendo a 21,06%; 240 apresentaram comportamento 

compatível HPV, correspondendo a 41,10%; 57 apresentaram comportamento compatível 

com NIC I, correspondendo a 9,76%; 20 exames apresentaram comportamento compatível 

com NIC II, correspondendo a 3,42%; 70 apresentaram comportamento compatível com NIC 

III, correspondendo a 11,99%.  
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Tabela 13. Quantidade de exames citopatológicos, conforme alterações celulares 

epiteliais e escamosas, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

Alteração N  % 
ASCUS 123 21,06 
HPV 240 41,10 
NIC I 57 9,76 
NIC II 20 3,42 
NIC III 70 11,99 
Carcinoma Escamoso Invasor 1 0,17 
AGUS 64 10,96 
Adenocarcinoma in situ 6 1,03 
Adenocarcinoma invasivo 2 0,34 
Outras neoplasias malignas 1 0,17 
Total 584 100 

Fonte: SISCOLO/DATASUS, 2006h.  
  

Apenas um exame apresentou comportamento compatível com carcinoma escamoso 

invasor, correspondendo a 0,17%. Houveram 64 exames que apresentaram comportamento 

compatível com AGUS, correspondendo a 10,96%%. 

 

 Figura 21. Quantidade de exames citopatológicos, conforme alterações   

celulares epiteliais e escamosas, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 
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Fonte: SISCOLO/DATASUS, 2006h.  
 

 Seis exames apresentaram comportamento compatível com Adenocarcinoma in situ; 

correspondendo a 1,03%; dois apresentaram comportamento compatível com 

Adenocarcinoma invasivo, correspondendo a 0,34% e apenas um exame citopatológico 
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cérvico-vaginal apresentou alteração celular compatível com outras neoplasias malignas, 

correspondendo a 0,17% da quantidade total de exames, representados na Figura 22. 

 A Figura 23 representa o percentual de exames citopatológicos com alterações 

celulares epiteliais e escamosas diagnosticados.  

 

Figura 22. Percentual de exames citopatológicos, conforme alterações  

celulares epiteliais e escamosas, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 
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Fonte: SISCOLO/DATASUS, 2006h.  

 

 

7.5 Mulheres que fazem o exame citopatológico pela primeira vez 

 

 

 A principal estratégia empregada à detecção precoce e, conseqüentemente, à 

prevenção do câncer do colo uterino, é o rastreamento. Este, feito em mulheres com ou sem os 

sintomas da doença, possibilita identificar aquelas que possam apresentar a doença em fase 

muito inicial, quando o tratamento pode ser mais eficaz. O exame de Papanicolaou pode ser 

realizado em toda mulher que tem ou já teve atividade sexual (BRASIL, 2006a). 

 A ausência da citologia anterior corresponde ao número de mulheres que realizam o 

exame de Papanicolaou pela primeira vez na vida. É possível que algumas mulheres já tenham 

realizado o exame em serviços privados, ou mesmo em outros serviços públicos, e não 

informem este dado quando preenchem a ficha cadastral para realizar o preventivo. Porém, 

como regra, considera-se como mulher que está fazendo o exame pela primeira vez a que não 

tem cadastro de preventivo de câncer ginecológico no Sistema Único de Saúde. O SIA/SUS 
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propõe, para fins de registro, o uso de subdivisão entre pacientes (1) que não possuem 

citologia anterior, (2) pacientes que não sabem informar e (3) pacientes que possuem exame 

citológico anterior. 

 O ideal seria a abrangência dos cinco anos da série histórica, entre 2001 a 2005. 

Entretanto, para estes anos, nenhum registro foi selecionada no banco de dados do SIA/SUS. 

Conseqüentemente, não há possibilidade de constatar quantas mulheres realizaram o exame 

citopatológico cérvico-vaginal pela primeira vez para estes anos, apenas para os anos de 2002 

a 2004. 

 A Tabela 14 representa a quantidade de exames citopatológicos cérvico-vaginal de 

mulheres residentes no município de Itajaí e que não possuem citologia anterior registrada no 

SUS, entre 2001 a 2005.  

 

Tabela 14. Quantidade de exames citopatológicos cérvico-vaginal de mulheres  

que não possuem citologia anterior, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

Ano N  
2001* ... 
2002 452 
2003 409 
2004 85 
2005* ... 
Total 946 

Fonte: SIA/SUS, 2006g.  

* Dado não disponível até a data da consulta  

 

 Conseqüentemente, do total de exames registrados no SISCOLO para mulheres que 

não possuem citologia anterior, 48% deles referem-se ao ano de 2002, 43% ao ano de 2003 e 

apenas 9% ao ano de 2004. O dado não está disponível, até a presente data, para os anos de 

2001 e 2005.  

 Os dados não disponíveis para o ano de 2005 ocorrem devido a demora no repasse da 

Secretaria Estadual para o banco de dados oficial (MARQUES, 2007). Contudo, visto que o 

SISCOLO gerou um banco de dados efetivo a partir de 2000, teoricamente, os dados de 2001 

deveriam estar disponíveis ao domínio público.   

 As informações, acerca da citologia anterior, estão previstas na Portaria N  408 

SAS/MS. Desta forma, presume-se que todas as requisições de exame citopatológico cérvico-
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vaginal contenham subsídios para esta informação que irá alimentar o banco de dados do 

SISCOLO.  

 Contudo, os funcionários do laboratório municipal, responsáveis pelas leitura das 

lâminas e, posteriormente, digitação dos dados, não conseguiram explicar o motivo de não 

haverem dados relativos ao ano de 2001 e tampouco se as requisições dos exames 

citopatológicos estavam sendo preenchidas corretamente antes de serem encaminhadas das 

unidades sanitárias para o laboratório e o motivo de uma queda acentuada no ano de 2004.  

Desta forma, pode-se inferir a existência de uma dificuldade gerencial, que poderá ser 

corrigida à medida que os administradores do programa apliquem-se em manter tais registros 

funcionando de forma ativa. 

 A Figura 24 representa a quantidade de exames citopatológicos cérvico-vaginal de 

mulheres residentes no município de Itajaí e que não possuem citologia anterior registrada no 

SUS, entre 2002 a 2004.  

 

Figura 23. Quantidade de exames citopatológicos cérvico-vaginal de mulheres  

que não possuem citologia anterior, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 
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Fonte: SIA/SUS, 2006g.  

 

 Observa-se uma queda no número de mulheres que realizaram o exame citopatológico 

pela primeira vez na comparação do biênio 2002-2003 com o ano 2004. Conseqüentemente, 

pode-se inferir que o sistema criou um corpo de clientes que fez o exame pela primeira vez e 

continuou ou não fazendo, a partir de 2002, quando o programa atingiu um grande número de 

mulheres que nunca haviam realizado o exame citopatológico antes.  
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 Contudo, o sistema não vem abrindo novas frentes e nem atingindo outras mulheres 

que não fizeram o exame, exceto por um volume pequeno que, em 2004, foi cinco vezes 

menor do que em 2002.  

Se considerarmos como válidas e completas as anotações da tabela 14, teríamos, ao 

longo dos cinco anos estudados, 946 mulheres que não possuíam citologia prévia. No mesmo 

período, o número coletas realizados foi de 40.646. Logo, o percentual de usuárias do 

programa que fizeram a coleta pela primeira vez foi de 2,33%.  

            A cada ano há um percentual da população que ingressa na faixa etária alvo do 

programa. Não faz parte da nossa pesquisa este cálculo demográfico, de quantas pessoas 

entrariam na faixa etária a cada ano. Contudo, este conceito de ingresso anual seria 

aproveitável no programa de prevenção de câncer do colo uterino, uma vez que o programa, 

para desenvolver qualidade, precisaria ter uma noção de quantas pessoas novas, a cada ano, 

deveriam estar fazendo a coleta pela primeira vez.  

Definido este cálculo demográfico, o programa poderia estabelecer uma meta 

quantificável, de realizar um número definido de exames em novas pacientes, a cada ano. 

Nossa contribuição, neste sentido, é limitada. Parece-nos importante apontar o problema e 

mostrar que o programa local não vem anotando adequadamente o número de exames novos, 

não tem uma estimativa de quantas mulheres novas entrariam, anualmente no programa, e 

nem tem uma meta numérica definida.  

Pode-se questionar o que vem ocorrendo com as mulheres nunca atingidas e as razões 

pelas quais o programa, após ter chegado a um grupo grande de pessoas, estagnou, não 

criando novas clientes.  

 Entretanto, não cabe somente ao SUS a prevenção do câncer do colo uterino. A este 

pertence a busca ativa, mas o anseio de prevenção compete a cada cidadã e a rotina de procura 

preventiva adotada por cada mulher sofre interferência de diversos fatores, entre elas a idade, 

atividade sexual, histórico familiar de câncer, aspectos sócio-econômico-culturais e oferta de 

serviços (SERRANO, 2002).  
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8. INDICADORES DE ESTRUTURA 

 

 

Através destes indicadores mensuramos as características do programa, contemplando 

a disponibilidade de equipamentos e recursos humanos necessários. Utilizamos como 

referência as macro-estruturas, entre estas, encontram-se o Centro de Pesquisas Oncológicas, 

o Laboratório Municipal e as unidades sanitárias. Considera-se que a avaliação da estrutura é 

uma medida indireta da qualidade do programa, porque boas condições prévias poderão 

resultar mais freqüentemente em um processo adequado e em resultados mais favoráveis 

(BRASIL, 2001b). Foram utilizadas fórmulas capazes de fornecer coeficientes que sirvam de 

indicadores, preconizados pelo INCA. 

 

 

8.1 Coeficiente de Centros de Tratamento de Alta Complexidade por 715.000 habitantes 

  

 

 A estratégia criada pelo INCA para expansão da assistência oncológica no Brasil, 

denominada Projeto Expande, foi aprovada no ano 2000 pelo Ministério da Saúde com o 

objetivo de ampliar a capacidade instalada da rede de serviços oncológicos do SUS. Visa 

implantar serviços com os diversos tipos de recursos necessários à atenção oncológica de alta 

complexidade em hospitais gerais, denominados Centros de Alta Complexidade em 

Oncologia (CACON), capazes de oferecer assistência integral aos pacientes. 

 A metodologia inicial adotada para a implantação de serviços assistenciais de alta 

complexidade oncológica, foi norteada pela Portaria nº 3.535/GM (Apêndice 5), publicada em 

02 de setembro de 1998, republicada em 12 de outubro de 1998 por ter saído com incorreção 

no original. Esta portaria visa garantir o atendimento integral aos pacientes com doenças 

neoplásicas malignas, estabelecer uma rede hierarquizada dos centros que prestam 

atendimento pelo SUS a esses pacientes (CACON, tipo I, II e III) e atualizar os critérios 

mínimos para o cadastramento desses CACON – um CACON para cada 715.000 habitantes 

(BRASIL, 2007c). 

 Esta portaria, pioneira ao estabelecer requisitos de garantia ao atendimento integral do 

doente com câncer no SUS e parâmetros para o planejamento da assistência oncológica, foi 

revogada pela Portaria nº 2.439/GM, publicada em 08 de dezembro de 2005 que institui a 
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Política Nacional de Atenção Oncológica: Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, 

Reabilitação e Cuidados Paliativos, a ser implantada em todas as unidades federadas, 

respeitadas as competências das três esferas de gestão (Apêndice 6) (BRASIL, 2007c).  

 Atualmente a Portaria n  741/SAS, publicada em 19 de dezembro de 2005, estabelece 

a incidência como parâmetro para formação e credenciamento de serviços de alta 

complexidade em oncologia e subdivide-os em Unidades de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia, Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 

(CACON) e Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia (Apêndice 7).  

 Desta forma, revoga o credenciamento de qualquer serviço para uma população de 

aproximadamente 715.000 habitantes e indica que, para cada 1.000 casos de câncer, um 

serviço de alta complexidade em oncologia deve ser credenciado (BRASIL, 2007c).  

  

O indicador é o coeficiente resultante da seguinte fórmula:  

 

Número de Centros de Tratamento de Alta Complexidade x 715.000  

                      População total do estado 

                                    

 Para o cálculo, utilizou-se a população total residente no estado de Santa Catarina nos 

anos de 2001 e 2005 e foram incluídos todos os tipos de Centro de Tratamento de Alta 

Complexidade em Oncologia – CACON (I, II e III).  

 No ano 2001 seis CACON estavam credenciados e encontravam-se distribuídos nos 

municípios de Florianópolis (quatro), Joinville (um) e Blumenau (um). O indicador 

encontrado para este ano, com uma população estimada em 5.448.702 habitantes foi de 1,22. 

 Este coeficiente repetiu-se no ano de 2005, com uma população de 5.866.590 

habitantes. Contudo, para este ano, o número de CACON credenciados era dez, distribuídos 

conforme Quadro 3. 

 A razão maior que 1 indica o cumprimento do padrão estabelecido pelo INCA; um 

CACON para cada 715.000 habitantes, conforme Portaria nº 3.535/GM (BRASIL, 2001b, 

2007c). 

 O coeficiente 1,22 encontrado para os anos 2001 e 2005, corresponde ao preconizado 

pelo INCA, estando, pois, o estado de Santa Catarina, dentro do parâmetro “Número de 

Centros de Tratamento de Alta Complexidade por 715.000 habitantes”, usado na avaliação da 

estrutura. 
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Municípios Ordem 
Centros de Tratamento de  

Alta Complexidade Oncológica 

População Total 

do Estado  
Indicador 

Chapecó 1 Hospital Lenoir Vargas Ferreira 

Criciúma 2 Hospital Municipal São Jose 

Blumenau 3 Hospital Santa Izabel 

Joinville 4 Hospital Municipal São José 

5 Hospital Infantil Joana de Gusmão 

6 Hospital de Caridade  

7 Hospital Governador Celso Ramos  

8 Maternidade Carmela Dutra  

9 Hospital Universitário  

Florianópolis 

10 Centro de Pesquisas Oncológicas - CEPON 

Total 10 

5.866.590 1,22 

 

Quadro 3. Centros de Tratamento de Alta Complexidade Oncológica,  

Santa Catarina, 2005. 

Fonte: SES-SC; IBGE, 2007 

  

 Contudo, o município de Itajaí não possui um centro desta natureza. O que há é um 

apêndice do CEPON de Florianópolis, que presta serviços ambulatoriais de clínica oncológica 

e de quimioterapia. Para as necessidades locais de diagnóstico, seguimento, processos 

sofisticados de analgesia, pequenas intercorrências e quimioterapia, a estrutura atual cobre a 

demanda. Desta forma, utilizamos este núcleo descentralizado para calcularmos o indicador 

local. 

  

O indicador é o coeficiente resultante da seguinte fórmula:  

 

Número de Centros de Pesquisas Oncológicas x 715.000 

            População total do município 

 

Para o cálculo, utilizou-se a população estimada de 164.950 habitantes, em 1º de julho 

de 2005 (BRASIL, 2005a) e foi incluída a estrutura que o CEPON mantém em Itajaí, 

considerada uma “unidade isolada”, na condição de “núcleo descentralizado” do Centro de 

Pesquisas Oncológicas com sede em Florianópolis.  
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 A razão maior que 1 indica o cumprimento do padrão estabelecido pelo INCA; um 

CACON para cada 715.000 habitantes, conforme Portaria nº 3.535/GM (BRASIL, 2001b, 

2007c). Entretanto, utilizamos este mesmo parâmetro para o Centro de Tratamento de Menor 

Complexidade Oncológica.  

Conseqüentemente, o coeficiente 4,33 encontrado para o ano de 2005, corresponde ao 

preconizado pelo INCA, estando, pois, o município de Itajaí, dentro do parâmetro usado na 

avaliação da estrutura. 

Contudo, está prevista de extinção e substituição por um futuro Centro de Tratamento 

de Alta Complexidade, mais completo, ligado ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, 

independente do CEPON de Florianópolis. Pelo mesmo processo passará o núcleo 

descentralizado de Lages. 

 Portanto, a rede vem aumentando, com o planejamento de complexificações nos 

próximos anos, destas e outras unidades isoladas. O Quadro 4 mostra parte do planejamento 

feito em 2005, para as unidades isoladas e sua localização. Em 2007 já estão todas em 

funcionamento. 

 

Municípios 
Centros de Tratamento de  

Menor Complexidade Oncológica 

Vínculo  

Administrativo da Instituição 

Itajaí CEPON CEPON - Florianópolis 

Lages CEPON CEPON - Florianópolis 

Jaraguá do Sul Oncoclínica Privado – credenciado pelo SUS 

Joaçaba Hospital Universitário Santa Terezinha Privado – credenciado pelo SUS 

Porto União Hospital São Brás Privado – credenciado pelo SUS 

Tubarão Hospital Nossa Senhora da Conceição Privado – credenciado pelo SUS 

 

Quadro 4. Centros de Tratamento de Menor Complexidade Oncológica,  

Santa Catarina, 2005. 

Fonte: SES-SC, 2007 
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8.2 Cálculo do Coeficiente de Laboratórios de Citopatologia por 100.000 mulheres entre 

25 a 59 anos 

  

 

 A maioria dos laboratórios, credenciados ou não pelo SUS, realiza leitura dos exames 

citopatológicos cérvico-vaginais. Contudo, o parâmetro utilizado para este indicador de 

estrutura, abrange laboratórios subordinados às Secretarias Municipais de Saúde – SUS. Desta 

forma, no município de Itajaí, desde o ano de 2001, há um Laboratório Municipal de 

Citopatologia, sendo este utilizado como referência a todas as unidades sanitárias para leitura 

dos exames (BRASIL, 2007d). 

 

 O indicador é o coeficiente procedente da fórmula:  

Número de Laboratórios de citopatologia x 100.000 

  População feminina entre 25 a 59 anos 

 

 Para o ano de 2001, no município de Itajaí, o coeficiente encontrado corresponde a 

2,87. Cumprindo, portanto, a razão preconizada pelo INCA que é de um laboratório para 

leitura das lâminas por 100.000 mulheres entre a faixa etária de 25 a 59 anos (BRASIL, 

2001b). Para os demais anos da série histórica houve um crescimento da população feminina 

estimada, contudo, os coeficientes encontrados mantiveram o cumprimento desta razão, uma 

vez que, para o ano de 2002, o coeficiente corresponde a 2,82; para o ano de 2003 

corresponde a 2,77; para o ano de 2004 corresponde a 2,72 e um coeficiente de 2,62 para o 

ano de 2005. 

 A evolução destes indicadores, ao longo da série histórica estudada, é mostrada na 

Tabela 15. 

Tabela 15. Laboratórios de Citopatologia por cem mil mulheres entre 

25 e 59 anos, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

Ano N  de laboratórios População Coeficiente / 100.000 hab 
2001 1 34.879 2,87 
2002 1 35.470 2,82 
2003 1 36.098 2,77 
2004 1 36.726 2,72 
2005 1 38.150 2,62 

Fonte: IBGE; DATASUS, 2007 
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 Por conseguinte, a média encontrada para os cinco anos estudados foi de 2,76 

laboratórios por cem mil mulheres na faixa etária de maior risco. Esta, e os anos de 2001 a 

2005, mantêm o cumprimento da razão preconizada pelo INCA de, no mínimo, um 

laboratório para leitura das lâminas a cada 100.000 mulheres entre a faixa etária de 25 a 59 

anos (BRASIL, 2001b). 

 

 

8.3 Coeficiente de Unidades de Saúde que colhem Citopatológico do Colo do Útero por 

100.000 mulheres entre 25 a 59 anos. 

 

 

 Este indicador auxilia para dimensionar as unidades sanitárias instaladas no município 

para a realização das ações de coleta de material citopatológico. O programa de prevenção do 

câncer do colo do útero não estabelece um padrão ideal de número de Unidades da Saúde para 

realizar coleta do exame citopatológico, todavia, considera o exame preventivo uma ação 

básica e um compromisso municipal, conforme o recomendado pela legislação do SUS.   

 

 O indicador preconizado pelo INCA é obtido segundo a fórmula: 

 

Número de Unidades de Saúde que colhem Citopatológico x 100.000 

              População feminina entre 25 a 59 anos 

 

 Para o ano de 2001, no município de Itajaí, o coeficiente encontrado corresponde a 

65,94. Nos dois anos seguintes houve um aumento da população feminina estimada, 

entretanto, o número de unidades sanitárias que realizam coleta de citopatológico manteve-se. 

Desta forma houve uma queda do coeficiente, correspondendo a 64,84 e 63,72 para 2002 e 

2003, respectivamente. 

Contudo, para o ano de 2004, houve um aumento populacional estimado e também um 

aumento do número de unidades sanitárias que realizam coleta de citopatológico, 

correspondendo a um coeficiente de 65,35. Para 2005 este comportamento repetiu-se, pois 

ocorreu um aumento populacional estimado e também um aumento do número de unidades 

sanitárias que realizam coleta de citopatológico, correspondendo a um coeficiente de 65,53. 
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O número de unidades sanitárias que realizam coleta de material citopatológico por 

100.000 mulheres entre 25 a 59 anos no município de Itajaí, nos anos de 2001 a 2005 está 

representado na Tabela 16. 

 

Tabela 16. Número de unidades de saúde que coletam exames citopatológicos 

por cem mil mulheres entre 25 e 59 anos de idade, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

Ano N  de Unidades de Saúde População Coeficiente 
2001 23 34.879 65,94 
2002 23 35.470 64,84 
2003 23 36.098 63,72 
2004 24 36.726 65,35 
2005 25 38.150 65,53 

Fonte: IBGE; DATASUS, 2007 
 
 

 Conseqüentemente, a média encontrada para os cinco anos estudados foi de 65,08 

unidades por cem mil mulheres na faixa etária de maior risco. Este valor está acima da média 

estadual para o ano 2000, uma vez que haviam 1.108 postos de saúde e destes, 508 realizam 

coleta de material citopatológico para um contingente populacional de 1.208.774 mulheres 

entre 25 a 59 anos, correspondendo a uma média de 42,03 unidades sanitárias (BRASIL, 

2001b).     
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9 INDICADORES DE PROCESSOS 

 

 

 Através destes indicadores mensuramos o desenvolvimento das etapas do 

programa, desde sua busca ativa das mulheres, a coleta do material cérvico-vaginal e a análise 

dos exames citopatológicos. Nesse sentido, monitorar o processo denota mensurar se cada 

etapa do programa funciona de forma eficaz e detecta, em tempo, possíveis problemas, para 

que possam ser adaptados de modo que permita que o programa obtenha êxito (BRASIL, 

2001b). Foram utilizadas fórmulas capazes de gerar coeficientes que sirvam como 

indicadores, preconizados pelo INCA. 

 

 

9.1 Razão entre o número de exames citopatológicos cérvico-vaginais apresentados no 

SISCOLO e a população feminina maior ou igual a 15 anos. 

 

 

 Considerou-se a população feminina maior ou igual a 15 anos porque um pequeno 

número de exames citopatológicos foi realizado em mulheres abaixo desta idade. Para o ano 

de 2001 consta um exame na faixa etária abaixo de 15 anos; para 2002 constam 16 exames; 

para 2003 constam 17 exames; três exames para o ano de 2004 e nenhum exame realizado em 

mulheres abaixo dos 15 anos para o ano de 2005, conforme dados disponíveis no SISCOLO 

(BRASIL, 2006h). 

Este coeficiente não é um indicador de cobertura perfeito, uma vez que o banco 

analisado não permite identificar mulheres com exames repetidos. Ele fornece, porém, um 

relato do número de exames feitos pelas unidades sanitárias, cujas contas foram apresentadas 

ao SUS e cadastradas no banco de dados do SISCOLO.  

 Nem todos os exames são pagos pelo SUS, uma vez que há uma avaliação técnico-

administrativa capaz de gerar glosas. O sistema informatizado de registro não permite rastrear 

indivíduos, o que ainda é uma deficiência com repercussões epidemiológicas e gerenciais. 

 

O indicador obtido é conseqüência da fórmula: 

 

Nº de exames citopatológicos (todas as faixas etárias) 

     População feminina (maior ou igual a 15 anos) 
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 Para o ano de 2001 o coeficiente encontrado, segundo o parâmetro estudado, foi de 

0,02. Para o ano subseqüente houve um acréscimo populacional e proporcionalmente também 

ocorreu um acréscimo do número de exames, gerando um coeficiente de 0,17. Para o ano de 

2003 houve um acréscimo populacional, contudo, o número de exames não seguiu este 

padrão, ocorrendo, desta forma, um decréscimo, produzindo um coeficiente de 0,12. Para os 

anos subseqüentes houve um acréscimo populacional e novamente um decréscimo do número 

de exames com registro no SISCOLO, determinado coeficientes de 0,07 e 0,00 para os anos 

de 2004 e 2005, respectivamente. 

 A razão entre o número de exames com registro no SISCOLO e a população feminina 

acima de 15 anos geram um coeficiente, ano a ano, está representada na Tabela 17.  

 

Tabela 17. Razão entre exames citopatológicos apresentados no SISCOLO  

 e a população feminina com idade de 15 anos ou mais, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

Ano Nº de exames citopatológicos População  Coeficiente 
2001 906 56.037 0,02 
2002 9575 56.984 0,17 
2003 7203 57.995 0,12 
2004 3849 59.004 0,07 
2005 22 61.293 0,00 

Fonte: SISCOLO; DATASUS; IBGE, 2007 
 

Conseqüentemente, a média encontrada dos coeficientes, para os anos estudados, foi 

de 0,08 (7,48%) exames citopatológicos apresentados no SISCOLO.  Este indicador fornece 

subsídios de pouca abrangência do programa de prevenção do câncer de colo uterino no 

município, pois o padrão deveria aproximar-se de 100% de abrangência (coeficiente um), o 

que corresponderia a um exame para cada mulher residente em Itajaí se todas estas mulheres 

realizassem um exame ao ano (BRASIL, 2001b).  

Entretanto, deve-se considerar a representatividade destes dados, uma vez que, ao 

utilizarmos o banco de dados do SIA/SUS, a totalização dos exames é de 63.070 (conforme 

código 12.011.01) e, ao utilizarmos o banco se dados do SISCOLO, a totalização corresponde 

a 21.555 exames. Esta divergência de 34,18% altera a abrangência do programa de prevenção 

do câncer de colo uterino no município. Contudo, seguindo o parâmetro preconizado pelo 

INCA, o banco de dados utilizado é o SISCOLO. 

Desta forma, para o ano de 2001, o percentual 1,62% remete a falta de 55.131 exames 

(98,38%); para o ano de 2002 o percentual 16,80% indica a falta de 47.409 exames 

citopatológicos (83,2%); 12,42% encontrado para o ano de 2003 apontam a falta de 50.792 
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exames no município (87,58%); para 2004 o valor de 6,52% expõe a falta de 55.155 exames 

(93,48%) e para o ano de 2005, seguindo o padrão de 100% de abrangência, faltariam 99,96% 

(61.271) de exames citopatológicos para o município de Itajaí. Portanto, observa-se uma 

regressão, a partir do ano de 2002, no número de exames citopatológicos cadastrados no 

SISCOLO para o respectivo município. 

 Contudo, considerando que a periodicidade preconizada é de um exame por ano e, 

após a obtenção de dois resultados negativos, com intervalo de um ano entre eles, o exame 

poderá ser feito a cada três anos (REDEH, 2002; POLI; SILVEIRA et al, 1994; BRASIL, 

2002a, 2006a), o ideal para este indicador é um coeficiente de 0,33 (33%) a cada triênio ou a 

utilização do coeficiente de 100% para o cálculo sobre um terço da população. Como regra, o 

coeficiente ideal, portanto, variaria entre 0,33 e 1, em um programa que funcionasse 

perfeitamente.   

 Portanto, utilizando um terço da população como referência, para o ano de 2001 o 

coeficiente de 0,05 (4,85%) remete a falta de 17.773 exames (95,15%); para o ano de 2002 o 

coeficiente de 0,50 (50,41%) indica a falta de 9.420 exames citopatológicos (49,59%); o 

coeficiente de 0,37 (37,26%) encontrado para o ano de 2003, aponta a falta de 12.129 exames 

no município (62,74%); para 2004 o coeficiente de 0,20 (19,57%) expõe a falta de 15.819 

exames (80,43%) e para o ano de 2005, seguindo o padrão de 33% de abrangência, faltariam 

99,89% (20.409) de exames citopatológicos para o município de Itajaí.  

 Desta forma, utilizando um terço da população feminina do município, encontramos 

um coeficiente médio de 22,44%.  Conseqüentemente, esta média, para os anos estudados, 

fornece subsídios de pouca abrangência do programa de prevenção do câncer do colo uterino 

no município, pois o padrão deveria aproximar-se de 100% de abrangência desde percentual 

de 33% da população. 

 Assim sendo, espera-se que as 906 mulheres que realizaram exame citopatológico em 

2001 repetiram-no em 2004, e encontram-se dentre os 3.849 exames para este ano. Da mesma 

forma, as 9.575 mulheres residentes em Itajaí que realizaram o exame preventivo no ano de 

2002, deveriam tê-lo repetido em 2005. Contudo, a abrangência comportada para o triênio 

2001 – 2004 não se repetiu no triênio 2002 – 2005 e ainda constatou-se muito abaixo do 

necessário, ocorrendo registro somente de 22 exames no SISCOLO, quando o ideal seria, no 

mínimo, 9.575 exames.  

 Porém, a totalização destes percentuais depende de múltiplos fatores. Um fator 

positivo seria a existência de uma consciência desenvolvida por parte da população feminina 

no que tange a prevenção de doenças.  Uma característica relevante do exame citopatológico é 
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o predomínio do trabalho manual, desde a coleta até a liberação do resultado (AMARAL et al, 

2006).  

 Há que se considerar também os exames citopatológicos que não aparecem nas 

estatísticas, diminuindo ainda mais os coeficientes.  Muitos destes são desconsiderados devido 

o comprometimento da qualidade da amostra, quer por má fixação ou ressecamento, entre 

outros; ou ainda por ausência de identificação na lâmina ou na requisição do exame, anulando 

sua utilização.  

 O aprimoramento e a conscientização dos profissionais, desde os responsáveis pela 

coleta do material, através de capacitação e educação permanente, podem resultar em 

diagnósticos citopatológicos mais fidedignos, sendo assim, um número maior de lesões pré-

cancerígenas serão diagnosticadas, contribuindo com a redução do número de pacientes com 

câncer cérvico-vaginal (AMARAL et al, 2006).   

 

 

9.2 Razão entre o número de exames citopatológicos cérvico-vaginais realizados em 

mulheres de 25 a 59 anos e a população feminina de 25 a 59 anos 

 

 

 Para este parâmetro também foram utilizados dados disponíveis no SISCOLO.  Este 

coeficiente igualmente não é um indicador de cobertura perfeito, uma vez que o banco 

analisado não permite identificar mulheres com exames repetidos. Contudo, ele expõe o 

trabalho realizado pelas unidades sanitárias cujas contas foram apresentadas ao SUS e 

cadastradas no banco de dados do SISCOLO e fornece uma idéia amostral de seus 

desempenhos. 

 Importante lembrar que o sistema informatizado de registro não permite rastrear 

indivíduos e que nem todos os exames são pagos pelo SUS, uma vez que há uma avaliação 

técnico-administrativa capaz de gerar glosas, significando uma deficiência com repercussões 

epidemiológicas e gerenciais. 

 A faixa etária selecionada justifica-se porque o INCA preconiza que mulheres entre 25 

a 59 anos de idade devem receber atenção especial no que se refere a ações de detecção 

precoce do câncer cérvico-uterino, uma vez que, entre 35 a 49 anos de idade tem-se o pico de 

incidência das lesões precursoras do câncer do colo do útero e entre 40 a 60 anos de idade 

tem-se a maior incidência do câncer (BRASIL, 2002a, 2002c, 2006c).  
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 O indicador é calculado pelo coeficiente:  

 

Nº de exames citopatológicos (25 a 59 anos) 

     População feminina (25 a 59 anos) 

 

 Para o ano de 2001 o coeficiente encontrado, segundo o parâmetro estudado, foi de 

0,02. Para o ano subseqüente houve um acréscimo populacional e proporcionalmente também 

ocorreu um acréscimo do número de exames, gerando um coeficiente de 0,22. Para o ano de 

2003 houve um acréscimo populacional, contudo, o número de exames não seguiu este 

padrão, ocorrendo, desta forma, um decréscimo, produzindo um coeficiente de 0,15. Para os 

anos subseqüentes houve um acréscimo populacional e novamente um decréscimo do número 

de exames com registro no SISCOLO, determinado coeficientes de 0,08 e 0,00 para os anos 

de 2004 e 2005, respectivamente. 

 A razão entre o número de exames citopatológicos realizados em mulheres entre 25 a 

59 anos e a população feminina entre 25 a 59 anos, ano a ano, no município de Itajaí, está 

representada na Tabela 18.  

 

Tabela 18. Razão entre exames citopatológicos em mulheres entre 25 a 59 anos  

 e a população feminina entre 25 a 59 anos, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

Ano N  de exames 
citopatológicos 

População feminina Coeficiente 

2001 659 34.879 0,02 
2002 7767 35.470 0,22 
2003 5275 36.098 0,15 
2004 2800 36.726 0,08 
2005 17 38.150 0,00 

Fonte: SISCOLO; DATASUS; IBGE, 2007 

 

 O coeficiente médio encontrado para os anos estudados, foi de 0,09 (9,21%) exames 

citopatológicos apresentados no SISCOLO. Este indicador também fornece subsídios da 

pouca abrangência do programa de prevenção do câncer do colo uterino no município, pois o 

padrão deveria aproximar-se de 100%, o que corresponderia a um exame para cada mulher 

residente em Itajaí se todas estas mulheres realizassem um exame ao ano (BRASIL, 2001b). 

 Entretanto, ponderando que se preconiza um exame para cada mulher a cada três anos, 

após a obtenção de dois resultados negativos, com intervalo de um ano entre eles (REDEH, 

2002; POLI; SILVEIRA et al, 1994; BRASIL, 2002a, 2006a), o coeficiente ideal equivaleria 



 83 

a 100% utilizando um terço da população feminina compreendida na faixa etária visada. 

Como regra, o coeficiente ideal, portanto, variaria entre 0,33 e 1, em um programa que 

funcionasse perfeitamente.   

Desta forma, utilizando um terço da população como referência, para o ano de 2001, 

33% da população feminina na faixa etária de referência, compreende 11.626 mulheres, 

gerando um coeficiente de 0,06 (5,67%) e remetendo a falta de 10.967 exames. Para o ano de 

2002, houve maior abrangência populacional em relação a coleta de exames citopatológicos e, 

sendo considerado o cálculo para um terço da população, o coeficiente foi de 0,66 (65,69%) e 

há falta de 4.056 exames citopatológicos.   

Todavia, para os anos subseqüentes, houve crescimento populacional, mas declínio na 

abrangência desta população no que se refere a prevenção do câncer do colo uterino, uma vez 

que, para o ano de 2003, o coeficiente encontrado foi de 0,44 (43,84%) há falta de 6.758 

exames no município; o coeficiente de 0,23 (22,87%) 9.442 exames para 2004 e para o ano de 

2005, seguindo o padrão de um terço da população, há defasagem de 99,87% de exames 

citopatológicos para o município de Itajaí, compreendendo um valor de 12.700 exames. 

 Portanto, utilizando um terço da população feminina do município, encontramos um 

coeficiente médio de 27,64%. Conseqüentemente, esta média, para os anos estudados, fornece 

subsídios de pouca abrangência do programa de prevenção do câncer do colo uterino no 

município, pois o padrão deveria aproximar-se de 100% de abrangência desde percentual de 

33% da população. 

 Assim sendo, espera-se que as 659 mulheres que realizaram exame citopatológico em 

2001 repetiram-no em 2004, e encontram-se dentre os 2.800 exames para este ano. Da mesma 

forma, as 7.767 mulheres residentes em Itajaí que realizaram o exame preventivo no ano de 

2002, deveriam tê-lo feito no ano de 2005. Contudo, a abrangência comportada para o triênio 

2001 – 2004 não se repetiu no triênio 2002 – 2005 e ainda observou-se muito abaixo do 

necessário, ocorrendo registro somente de 17 exames no SISCOLO, quando o ideal seria, no 

mínimo, 7.767 exames. 

 Ressalta-se a presença multifatorial na totalização destes coeficientes.  A busca para a 

solução deste problema depende da organização dos serviços de saúde, da quantidade e da 

qualidade da assistência oferecida, da priorização dos exames citopatológicos para mulheres 

com maior risco para lesões pré-cancerígenas e câncer em estágio inicial e da adesão da 

população feminina ao rastreamento e ao tratamento já oferecidos pelo SUS (BRASIL, 2002c) 
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9.3 Proporção de lâminas examinadas (exames citopatológicos) que tiveram sua coleta 

registrada no SIA-SUS e SISCOLO 

 

 

 Idealmente esse indicador também deve aproximar-se de 100%, representando, para 

cada procedimento de coleta, um exame citopatológico. Valores acima ou abaixo de 100% 

representam a possibilidade de problemas com o registro de informações no SISCOLO, no 

SIA-SUS ou com o processamento do Boletim de Produção Ambulatorial – BPA, utilizados 

pelo município para registrar seus atendimentos (BRASIL, 2001b). 

 Para o cálculo deste indicador, utilizamos o código 0.7.051.01 para o número de 

procedimentos de coleta apresentados e o código 12.011.01 para o número de exames 

citopatológicos apresentados, conforme o Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema 

Único de Saúde – SIA/SUS (BRASIL, 2006g).  

 Os bancos de dados utilizados apresentam divergências numéricas, portanto, foram 

utilizadas as duas fontes, SIA/SUS e SISCOLO, para o cálculo dos coeficientes que nos 

auxiliaram a interpretar este indicador.  

 

 O indicador preconizado pelo INCA é obtido segundo a fórmula: 

 

    Nº de procedimentos de coleta apresentados     x 100 

    Nº de exames citopatológicos apresentados 

 

 Para o ano de 2001, a razão encontrada, segundo o parâmetro utilizado e conforme 

banco de dados do SIA/SUS, foi de 111,71%. Para os anos de 2002 e 2003 o número de 

exames superou o de procedimentos de coleta, causando um declínio percentual e obtendo-se 

96,72% e 38,21%, respectivamente. Para os anos subseqüentes houve um pequeno 

crescimento percentual da razão encontrada entre o número de procedimentos de coleta 

apresentados e o número de exames citopatológicos apresentados, obtendo-se 46,04% para o 

ano de 2004 e 55,12% para o ano de 2005. 

 A razão entre o número de procedimentos de coleta apresentados e o número de 

exames citopatológicos apresentados, para o município de Itajaí – SC, entre os anos de 2001 a 

2005, conforme a fonte SIA-SUS, está representada na Tabela 19. 
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Tabela 19. Razão entre o número de procedimentos de coleta apresentados  

e o número de exames citopatológicos apresentados, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

Ano N  de procedimentos 
de coleta 

N  de exames 
citopatológicos 

Coeficiente 

2001 10.109 9.049 111,71 
2002 10.797 11.163 96,72 
2003 6.305 16.501 38,21 
2004 5.414 11.759 46,04 
2005 8.046 14.598 55,12 

Fonte: SIA-SUS, 2007 

 

 O coeficiente médio encontrado para os anos da série histórica foi de 69,56%. 

Segundo o parâmetro utilizado para calcularmos este indicador, ocorreu uma diferença entre o 

número de procedimentos de coleta e o número de exames citopatológicos, pois o padrão 

deveria aproximar-se de 100%, o que corresponderia a um exame citopatológico para cada 

procedimento de coleta. Portanto, o percentual médio encontrado está abaixo do padrão 

preconizado pelo INCA (BRASIL, 2001b). 

Para o ano 2000, no estado, ocorreu uma diferença entre o número de lâminas 

coletadas e o número de lâminas lidas de 29,53%, indicando a necessidade de melhoria no 

sistema de registro de informações, visto que o ideal seria a ausência desta diferença, ou seja, 

o padrão de 100% (SERRANO, 2002). Para o município de Itajaí, entre 2001 a 2005, 

constatou-se a quantidade de 40.671 lâminas coletadas nas unidades sanitárias e 63.070 

lâminas lidas pelo laboratório municipal, representando uma diferença de 22.399 lâminas, ou 

seja, foi realizada a leitura de 35,51% a mais que as lâminas coletadas pelas unidades.  

De acordo com os dados obtidos, para o ano 2001 há 1.060 (11,71%) procedimentos 

de coleta a mais que o número de exames citopatológicos, gerando esta superestimativa. Para 

os anos subseqüentes ocorreu um comportamento inverso, ou seja, o número de exames 

superou o número de procedimentos de coleta. Para 2002 há 366 (3,28%) exames a mais que 

o número de procedimento de coleta; para 2003 há 10.196 (61,79%) exames; para 2004 há 

6.345 (53,96%) exames e 6.552 (44,88%) exames a mais que o número de procedimento de 

coleta para o ano de 2005. 

 Todavia, quando utilizado como fonte de informações o banco de dados do SISCOLO, 

o número de exames citopatológicos resulta indicadores com caráter numérico diferente.  

Conseqüentemente, para o ano de 2001, a razão encontrada, segundo o parâmetro e o banco 

de dados utilizado, foi de 1.115,78%; para os três anos subseqüentes houve um declínio 

percentual, obtendo-se 112,76% para 2002; 87,53% para 2003 e 140,66% para o ano de 2004.  
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 Contudo, para o ano de 2005 houve uma superestimativa da razão encontrada entre o 

número de procedimentos de coleta apresentados e o número de exames citopatológicos 

apresentados, obtendo-se um percentual de 36.572,73%. 

 A razão encontrada entre o número de procedimentos de coleta apresentados e o 

número de exames citopatológicos apresentados, para o município de Itajaí – SC, entre os 

anos de 2001 a 2005, conforme a fonte SISCOLO, está representada na Tabela 20. 

 

Tabela 20. Razão entre o número de procedimentos de coleta apresentados  

e o número de exames citopatológicos apresentados, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

Ano N  de procedimentos 
de coleta 

N  de exames 
citopatológicos 

Coeficiente 

2001 10.109 906 1115,78 
2002 10.797 9575 112,76 
2003 6.305 7203 87,53 
2004 5.414 3849 140,66 
2005 8.046 22 36572,73 

Fonte: SIA-SUS; SISCOLO-DATASUS, 2007 

 

 O coeficiente médio encontrado para os anos da série histórica foi de 7.605,89%. Esta 

superestimativa ocorreu devido a uma diferença de 99,73% entre o superior de número de 

procedimentos de coleta (8.046) em relação ao número de exames citopatológicos (22) 

registrados no SISCOLO para o ano de 2005.  

 Segundo o parâmetro utilizado para calcularmos este indicador, obtemos uma 

diferença entre o número de procedimentos de coleta e o número de exames citopatológicos, 

pois o padrão deveria aproximar-se de 100%, o que corresponderia a um exame 

citopatológico para um procedimento de coleta. Portanto, o percentual médio encontrado está 

acima do padrão preconizado pelo INCA. 

  Para o primeiro biênio da série histórica o número de procedimentos de coleta superou 

o número de exames citopatológicos, havia uma diferença de 9.203 (91,04%) para 2001 e 

1.222 (11,32%) para 2002. No ano subseqüente ocorreu um comportamento inverso, ou seja, 

obteve-se um número elevado de exames. Observou-se 898 (14,24%) exames além dos 

procedimentos de coleta. Entretanto, para 2004 e 2005, o padrão seguiu o comportamento do 

biênio 2001 – 2002; ocorrendo uma diferença de 1.565 (28,91%) para o ano de 2004 e 8.024 

(99,73%) para o ano de 2005. 

 Ao confrontarmos as duas fontes utilizadas para este indicador, observamos uma 

diferença percentual de 1.004,07% para o ano de 2001; 16,04% para o ano de 2002; 49,32% 
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para o ano de 2003; 94,62% para o ano de 2004 e um diferencial de 36.517,61% para o ano de 

2005.  

Este indicador sugere a necessidade de melhoria do sistema de registros de 

informações, pois há diferenças quantitativas nas fontes estudadas. Isto pode ocorrer devido 

aos cadastros não estarem atualizados, gerando informações incorretas acerca da produção de 

serviços prestados.  

 A Norma Operacional Básica 96 (NOB 96) ressalva que os bancos de dados nacionais 

constituem instrumentos essenciais às funções de controle, avaliação e auditoria do SUS e 

explicita que os gestores municipais e estaduais são responsáveis por garantir a alimentação 

permanente e regulação desses bancos (BRASIL, 1997). Serrano (2002) fomenta a 

necessidade de discutir com os gestores estas questões e sugere a criação de um banco de 

dados confiável, que quantifique e qualifique as necessidades preventivas e assistenciais. 

  

 

9.4 Percentual de exames citopatológicos dentro dos limites da normalidade dentre os 

exames citopatológicos registrados no SISCOLO 

 

 

 Na análise deste indicador, há que se considerar, principalmente, a incidência esperada 

do câncer do colo do útero, a cobertura anterior do programa de rastreamento e a qualidade da 

citopatologia. O valor deste coeficiente fica maior à medida que se têm séries históricas 

longas e possibilidades de comparação com outros locais. Desta forma, podem-se comparar os 

atuais resultados àqueles observados em 1998 durante o Projeto Piloto (podem oscilar entre 

95,8% a 98,7%) e os observados em 2000 para o estado de Santa Catarina (97,89%) 

(BRASIL, 2001b, 2002c).   

 

 O indicador é o coeficiente resultante da fórmula:  

Nº de exames citopatológicos dentro dos limites da normalidade x 100 

    Nº de exames citopatológicos registrados no SISCOLO 

 

 O banco de dados não fornece subsídios para o ano de 2001, portanto, não foi possível 

calcularmos este indicador para o referido ano.  Para o ano de 2002 o coeficiente calculado 

indica que 10,96% dos exames citopatológicos encontravam-se dentro dos limites da 
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normalidade. Para o ano de 2003 o coeficiente foi de 7,87%; para o ano de 2004 o coeficiente 

foi de 9,25% e para o ano de 2005 o coeficiente calculado foi de 22,73%.  

 A Tabela 21 representa a razão entre o número de exames citopatológicos dentro dos 

limites da normalidade e o número de exames citopatológicos registrados no SISCOLO, 

segundo a série histórica. 

 

Tabela 21. Razão entre o número de exames citopatológicos dentro dos limites da 

normalidade e o número de exames registrados no SISCOLO, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

Ano N  de exames dentro dos 
limites da normalidade 

N  de exames 
citopatológicos 

Coeficiente 

2001* ... 906 ... 
2002 1049 9575 10,96 
2003 567 7203 7,87 
2004 356 3849 9,25 
2005 5 22 22,73 

Fonte: SISCOLO; DATASUS, 2007 
*Dado não disponível até a data da consulta. 

 

 O cálculo para coeficiente médio incluiu os anos de 2002 a 2005 e o obteve-se o valor 

de 12,70%. Percentual abaixo do padrão esperado pelo INCA, conforme o Projeto Piloto 

(95,8% e 98,7%), e os observados em 2000 para o estado de Santa Catarina (97,89%). Os 

coeficientes revelam que apenas um pequeno número de exames, variando entre 

aproximadamente um oitavo (7,87%) e um quarto (22,73%) dos exames estão dentro da 

normalidade (BRASIL, 2001b, 2002c).  

 Para atingir o percentual mínimo estabelecido pelo INCA, no ano de 2002 deveriam 

constar 9.173 exames dentro dos limites da normalidade; para o ano de 2003 necessitariam 

6.900 exames; para o ano de 2004 careceriam de 3.687 exames e para o ano de 2005, visando 

o percentual de 95,8%, deveriam constar 21 exames citopatológicos dentro dos limites da 

normalidade. 

 Pode-se deduzir que a maior parte dos exames realizados são pedidos a partir de uma 

suspeita de patologia. Há um filtro, representado pelo médico que solicita o exame, antes de 

ele ser feito. Desta forma, o exame citopatológico cérvico-vaginal serve como exame 

complementar para diagnóstico e não como rastreamento. Esta é a diferença entre o 

rastreamento (screening) com finalidades preventivas, como idealizara George Nicholaus 

Papanicolaou desde 1942, e o exame complementar, que confirma uma suspeita clínica do 

médico.   
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 Ressaltamos que, para este indicador, utilizamos apenas os exames com diagnóstico de 

limite da normalidade (se considerarmos como válidas e completas as anotações da tabela 11). 

Entretanto, se considerarmos os diagnósticos positivos para alterações celulares benignas 

reativas ou reparativas e alterações microbiológicas como exames normais ou dentro dos 

limites da normalidade devido suas probabilidade curativas, há possibilidade de termos um 

indicador diferente, tendo em vista também, a presença de diagnósticos concomitantes para 

um mesmo exame. 

  

 

9.5 Percentual de exames com alterações (ASCUS, HPV, NIC I, NIC II, NIC III, 

carcinoma escamoso invasor, AGUS, adenocarcinoma in situ, adenocarcinoma invasor) 

detectados dentre os exames citopatológicos registrados no SISCOLO 

  

 

 Na análise deste indicador, também há que se considerar a incidência esperada do 

câncer do colo do útero, a cobertura anterior do programa de rastreamento e a qualidade da 

citologia. Podem-se comparar os atuais resultados àqueles observados em 1998 durante o 

Projeto Piloto (podem oscilar entre 1,3% a 4,2%) e os observados em 2000 para o estado de 

Santa Catarina (1,31%) (BRASIL, 2001b).  

 

O indicador é calculado pelo coeficiente:  

           Nº de exames citopatológicos com alterações       x 100 

Nº de exames citopatológicos registrados no SISCOLO 

 

 Conforme o banco de dados analisado, para o ano de 2001 o coeficiente encontrado foi 

de 5,08%; para o ano de 2002 o coeficiente calculado foi de 2,62%; para o ano de 2003 o 

coeficiente foi de 2,72% e para o ano de 2004 o coeficiente calculado foi de 2,10%. O 

indicador para o ano de 2005 não pode ser calculado devido o banco de dados não possuir 

registro do número de exames com alterações até a data da consulta.  

 A razão entre o número de exames citopatológicos com alterações e o número de 

exames citopatológicos registrados no SISCOLO, entre os anos de 2001 a 2005, está 

representado na Tabela 22. 
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Tabela 22. Razão entre o número de exames citopatológicos com alterações e o número de 

exames registrados no SISCOLO, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

Ano N  de exames com 
alterações 

N  de exames 
citopatológicos 

Coeficiente 

2001 46 906 5,08 
2002 251 9575 2,62 
2003 196 7203 2,72 
2004 81 3849 2,10 
2005* ... 22 ... 

Fonte: SISCOLO; DATASUS, 2007 
*Dado não disponível até a data da consulta. 

 

 O cálculo para o coeficiente médio incluiu os anos de 2001 a 2004 e obteve-se um 

valor de 3,13 %, correspondendo ao padrão estabelecido pelo INCA que permite uma 

oscilação entre 1,3% a 4,2%, conforme o Projeto Piloto, e estando acima do padrão estadual 

para o ano de 2000 (1,31%) (BRASIL, 2001b).  

 Para o ano de 2001 o número de exames com alterações ultrapassou em 0,88% (38 

exames) o padrão máximo estabelecido pelo INCA. Contudo, os exames podem ter sido 

solicitados como complemento diagnóstico, o que justifica este índice. Entretanto, para o 

triênio subseqüente os coeficientes estavam de acordo com o padrão oscilatório estabelecido.  

  Importante salientar que, na medida em que se têm séries históricas longas, há 

maiores possibilidades de comparação com outros locais. Serrano (2002) adverte que Santa 

Catarina não dispõe de um sistema de registro de câncer de base populacional que permita 

alçar a incidência ocorrida nas diversas regiões do estado e compará-la com os coeficientes 

estimados pelo INCA. 

 

 

9.6 Percentual de lesões malignas (carcinoma invasor, adenocarcinoma invasor) 

detectadas dentre os exames citopatológicos registrados no SISCOLO 

 

 

 Na análise deste indicador, há que se considerar a incidência esperada do câncer do 

colo do útero, a cobertura anterior do programa de rastreamento e a qualidade da 

citopatologia.  
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 Este indicador foi obtido somando-se o número de exames com laudos positivos para 

carcinoma invasor e adenocarcinoma, sendo possível, em raras ocasiões, a ocorrência 

simultânea dos dois diagnósticos, levando uma ligeira superestimativa do indicador. 

 

 O indicador preconizado pelo INCA é obtido segundo a fórmula: 

     Nº de exames citopatológicos com lesões malignas      x 100 

Nº de exames citopatológicos registrados no SISCOLO 

 

 A razão entre o número de exames com lesões malignas e o número de exames 

registrados no SISCOLO, gerou um coeficiente de 0,11% para o ano de 2001; para o ano 

subseqüente ocorreu um coeficiente de 0,01% e para o ano de 2004 o coeficiente foi de 

0,03%. Para o ano de 2003 não houve laudo positivo para carcinoma invasor e 

adenocarcinoma e para o ano de 2005 não foi possível calcular esta indicador devido ausência 

de registro até a data da consulta. 

 A Tabela 23 representa a razão entre o número de exames citopatológicos com lesões 

malignas e o número de exames citopatológicos registrados no SISCOLO, segundo a série 

histórica. 

 

Tabela 23. Razão entre o número de exames citopatológicos com lesões malignas e o número 

de exames registrados no SISCOLO, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

Ano N  de exames com 
alterações lesões malignas 

N  de exames 
citopatológicos 

Coeficiente 

2001 1 906 0,11 
2002 1 9575 0,01 
2003 Z 7203 Z 
2004 1 3849 0,03 
2005* ... 22 ... 

Fonte: SISCOLO; DATASUS, 2007 
*Dado não disponível até a data da consulta. 

 

 O coeficiente médio encontrado para a série histórica foi de 0,04%. Contudo, para este 

cálculo, não foram utilizados os anos de 2003 e 2005 em virtude dos registros neles contidos. 

Em 2000, o indicador encontrado para o estado de Santa Catarina foi de 0,02 e para o país foi 

de 0,05 (BRASIL, 2001b). Portanto, comparando estes coeficientes, o município está acima 

do padrão estadual e abaixo do padrão nacional.  
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   Ressalta-se, novamente, que Santa Catarina não dispõe de um sistema de registro de 

câncer de base populacional que permita alçar a incidência ocorrida nas diversas regiões do 

estado e compará-la com os coeficientes estimados pelo INCA (SERRANO, 2002). 

 O maior coeficiente encontrado foi de 0,11% para o ano de 2001. Entretanto, o número 

de exames citopatológicos com registro no SISCOLO foi inferior ao triênio subseqüente. 

Assim sendo, faz-se lembrar do baixo índice de abrangência do programa, visto que se obteve 

um coeficiente médio de 9,21% para mulheres entre 25 a 59 anos, utilizando-se padrão 100% 

de abrangência. Portanto, a análise deste parâmetro fica prejudicada devido a baixa 

representatividade dos dados e a utilização deste indicador, isoladamente, pode gerar falsas 

conclusões. 

 

 

9.7 Razão entre o número de lesões de baixo grau (ASCUS, AGUS, HPV, NIC I) e alto 

grau de malignidade + câncer (NIC II, NIC III, adenocarcinoma “in situ”, carcinoma 

escamoso invasor e adenocarcinoma invasor) detectados dentre os exames registrados no 

SISCOLO 

 

 

 Na análise deste indicador, há que se considerar a incidência esperada do câncer do 

colo do útero, a cobertura do programa de rastreamento e qualidade da citopatologia.  

 O número de exames com lesões de alto grau e câncer foi obtido somando-se o 

número total de exames com laudo positivo para NICII, NICIII, adenocarcinoma in situ, 

adenocarcinoma invasor e carcinoma invasor. Considerando-se que, em raras ocasiões pode 

ter havido concomitância entre essas lesões, esse valor pode encontrar-se ligeiramente 

superestimado.  

 O número de exames com lesões de baixo grau foi adquirido através da soma do 

número total de exames com laudo positivo para NICI, HPV, ASCUS e AGUS. 

Considerando-se que, em raras ocasiões pode ter havido concomitância entre essas lesões, 

esse valor pode encontrar-se ligeiramente superestimado.  

 

O indicador é o coeficiente resultante da seguinte fórmula: 

 
           Nº de exames citopatológicos com lesões de baixo grau          

Nº de exames citopatológicos com lesões de alto grau e câncer 
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 Conforme o banco de dados analisado, para o ano de 2001 o coeficiente encontrado foi 

de 3,60; para o ano de 2002 o coeficiente calculado foi de 3,40; para o ano de 2003 o 

coeficiente foi de 9,89 e para o ano de 2004 o coeficiente calculado foi de 5,23. O indicador 

para o ano de 2005 não pode ser calculado devido o banco de dados não possuir registro do 

número de exames com alterações até a data da consulta. 

 A razão entre o número de exames citopatológicos com lesões de baixo grau e o 

número de exames citopatológicos com lesões de alto grau e câncer, entre os anos de 2001 a 

2005, está representado na Tabela 24. 

 

Tabela 24. Razão entre o número de exames citopatológicos com lesões de baixo grau e o 

número de exames com lesões de alto grau, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

Ano Nº de exames com 
lesões de baixo 

grau 

Nº de exames com 
lesões de alto grau e 

câncer 

Coeficiente 

2001 36 10 3,60 
2002 194 57 3,40 
2003 178 18 9,89 
2004 68 13 5,23 
2005* ... ... ... 

Fonte: SISCOLO; DATASUS, 2007 
*Dado não disponível até a data da consulta. 

 

 O coeficiente médio da razão entre o número de exames com lesões de baixo grau e o 

número de exames com lesões de alto grau foi de 5,53. Contudo, o ano de 2005 não foi 

utilizado para o cálculo do coeficiente médio devido ausência de registro até a data da 

consulta. Em 2000, o indicador encontrado para o estado de Santa Catarina foi de 4,87 e para 

o país foi de 5,18 (BRASIL, 2001b). Portanto, comparando estes coeficientes, o município 

está acima dos padrões estaduais e nacionais. 

 Considerando a incidência esperada de câncer do colo do útero, a cobertura do 

programa de rastreamento, qualidade da citopatologia e a solicitação de exames à partir de 

uma suspeita patológica, observa-se que, para o ano de 2001, a cada 3,60 mulheres com laudo 

positivo para alterações no exame citopatológico, uma delas terá lesão de alto grau e câncer.  

Para o ano de 2002, uma mulher terá lesão de alto grau e câncer a cada 3,40 mulheres 

com laudo positivo para alterações citopatológicas. Para o ano de 2003 o resultado indica uma 

mulher terá lesão de alto grau e câncer a cada 9,89 mulheres com exames citopatológicos 

alterados e, para o ano de 2004, a cada 5,23 mulheres com laudo positivo para alterações 

citopatológicas, uma delas terá lesão de alto grau e câncer. 
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9.8 Percentual de exames citopatológicos cuja adequabilidade da amostra foi 

considerada insatisfatória dentre os exames citopatológicos registrados no SISCOLO 

 

 

Para valores muito elevados ou muito baixos, deve-se avaliar a necessidade de 

treinamento de rede especificamente para coleta do exame. Uma análise detalhada poderá 

ainda permitir identificar os locais onde a coleta é mais deficitária.  

Para o ano de 1998 o valor encontrado para o país foi de 1,43 e as razões para 

classificar a amostra como insatisfatória foram: problemas com identificação da lâmina, 

material escasso ou hemorrágico, dessecamento, áreas espessas, esfregaço purulento, lâmina 

danificada ou ausente, entre os principais (BRASIL, 2001b). 

  

O indicador é calculado pelo coeficiente:  

Nº de exames citopatológicos com adequabilidade do material insatisfatória x 100 

                       Nº de exames citopatológicos registrados no SISCOLO 

 

 A razão entre o número de exames com adequabilidade insatisfatória e o número de 

exames registrados no SISCOLO, gerou um coeficiente de 0,66 para o ano de 2001; para o 

ano subseqüente ocorreu um coeficiente de 0,68; para o ano de 2003 o coeficiente foi de 0,37 

e para o ano de 2004, a razão entre o número de exames com adequabilidade insatisfatória e o 

número de exames registrados no SISCOLO, gerou um coeficiente de 0,52.   

 A Tabela 25 representa a razão entre o número de exames citopatológicos com 

adequabilidade do material insatisfatória e o número de exames citopatológicos registrados no 

SISCOLO, segundo a série histórica. 

 

Tabela 25. Razão entre o número de exames citopatológicos com adequabilidade do material 

insatisfatória e o número de exames registrados no SISCOLO, SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

Ano N  de exames com 
adequabilidade insatisfatória 

N  de exames registrados 
no SISCOLO 

Coeficiente 

2001 06 906 0,66 
2002 65 9575 0,68 
2003 27 7203 0,37 
2004 20 3849 0,52 
2005* ... 22 ... 

Fonte: SISCOLO; DATASUS, 2007 
*Dado não disponível até a data da consulta. 
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 O valor médio encontrado foi de 0,56%. Contudo, o ano de 2005 não foi utilizado para 

o cálculo do coeficiente médio devido ausência de registro até a data da consulta. O INCA 

preconiza um padrão oscilatório entre 0,7% a 3,2%. Desta forma, o coeficiente médio 

encontra-se abaixo do padrão mínimo estabelecido (BRASIL, 2001b). 

 A pouca abrangência do programa no município pode induzir diretamente nos 

resultados desse indicador. Assim como o controle de qualidade sobre as lâminas lidas, que 

deve ser realizada pela Secretaria Estadual de Saúde através do Programa Viva Mulher. 

 Para o monitoramento deste controle interno, recomenda-se a revisão de, no mínimo, 

10% dos exames realizados que devem ser selecionados conforme alguns critérios. Estes 

incluem todos os exames insatisfatórios por hemorragia; casos negativos aleatórios 

totalizando, no mínimo, 5% do total dos exames realizados e casos clínicos e citopatológicos 

de risco (BRASIL, 2002d).  

 Os casos clínicos, para os quais se recomenda a revisão dos exames, compreendem a 

existência de:  

 Hemorragia genital pós-menopausa;  

 Sangramento ectocervical de contato;  

 Evidências de DST;  

 Alterações macroscópicas significativas ao exame especular ou à colposcopia;  

 Existência prévia de rádio ou quimioterapia;  

 Exame citopatológico anterior alterado, conforme critérios citopatológicos 

(BRASIL, 2002d).  

  

 Tais critérios citopatológicos, que justificam a revisão dos exames, correspondem a:  

 Avaliação citopatológica satisfatória, porém, limitada por hemorragia (50% a 

75% do esfregaço obscurecido por hemácias); 

 Células endometriais em esfregaço pós-menopausa; 

 Esfregaço atrófico com atipia; 

 Alterações celulares de atipia em tecido de reparação; 

 Alterações celulares de paraceratose e disceratose; 

 Alterações celulares por infecção viral (HPV, HSV); 

 ASCUS e AGUS; 

 Neoplasia intraepitelial cervical, carcinoma escamoso, adenocarcinoma e suas 

lesões precursoras e outras neoplasias malignas (BRASIL, 2002d).  
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 Visando manter a qualidade interna do laboratório, indica-se a participação em 

programas de proficiência e educação continuada (BRASIL, 2002d). Para tal, todos os 

funcionários do laboratório do município de Itajaí, participam, anualmente, de capacitações 

indicadas pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria Estadual de 

Saúde. 
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10 INDICADORES DE RESULTADOS 

 

 

Através destes indicadores mensuramos o impacto das ações do programa sobre a 

população alvo. Os indicadores freqüentemente utilizados para medição do impacto de um 

programa na população são revelados na mortalidade e na incidência, ou seja, no 

estadiamento inicial dos tumores (BRASIL, 2001b). Contudo, utilizamos como indicadores o 

percentual de pacientes com câncer do colo do útero e a taxa de mortalidade por câncer do 

colo do útero por 100.000 mulheres. Foram utilizadas fórmulas capazes de gerar coeficientes 

que se propõem como indicadores, preconizados pelo INCA. 

 

 

10.1 Coeficiente de pacientes com câncer do colo do útero por 100.000 mulheres 

 

 

 Existe uma a seqüência típica de eventos na história natural das lesões do colo do 

útero. Desta forma, a sobrevida das pacientes é determinada pelas ações preventivas, visto que 

a constatação precoce da patologia determina a eficácia do tratamento.  

 Serrano (2002) ressalta que este indicador é útil como ferramenta para o planejamento 

das políticas de saúde voltadas à prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças 

neoplásicas.  

 Na análise deste indicador, também há que se considerar a incidência esperada de 

câncer do colo do útero, a abrangência do programa de rastreamento no município e qualidade 

da citopatologia. 

 Este indicador foi obtido somando-se o número de exames com laudos positivos para 

carcinoma invasor, carcinoma in situ (NIC III), adenocarcinoma in situ e adenocarcinoma 

invasor, sendo possível, em raras ocasiões, a ocorrência simultânea dos dois diagnósticos, 

levando uma ligeira superestimativa do indicador.  

 

O indicador é o coeficiente resultante da seguinte fórmula:  

 

Número de mulheres com câncer do colo do útero x 100.000 

População feminina total 
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 De acordo com a população feminina total e o numero de lesões malignas, para o ano 

de 2001, no município de Itajaí, o coeficiente calculado foi de 11,71%. Para o ano de 2002 o 

coeficiente encontrado foi de 57,60%; para o ano de 2003 obteve-se um coeficiente de 

16,35% e para o ano de 2004 o coeficiente foi de 13,60%. Não foi possível calcular o 

coeficiente para o ano de 2005 devido ausência de registro até a data da consulta. 

 O coeficiente de pacientes com câncer cérvico-uterino, entre os anos de 2001 a 2005, 

está representado na Tabela 26. 

 

Tabela 26. Coeficiente de pacientes com câncer do colo do útero,  

SUS, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

Ano N  de lesões 
malignas 

População total Coeficiente/100.000 
hab 

2001 09 76.829 11,71 
2002 45 78.130 57,60 
2003 13 79.513 16,35 
2004 11 80.898 13,60 
2005* ... 84.034 ... 

Fonte: SISCOLO; IBGE/DATASUS, 2007 
*Dado não disponível até a data da consulta. 

  

 Conseqüentemente, a média dos coeficientes foi calculada em 24,81%, excluindo o 

ano de 2005. Observa-se que para o ano de 2002 o coeficiente apresentou maior percentual 

devido ao maior número de diagnósticos positivos para as lesões malignas. O ano anterior 

apresentou 20,32% dos coeficientes com diagnósticos positivos; o ano de 2003 apresentou, 

aproximadamente, um terço dos coeficientes de diagnósticos positivos e o ano subseqüente 

apresentou regressão de 23,61% do coeficiente em relação aos diagnósticos para carcinoma 

invasor, carcinoma in situ (NIC III), adenocarcinoma in situ e adenocarcinoma invasor. 

 As taxas de mortalidade por câncer do colo do útero permanecem moderadamente 

altas no Brasil, diferente do que ocorre em países mais desenvolvidos. No ano de 1979 a taxa 

era de 3,44 óbitos por cem mil mulheres, enquanto que, para o ano de 2000, a taxa era de 4,59 

óbitos por 100.000 mulheres, correspondendo a uma variação percentual relativa de 33,1% 

(BRASIL, 2003b).  

Esta variação positiva pode ocorrer devido a um aumento do número de mortes por 

câncer cérvico-vaginal e também como pela melhoria da qualidade das informações nos 

atestados de óbito. Os números de óbitos e casos novos esperados para o ano 2003 em todo o 

país são, respectivamente, 4.110 e 16.480, correspondendo a uma taxa bruta de mortalidade 
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de 4,58 óbitos por 100.000 mulheres e taxa bruta de incidência de 18,32 casos de câncer por 

cem mil mulheres, respectivamente (BRASIL, 2003b). 

 Assim, os coeficientes calculados ano a ano geraram uma média (24,81%), excluindo 

o ano de 2005, e esta média encontra-se acima da taxa bruta de incidência de 18,32 casos de 

câncer por 100.000 mulheres utilizado como parâmetro. 

Ressalta-se que a presença de um número elevado destes diagnósticos pode justificar-

se devido ao aumento no screening das pacientes. Conseqüentemente, infere-se que um 

número elevado de diagnósticos positivos ocorreu devido estas ações preventivas e 

terapêuticas oferecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, justificando o aumento no biênio 

2001 – 2002 e o declínio progressivo no triênio 2002 – 2004.  

Entretanto, pode ter ocorrido diminuição das ações preventivas, visto que a diminuição 

da abrangência populacional pode gerar um aumento do número de mulheres propensas a 

desenvolver a neoplasia do colo uterino.   

 

 

10.2 Taxa de mortalidade por câncer do colo do útero por 100.000 mulheres.  

 

 

 No país, o sistema desenvolvido para gerar as bases de dados sobre mortalidade, 

denominado Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), foi criado em 1975 pelo 

Ministério da Saúde. Este sistema permite, de forma abrangente, a captação de dados nas 

diversas esferas da saúde pública, possibilitando o planejamento e avaliação das ações e 

programas na área, permitindo análises estatísticas, epidemiológicas e sócio-demográficas 

(BRASIL, 2007e). 

 O Sistema de Informações sobre Mortalidade codifica todas as declarações de óbito e 

subdivide em campos como Causas Capítulo, Causas três Dígitos (segundo as normas da 

Classificação Internacional de Doenças / CID-10), Causas Externas e Causa Evitabilidade, 

entre outros (BRASIL, 2007f).  

 Como causa capítulo Neoplasias (tumores), entre os anos de 2001 a 2005, ocorreram 

320 óbitos na população feminina residente no município de Itajaí. Contudo, para fins deste 

estudo, utilizaremos apenas a Causa três Dígitos C 53 (CID-10, 1994), equivalendo a 20 

óbitos na população feminina residente no município de Itajaí (BRASIL, 2007f). 

 Na análise deste indicador, há que se considerar a incidência esperada de câncer do 

colo do útero, a abrangência do programa de rastreamento no município e qualidade do 
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registro de óbitos, uma vez que o município não possui um Serviço de Verificação de Óbito – 

SVO; instituído no estado desde 2004 através da Lei Estadual 13.205/2004 (SANTA 

CATARINA, 2004). 

  O indicador preconizado pelo INCA é obtido segundo a fórmula: 

Nº de óbitos por câncer do colo do útero x 100.000 

                                                  População feminina total 

  

Para o ano de 2001, no município de Itajaí, o número de óbitos por câncer cérvico-

uterino a cada 100.000 habitantes, foi de 6,51. Para o ano seguinte este coeficiente foi 

calculado em 7,68. Para 2003 o índice atingiu 1,26 a cada 100.000 habitantes. No ano de 2004 

o coeficiente foi calculado em 3,71 e, para o último ano da série histórica, o índice calculado 

para o número de óbitos por câncer cérvico-uterino a cada 100.000 habitantes foi de 5,95.

 A razão entre o número de óbitos por câncer cérvico-uterino e a população feminina 

do município de Itajaí, segundo a série histórica, está representada na Tabela 27. 

 

Tabela 27. Razão entre o número de óbito por câncer do colo do útero 

e a população feminina todas as idades, Itajaí, SC, 2001 a 2005. 

Ano N  de óbitos*  População total Coeficiente/ 100.000 hab 
2001 05 76.829 6,51 
2002 06 78.130 7,68 
2003 01 79.513 1,26 
2004 03 80.898 3,71 
2005 05 84.034 5,95 

Fonte: IBGE/DATASUS; SIM, 2007 
* CID C53 (conforme explicação no Capítulo 3) 
 

 A média dos coeficientes calculados foi de 5,02 óbitos por câncer cérvico-uterino a 

cada 100.000 mulheres. Encontrando-se acima da média nacional para o ano de 1999 (4,55) e 

abaixo da média estadual (5,46) para o mesmo ano (BRASIL, 2001b). 

 Conforme os coeficientes calculados, há ocorrência de 6,51 óbitos por câncer cérvico-

vaginal a cada 100.000 mulheres para o ano de 2001, valor inferior ao ano de 2002, onde 

ocorreram 7,68 óbitos por cem mil habitantes. O ano subseqüente apresentou o menor índice 

da série histórica, calculando-se 1,26 óbitos por 100.000 habitantes. Contudo, o biênio 2004 – 

2005 apresentou elevação dos coeficientes, computando-se 3,71 e 5,95 óbitos por cem mil 

habitantes, respectivamente. 
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 Há que se considerar limitações para este índice, como o sub-registro de óbito e a 

proporção de causas mal definidas, bem como as diferenças regionais no próprio estado e no 

país. Serrano (2002) adverte que o desconhecimento da causa morte interfere nas análises 

epidemiológicas, alterando o padrão de mortalidade e levando a falsas conclusões. E que, 

embora haja razões para explicar estes dados, somente a mortalidade não basta para o 

planejamento das ações e serviços.  

Desta forma, para enriquecer a análise, utilizamos uma abrangência aquém do recorte 

entre os anos de 2001 a 2005. A razão entre o número de óbitos por câncer cérvico-uterino e a 

população feminina do município de Itajaí, segundo a série histórica que compreende os anos 

de 1979 a 2005, está representada na Tabela 28. 

 

Tabela 28. Razão entre o número de óbitos por câncer do colo do útero 

e a população feminina todas as idades, Itajaí , SC, 1979 a 2005. 

Ano N  de óbitos*  População total Coeficiente/ 100.000 hab 
1996 05 68.668 7,28 
1997 01 70.606 1,42 
1998 05 72.245 6,92 
1999 06 73.886 8,12 
2000 05 75.141 6,65 
2001 05 76.829 6,51 
2002 06 78.130 7,68 
2003 01 79.513 1,26 
2004 03 80.898 3,71 
2005 05 84.034 5,95 

Fonte: IBGE/DATASUS; SIM, 2007 
* CID C53 (conforme explicação no Capítulo 3) 
 

A média dos coeficientes calculados foi de 5,55 óbitos por câncer cérvico-uterino a 

cada 100.000 mulheres. Portanto, ao compararmos o recorte inicial da série histórica, 

observamos que ocorreu um decréscimo da média dos coeficientes, visto que o coeficiente 

médio entre os anos de 1979 a 2000 foi de 6,08 e o coeficiente médio entre 2001 a 2005 foi de 

5,02. Conseqüentemente, podemos afirmar que ocorreu melhoria das ações preventivas ou 

diminuição da qualidade do registro de óbito.  

Salienta-se que a presença de um número elevado de óbitos por câncer do colo uterino 

pode justificar-se devido a uma diminuição das ações preventivas, visto que a diminuição da 

abrangência populacional pode gerar um aumento do número de mulheres propensas a 

desenvolver a neoplasia do colo uterino, bem como uma melhoria na qualidade dos registros 

de óbito. 
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11 OS TRÊS INDICADORES E O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ  

 

  

 Segundo o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 

os indicadores, vistos em conjunto, podem refletir a situação sanitária de uma população 

(DeCS, 2007). Desta forma, um indicador isolado não basta para o planejamento das ações e 

serviços, mas, conjugado a outros, é-nos útil, pois serve como ferramenta para o planejamento 

das políticas de saúde voltadas à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento das doenças.  

 Devido à gama de indicadores utilizados e os anos que compõem a série histórica, 

buscamos aglutinar os parâmetros, os indicadores encontrados e os indicadores preconizados 

pelo INCA, a fim de fazermos um retrato mais completo e sintético do programa de 

prevenção do câncer de colo uterino de Itajaí. Para a maioria dos indicadores, utilizou-se o 

coeficiente médio da série histórica.  

 

 

11.1 Indicadores de Estrutura 

 

 

Através destes indicadores, expostos no Quadro 5, aferimos as características físicas 

do programa, ou seja, os recursos disponíveis e a capacidade de absorção da demanda ao 

serviço de saúde a que se destina o programa.  

 

Indicadores de Estrutura 

Parâmetro Indicador encontrado Indicador preconizado 

Coeficiente de CACON por 715.000 habitantes 4,33* 1,00 

Coeficiente de Laboratórios de CP / 100.000 mulheres 

(25 a 59 anos) 

2,76 1,00 

Coeficiente de US que colhem CP do Colo do Útero / 

100.000 mulheres (25 a 59 anos) 

65,08 O programa não 

estabelece um número 

padrão de US 

 

Quadro 5. Indicadores de Estrutura, Itajaí – SC, SUS, 2001 a 2005. 

* Resultado para o ano de 2005, utilizando o Centro de Tratamento de Menor Complexidade Oncológica. 
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 Os requisitos de garantia ao atendimento integral do paciente oncológico no SUS e 

parâmetros para o planejamento da assistência oncológica foram determinados pela Portaria 

nº 3.535/GM de 1998. Esta também estabeleceu o critério de um CACON para cada 715.000 

habitantes (BRASIL, 2007c, 2001b). Conseqüentemente, o estado de Santa Catarina cumpre o 

padrão estabelecido pelo INCA.  

 Contudo, o município de Itajaí não possui um centro desta natureza. O que existe é 

uma unidade descentralizada do CEPON de Florianópolis, ligado ao Hospital e Maternidade 

Marieta Konder Bornhausen e que presta serviços ambulatoriais de clínica oncológica e de 

quimioterapia.  

 Esta estrutura supre a demanda para as necessidades locais de diagnóstico, 

seguimento, processos sofisticados de analgesia, pequenas intercorrências e quimioterapia. 

Entretanto, o município não possui estrutura para atendimento de procedimentos mais 

complexos. Desta forma, precisa encaminhar as pacientes a outros locais e estes são feitos 

para Blumenau e Florianópolis, cidades de referência em relação aos CACON. Seguindo, 

portanto, os princípios da universalidade e da integralidade, preconizado pela Lei N  

8080/1990 (BRASIL, 1990). 

 O município também supre a demanda para as necessidades locais relacionadas ao 

número de laboratórios, visto que ultrapassa a razão preconizada pelo INCA no que tange o 

número de laboratórios para leitura das lâminas por cem mil mulheres entre a faixa etária de 

25 a 59 anos (BRASIL, 2001b). 

 Ressaltamos que, para este parâmetro, utilizamos apenas o Laboratório Municipal. 

Contudo, há vários laboratórios privados credenciados pelo SUS no município de Itajaí, 

conforme prevê a Lei N  8.080 (BRASIL, 1990).  

  O município segue a determinação do Ministério da Saúde acerca da utilização de 

software específico e padronizado nacionalmente para registro de dados no SISCOLO. No 

ano de 2001 foi implantada a versão 3.0 deste sistema através de treinamento realizado pelas 

equipes de Divisão de Informática/INCA e da Coordenação de Prevenção e Vigilância 

(CONPREV/INCA) para utilização desta tecnologia.  

Portanto, as informações geradas a partir destes formulários, suprem o banco de dados 

do SISCOLO e são de responsabilidade do laboratório e este, representado pelos funcionários, 

recebe capacitações com periodicidade anual. 

 Uma característica importante do programa é permitir o monitoramento de qualidade 

sobre os laudos dos exames citopatológicos. Este controle deve ser exercido por um 
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laboratório diferente daquele que leu a lamina, consentindo, desta forma, uma confrontação 

dos laudos emitidos (BRASIL, 2003). Em Itajaí a avaliação o controle de qualidade é 

determinada pela Secretaria Estadual de Saúde através do Programa Viva Mulher. 

 Um fator importante é a agilidade com que o laboratório retorna os laudos para as 

unidades sanitárias, cerca de 20 dias. Contudo, há demora na digitação e processamento dos 

dados (MARQUES, 2007)). Este fator interfere diretamente na avaliação dos indicadores de 

processos, visto que encontramo-nos no ano de 2007 e apenas 0,04% dos exames realizados 

em 2005 foram lançados no banco de dados do SISCOLO. 

 No que se refere ao dimensionamento das unidades sanitárias instaladas no município 

para a realização das ações de coleta de material citopatológico, o programa não estabelece 

um padrão ideal de número de unidades de saúde para realizar coleta do exame 

citopatológico. Contudo, considera o exame citopatológico uma ação básica e um 

compromisso municipal com a prevenção de doenças.   

 Assim, as 25 unidades sanitárias que realizam a coleta do exame citopatológico no 

município, provêem a demanda populacional. Entre elas encontram-se unidades básicas de 

saúde (UBS), as seis Policlínicas, o Centro de Referência da Mulher (CRESCEM), o Centro 

Médico de Referência e o Distrito Docente Assistencial (DDA). Desta forma, o coeficiente 

médio encontrado para o município indica uma abrangência satisfatória de unidades que 

realizam coleta de material citopatológico.  

Todavia, para tornar este indicador um instrumento com maior legitimidade, faz-se 

necessário conhecer as rotinas de cada unidade de saúde. Fica, pois, indicada a validade de 

outra pesquisa, sobre o mesmo programa local, que adotasse uma metodologia diferente da 

nossa, complementando lacunas que nosso método não cobre. .  

 Destaca-se que a avaliação da estrutura é uma medida indireta da qualidade do 

programa, porque boas condições prévias poderão resultar, mais freqüentemente, em um 

processo adequado e em resultados mais favoráveis (BRASIL, 2001b). 

 

 

11.2 Indicadores de Processos 

 

 

Através do monitoramento dos processos, expostos no Quadro 6, mensuramos o 

desenvolvimento das etapas do programa, ou seja, as ações que, executadas, encaminham às 

transformações e mudanças necessárias para o êxito do programa (BRASIL, 2001b). Estas 
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transformações incluem a aderência dos usuários, dos profissionais e das instituições 

necessários às atividades preconizadas pelo programa de saúde. Elegemos os indicadores 

considerados prioritários, tendo em vista as dificuldades na obtenção de algumas informações.  

 

Indicadores de Processos 

Parâmetro Indicador encontrado Indicador preconizado 

Razão entre N  de exames CP cérvico-vaginais 

apresentados no SISCOLO e a população feminina  

(  15 anos)* 

 

22,44% 

 

100% 

Razão entre N  de exames CP cérvico-vaginais 

realizados em mulheres de 25 a 59 anos e a população 

feminina (25 a 59 anos) * 

 

27,64% 

 

100% 

Proporção de lâminas examinadas que tiveram sua 

coleta registrada no SIA-SUS  

69,56% 100% 

Proporção de lâminas examinadas que tiveram sua 

coleta registrada no SISCOLO 

7.605,89% 100% 

Percentual de exames CP dentro dos limites da 

normalidade dentre os exames citopatológicos 

registrados no SISCOLO 

 

12,70%** 

 

95,8% a 98,7% 

Percentual de exames com alterações detectados dentre 

os exames citopatológicos registrados no SISCOLO 

3,13 %*** 1,3% a 4,2% 

Percentual de lesões malignas detectadas dentre os 

exames citopatológicos registrados no SISCOLO 

0,04%*** 0,05 

Razão entre N  de lesões de baixo grau e alto grau de 

malignidade + câncer detectados dentre os exames 

registrados no SISCOLO 

 

5,53*** 

 

5,18 

Percentual de exames CP cuja adequabilidade da 

amostra foi considerada insatisfatória dentre os exames 

citopatológicos registrados no SISCOLO 

 

0,56%*** 

 

0,7% a 3,2%. 

 

Quadro 6. Indicadores de Processos, Itajaí – SC, SUS, 2001 a 2005. 

* Coeficiente médio sobre ⅓ da população, seguindo o padrão de um exame para cada mulher a cada três anos e 

coeficiente de 100%, conforme preconiza o INCA. 

**Coeficiente médio entre 2002 a 2005 

*** Coeficiente médio entre 2001 a 2004 

 

 As lesões precursoras do câncer do colo do útero são, na maioria das vezes, 

assintomáticas e o diagnóstico destas lesões ocorre através de um exame de rotina, o 
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Papanicolaou. A adoção do exame citopatológico em programas de prevenção deve-se a sua 

sensibilidade (capacidade de detectar casos verdadeiramente positivos), sua especificidade 

(capacidade em detectar casos verdadeiramente negativos) e ao seu baixo custo (BRASIL, 

2002d). 

 Ressaltamos que há diferença entre ações básicas de saúde, determinadas pelo Piso de 

Atenção Básica (PAB) e ações preventivas, como as determinadas pela estratégia do 

programa de prevenção do câncer do colo uterino. 

 O Piso de Atenção Básica (PAB) consiste em recursos fixos, no valor de R$ 10,00 a 

R$ 18,00 por habitante do município, destinados a investimentos de procedimentos e ações da 

assistência básica (BRASIL, 2002e) e as ações que permeiam o programa de prevenção do 

câncer cérvico-vaginal geram outros recursos financeiros para o município. 

Desta forma, o preenchimento do boletim de produção ambulatorial (BPA) e a 

alimentação do SIA/SUS indicam que um procedimento foi realizado e, automaticamente, 

geram recursos para o município, oriundos das ações preventivas.  

Os valores, conforme o SIA/SUS, para cada procedimento, são distintos. Para o 

procedimento de “coleta de material para exames citopatológicos”, código 07.051.01, o valor 

pago é de R$ 1,00 e para cada procedimento de “exame citopatológico cérvico-vaginal e 

microflora”, código 12.011.01, o valor pago é de R$ 5,37 (BRASIL, 2001b, 2002c). Contudo, 

nem todos os exames são pagos pelo SUS, uma vez que há uma avaliação técnico-

administrativa capaz de gerar glosas.  

O procedimento de coleta, por ser um método simples, pode estar sendo realizado 

como um produto da ação básica, não sendo cadastrado nas unidades sanitárias que o coletam. 

No entanto, as lâminas são encaminhadas para o laboratório municipal. Esta divergência 

mostrou-se clara ao avaliarmos este indicador de processo, porém, é desconhecida por parte 

dos servidores do laboratório municipal. Como não há cadastro da coleta, não há informação 

acerca da produção ambulatorial, mostrando, desta forma, uma dificuldade gerencial e perda 

financeira para o município. 

Outro fator que interfere nas ações preventivas é a iniciativa de cada cidadã. A Lei 

Orgânica reza que o dever do Estado em prover condições de saúde não exime o dever das 

pessoas na busca pela garantia à saúde (BRASIL, 1990). Desta forma, cabe às mulheres dar 

inicio a sua rotina de prevenção. Entretanto, fatores como idade, vida sexual, predisposição 

genética para o câncer e aspectos culturais e sociológicos, interferem na decisão da mulher em 

procurar um serviço de prevenção.  
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 O Ministério da Saúde também não possui claro qual a idade ideal para realizar o 

primeiro exame de Papanicolaou. Entretanto, afirma que toda mulher que tem ou já teve 

atividade sexual deve submeter-se ao exame preventivo periodicamente, sobretudo se estiver 

na faixa etária dos 25 aos 59 anos de idade. Estas, ressalta o INCA, devem receber atenção 

especial, uma vez que, entre 35 a 49 anos de idade tem-se o pico de incidência das lesões 

precursoras do câncer do colo do útero e entre 40 a 60 anos de idade tem-se a maior 

incidência do câncer (BRASIL, 2002a, 2002c, 2006c). 

 Da mesma forma, o intervalo de tempo entre um exame e outro também pode ocorrer 

por razões subjetivas. O INCA preconiza um exame por ano e após a obtenção de dois 

resultados negativos, com intervalo de um ano entre eles, um exame a cada três anos 

(REDEH, 2002; POLI; SILVEIRA et al, 1994; BRASIL, 2002a, 2006a). Contudo, aspectos 

como o comportamento sexual da mulher e de seu(s) parceiro(s), o histórico familiar e a 

realidade sócio-cultural podem interferir na decisão de cada cidadã quanto ao número de 

citopatológicos que serão feitos ao longo de sua vida.  

 Este aspecto adverte à deficiência, com repercussões epidemiológicas e gerenciais, do 

sistema informatizado de registro: não permite rastrear indivíduos. Desde a coleta até a 

liberação do resultado há o predomínio do trabalho manual (AMARAL et al, 2006). Da 

mesma forma, o banco de dados não permite identificar mulheres com exames repetidos ou 

realizados na rede privada.  

 O que ocorre é uma exposição do número de exames feitos pelas unidades sanitárias, 

cujas contas foram apresentadas ao SUS e cadastradas no banco de dados do SISCOLO e 

SIA/SUS. Portanto, estes coeficientes não servem como indicadores de cobertura perfeito.  

 Há que se considerar também os exames citopatológicos que não aparecem nas 

estatísticas, diminuindo ainda mais os coeficientes. Muitos destes são realizados na rede 

privada e outros tantos desconsiderados, quer pelo comprometimento da qualidade da 

amostra, quer por má fixação ou dessecamento, entre outros; ou ainda por ausência de 

identificação da paciente na lâmina ou na requisição do exame, anulando sua utilização.  

 Estes, igualmente são fatores importantes, pois serão fundamentais na busca das 

pacientes com exames alterados (BRASIL, 2002d). Amaral et al (2006) aponta que o 

aprimoramento e a conscientização dos profissionais podem resultar em diagnósticos 

citopatológicos mais fidedignos, contribuindo com a redução do câncer cérvico-vaginal.  

Desta forma, o município de Itajaí, através da Secretaria de Saúde, realiza capacitações 

semestrais para os recursos humanos envolvidos na coleta dos exames citopatológicos. 
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 Contudo, os coeficientes encontrados, através dos cálculos dos indicadores, apontam 

uma falha no sistema preventivo do câncer do colo uterino no município; há pouca 

abrangência populacional. Idealmente, a maioria dos indicadores de processos, conforme 

preconiza o INCA, deve aproximar-se de 100% (BRASIL, 2001b).  

 Ponderando que o INCA preconiza um exame para cada mulher a cada três anos 

(REDEH, 2002; POLI; SILVEIRA et al, 1994; BRASIL, 2002a; 2006a), o coeficiente ideal 

equivaleria a um terço da população a cada ano, para cada triênio, ou seja, a utilização do 

coeficiente de 100% deve estar relacionada com um terço da população feminina.  

 Desta forma, ao calcularmos o coeficiente para um terço da população feminina, 

observamos que há pouca adesão populacional. Para a faixa etária maior igual a 15 anos, o 

coeficiente médio foi de 22,44% e para a população entre 25 a 59 anos o coeficiente médio 

encontrado foi de 27,64%.   

 Outro fator interessante e que merece consideração é a fonte utilizada. Existem 

divergências quando comparados os bancos de dados SISCOLO e SIA/SUS. Idealmente esse 

indicador também deve aproximar-se de 100%, representando, desta forma, um procedimento 

de coleta para um exame citopatológico. Contudo, o parâmetro “proporção de lâminas 

examinadas” apresenta diferença de 69,56% para 7.605,89% quando suas coletas foram 

registradas no SIA-SUS e SISCOLO, respectivamente. Esta superestimativa ocorreu porque, 

para o ano de 2005 o número procedimentos de coleta foi de 8.046 e o número de exames 

citopatológicos registrados no SIA/SUS foi de 14.598 enquanto que no SISCOLO, para o 

mesmo período, constam apenas 22 exames.  

 Destaca-se que o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) é a principal fonte 

de informações e de cobrança sobre os procedimentos realizados na rede do Sistema Único de 

Saúde enquanto o SISCOLO destina-se ao armazenamento de informações específicas do 

Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero, reunindo dados como 

identificação das mulheres, laudos padronizados, informações demográficas e 

epidemiológicas, funcionando como um aliado no gerenciamento do programa (BRASIL, 

2002c). 

 Ao compararmos estes bancos de dados, a totalização dos exames com registro no 

SISCOLO é de 21.555 exames e 63.070 exames no SIA/SUS, ambos para o período 

compreendido entre 2001 a 2005.  

Estas divergências interferem os indicadores e nos coeficientes encontrados, geram 

sub ou superestimativas, como a presença de apenas 1.977 exames dentro dos limites da 

normalidade, correspondendo a um coeficiente médio de 12,70%.  Salienta-se que, para este 
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indicador, utilizou-se apenas os exames com diagnóstico de limite da normalidade, ou seja, 

desconsideramos os diagnósticos com probabilidades curativas como as alterações celulares 

benignas reativas ou reparativas e alterações microbiológicas.  

 Sabe-se que o repasse de verbas é fundamental para a manutenção dos sistemas e 

estratégias propostas pelo governo. Conduto, as informações acerca de um programa de 

saúde, fornecem subsídios administrativos para o gerenciamento das ações que permeiam este 

programa.  Conseqüentemente, as diferenças numéricas podem ocorrer devido aos cadastros 

não estarem atualizados, gerando informações incorretas acerca da produção de serviços 

prestados e, desta forma, alterando o planejamento das ações e estratégias.  

Assim, este indicador sugere a necessidade de melhoria do sistema de registros de 

informações. Serrano (2002) sugere discutir com os gestores esta questão e indica a criação de 

um banco de dados confiável, que quantifique e qualifique as necessidades preventivas e 

assistenciais, gerando informações e custos. 

 É importante salientar que, a partir dos diagnósticos emitidos pelo laboratório, os 

bancos de dados serão alimentados e que é o próprio laboratório responsável pela alimentação 

destes dados. Estes diagnósticos apresentados, a partir dos exames citopatológicos, servem 

como subsídios para analise de incidência do câncer, conhecimento dos tipos de alterações 

apresentadas, bem como servir de parâmetro de comparação da atuação da rede de 

laboratórios e da qualificação dos profissionais envolvidos na coleta do material 

citopatológico. 

 Contudo, no município de Itajaí, pode-se deduzir que a maior parte dos exames 

realizados são pedidos a partir de uma suspeita clínica, ou seja, o médico solicita o exame, 

antes de ele ser feito, servindo como exame complementar para diagnóstico e não como 

rastreamento. O screening possui finalidades preventivas e o exame complementar é utilizado 

como auxiliar para diagnóstico, confirmando ou vetando uma suspeita clínica do médico.  

Portanto, a análise dos parâmetros fica prejudicada devido a pouca abrangência do programa. 

Há que se considerar, que existe uma incidência esperada do câncer do colo do útero. 

Entretanto, a cobertura do programa de rastreamento e a qualidade da citopatologia não 

podem ser esquecidas e, para valores muito elevados ou muito baixos, deve-se avaliar a 

necessidade de treinamento da rede, desde a coleta até a digitação dos dados e laudos.  

Visivelmente, há duas questões falhas no município de Itajaí: a abrangência 

populacional e a alimentação do banco de dados do SISCOLO. Cada unidade básica de saúde 

possui uma rotina de serviço, algumas realizam agendamento quinzenal ou semanal e outras 
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optam pela agenda aberta, marcando diariamente. E, a cada trimestre, são realizadas 

campanhas de intensificação com coletas aos sábados.   

As rotinas impostas em cada unidade são questões administrativas, não consideram as 

questões populacionais. São necessárias, lógico, mas podem estar interferindo na decisão das 

mulheres quanto a realização do exame preventivo. Muitas destas mulheres suprem as 

necessidades monetárias da família e o horário imposto para a realização do exame pode 

coincidir com o horário de trabalho, restringindo, desta forma, as opções para estas mulheres.  

A prole é outro fator primordial na decisão destas mulheres. Muitas são as únicas 

cuidadoras dos filhos e na falta de opção para deixar suas crianças, decide por não realizar o 

exame preventivo.  

Ressalta-se a presença multifatorial na totalização dos coeficientes dos indicadores de 

processos.  A busca para a solução deste problema depende da organização dos serviços de 

saúde, da quantidade e da qualidade da assistência oferecida, da priorização dos exames 

citopatológicos para mulheres com maior risco para lesões pré-cancerígenas e câncer em 

estágio inicial, da adesão da população feminina ao rastreamento e ao tratamento já oferecidos 

pelo SUS e de uma melhoria no sistema de informação. 

 

 

11.3 Indicadores de Resultado 

 

 

 Objetivamos, com estes indicadores, mensurar o impacto das ações do programa sobre 

a população feminina do município de Itajaí. Contudo, devido às limitações encontradas para 

o levantamento de informações, não foram incluídos os indicadores de resultado relativos à 

incidência, morbidade hospitalar e número de casos novos evitados. Na análise destes 

indicadores, há que se considerar que uma parcela populacional apresente diagnóstico 

positivo para o câncer do colo do útero. 

Outro fator que merece consideração na análise deste indicador é a qualidade do 

registro de óbitos, uma vez que o município não possui um Serviço de Verificação de Óbito. 

Serrano (2002) salienta que o sub-registro de óbitos e o desconhecimento da causa morte 

(causas mal definidas) interferem significativamente nas análises epidemiológicas. 

Para melhor compreensão dos indicadores de resultados, aglutinamo-os no Quadro 7 e 

salientamos que devem ser consideradas as limitações ao serem interpretados.  
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Indicadores de Resultado 

Parâmetro Indicador encontrado Indicador preconizado 

N  de pacientes com câncer do colo 

do útero por 100.000 mulheres 

 

24,81%* 

 

18,32%  

Taxa de mortalidade por câncer do 

colo do útero por 100.000 mulheres. 

 

5,02 

 

4,55 

 

Quadro 7. Indicadores de resultado, município de Itajaí – SC, 

SUS, 2001 a 2005. 

* Abrangência entre 2001 a 2004. 

 

 As lesões cérvico-vaginais possuem uma a seqüência típica de eventos. Desta forma, a 

sobrevida das pacientes é determinada pelas ações preventivas, visto que a constatação 

precoce da patologia determina a eficácia do tratamento.  

 Considerando que o câncer do colo uterino corresponde a 15% de todos os cânceres 

femininos e que a taxa bruta de incidência de 18,32 casos de câncer por cem mil mulheres 

(BRASIL, 2002a, 2002b, 2003b), conclui-se que o município está acima dos padrões 

nacionais. Entretanto, o parâmetro “taxa de mortalidade por câncer do colo do útero por 

100.000 mulheres” está acima da média nacional. 

 Desta forma, na análise deste indicador, além de considerar a incidência esperada de 

câncer do colo do útero, há que se considerar a abrangência do programa de rastreamento no 

município, a qualidade da citopatologia e as diferenças regionais no país e no próprio estado. 
A presença de um número elevado destes diagnósticos pode justificar-se devido ao aumento 

no screening das pacientes. 

 Importante salientar que, na medida em que se têm séries históricas longas, há maiores 

possibilidades de comparação com outros locais. Serrano (2002) adverte que Santa Catarina 

não dispõe de um sistema de registro de câncer de base populacional que permita alçar a 

incidência ocorrida nas diversas regiões do estado e compará-la com os coeficientes 

estimados pelo INCA. O primeiro esforço para detecção de incidência deu-se em quatro 

municípios da Grande Florianópolis, partindo do ano 2000, pelo Registro de Câncer de Base 

Populacional (SERRANO, SERRANO, D’ORSI, 2006). 
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 A autora ainda ressalta que este indicador é proveitoso como ferramenta para a 

idealização das políticas de saúde voltadas à prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças 

neoplásicas (SERRANO, 2002).  

 Desta forma, frente aos índices distintos encontrados para estes dois parâmetros, 

compreende-se que a presença de um número elevado de pacientes com câncer do colo do 

útero por 100.000 mulheres (24,81%) e uma elevada taxa de mortalidade por câncer do colo 

do útero por 100.000 mulheres. (5,02) justifica-se devido ao rastreamento das pacientes, 

elevando o número de diagnósticos positivos e a uma melhoria na qualidade do registro de 

óbito no município.  
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12 CINCO ANOS DE PREVENTIVO DO CÂNCER DO COLO UTERINO EM 

ITAJAÍ 

 

 

 O município de Itajaí, através da Secretaria de Saúde, segue as diretrizes do Programa 

Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero e, embora um programa se apresente, em 

seus pressupostos e diretrizes teóricos, bem formulado e pronto, ele pode apresentar 

deficiências durante sua aplicação prática.  

 A construção e a consolidação do Sistema Único de Saúde implicam no constante 

aprimoramento de programas e de serviços, no sentido atingir as imagens-objetivos e 

aproximar a prática das finalidades teóricas. 

 O Instituto Nacional do Câncer (INCA) coordena os programas de saúde pública 

voltados à oncologia, define parâmetros para estes programas e sugere alguns indicadores 

para mensuração do desenvolvimento da atenção prestada nesta área, como os que utilizamos.  

 Aproveitamos, portanto, indicadores sugeridos pelo INCA, para avaliar o programa 

local de prevenção do câncer do colo uterino. Porém, aplicamos estes indicadores de forma a 

distribuí-los nas categorias avaliativas preconizadas por Avedis Donabedian, de estrutura, 

processos e resultados.  

 Não podemos esquecer que cada usuária dos serviços de saúde exerce seu livre-

arbítrio, o que determina sua opção por realizar ou não o exame citopatológico. Às esferas de 

gestão compete disponibilizar os serviços e administrá-los de forma que atraiam a população, 

por mecanismos de publicidade, informação e promoção, a ponto de tornar efetiva a 

prevenção prevista no projeto teórico do programa. 

 

  

12.1 A estrutura disponível ao programa 

 

 

Se observarmos os indicadores de estrutura, à primeira vista podemos dizer que os 

recursos físicos disponíveis para a prevenção do câncer de colo uterino e a capacidade de 

absorção da demanda pelo serviço de saúde, são bons, pois se encontram dentro dos padrões 

preconizados.  

 A divisão municipal inclui vários bairros, nos quais estão distribuídos 32 serviços 

sanitários municipais. Destes, 25 unidades, atuantes ou não na Estratégia Saúde da Família, 
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realizam a coleta do exame citopatológico. O horário de funcionamento vai das 7 às 19 horas, 

para a maioria das unidades. Algumas, como as Policlínicas, têm seu horário estendido até as 

22 horas.   

 O agendamento para realização do preventivo é flexível, procurando adequar à 

disponibilidade do profissional e da usuária, com o intuito de facilitar o acesso aos serviços de 

saúde. Este agendamento pode ser quinzenal, semanal ou diário, de acordo com a rotina do 

serviço, necessitando apenas que a usuária dirija-se à recepção de qualquer unidade, próxima 

ou não de sua residência, para agendar seu exame.  

 O município, oficialmente, não possui um Centro de Tratamento de Alta 

Complexidade credenciado segundo os padrões técnicos. Contudo, em Itajaí, há uma unidade 

descentralizada do CEPON – Centro de Pesquisas Oncológicas – cuja sede se localiza em 

Florianópolis. Esta unidade do CEPON é ligada ao Hospital e Maternidade Marieta Konder 

Bornhausen e supre a demanda para as necessidades locais de diagnóstico, seguimento, 

processos sofisticados de analgesia, pequenas intercorrências e quimioterapia. Havendo 

necessidade de procedimentos mais complexos, segundo os princípios da integralidade e da 

universalidade previstos na Lei Orgânica, encaminham-se as pacientes a Blumenau ou 

Florianópolis, cidades de referência.   

 O município também supre a demanda para as necessidades locais de leitura dos 

exames, através do Laboratório Municipal, um laboratório público, pertencente à Prefeitura 

Municipal, que abarca as tarefas próprias da interpretação citopatológica.  

 Este laboratório utiliza o software específico e padronizado nacionalmente para 

registro de dados no SISCOLO, conforme determinação do Ministério da Saúde. Seus 

funcionários recebem capacitações com periodicidade anual e a avaliação do controle de 

qualidade é determinada pela Secretaria de Estado de Saúde através do Programa Viva 

Mulher. 

 Um fator importante é a agilidade com que o laboratório retorna os laudos para as 

unidades sanitárias: cerca de 20 dias. Contudo, há demora na digitação e processamento dos 

dados e este fator demonstra que as capacitações anuais são insuficientes ou incorretas, pois 

não abrangem as necessidades locais e esta falha interfere diretamente no monitoramento e na 

avaliação dos indicadores de processos.  

 Pode-se afirmar que os recursos físicos necessitam de recursos humanos preparados 

para um funcionamento adequado, visto que apenas as unidades sanitárias, o CEPON e o 

laboratório não bastam para garantir o funcionamento do programa. Entretanto, a estrutura do 

CACON, do laboratório municipal e das unidades sanitárias não foram abordadas nesta 
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pesquisa, e, desta forma, sugerimos uma abordagem que contemple estes componentes de 

estrutura para futuras avaliações.  

 

 

12.2 Os processos que viabilizam o programa 

 

 

As quantidades apresentadas no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) 

referentes ao número de coleta de material para exames citopatológicos (código 0.7.051.01) e 

ao número de leitura de exames citopatológicos cérvico-vaginais e microflora (código 

12.011.01), mostram que ocorrem grandes diferenças numéricas anuais entre as lâminas 

coletadas pelas unidades sanitárias e as lâminas lidas pelo laboratório.  

Por exemplo: no ano 2003, foram coletados 6.305 exames e o laboratório municipal 

leu 16.501 lâminas. No ano 2004, foram coletadas 5.414 amostras e o laboratório leu 11.759 e 

no ano de 2005, foram coletados 8.046 exames e lidas 14.598 lâminas. Para o conjunto da 

série histórica estudada, há uma divergência de 35,51% (22.399) entre as lâminas lidas pelo 

laboratório municipal e as coletadas nas unidades sanitárias, visto que há 40.671 registros de 

coleta e 63.070 registros de leitura.  

O ideal seria que tais quantidades – a de exames apresentados e a de exames 

aprovados – se igualassem. Entretanto, há uma margem de erro tolerável, tanto por 

dificuldades humanas quanto por defeitos de informática (como no caso da perda de dados 

por intromissão de vírus ou impossibilidade de gravação de material digitado por 

comprometimento do disco rígido).  

O que se deduz, dos dados, é que a digitação dos boletins de produção ambulatorial, 

no município de Itajaí, está a contento, uma vez que as quantidades de exames aprovados 

indicam a qualidade do preenchimento do boletim de produção ambulatorial (BPA), em 

especial no que diz respeito à digitação dos dados, gerando um nível de perdas financeiras 

muito pequenas na cobrança dos exames de coleta de material para citopatologia realizados 

(os enquadráveis no código 0.7.051.01).  

Desta forma, pode-se inferir a existência de uma dificuldade gerencial, que poderá ser 

corrigida à medida que os administradores do programa apliquem-se em manter tais registros 

funcionando de forma ativa e disponíveis ao domínio publico. 

Lembramos que há diferença entre ações básicas de saúde, incluídas no Piso de 

Atenção Básica (PAB), que trabalha com recursos fixos, e as ações preventivas ao câncer do 
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colo uterino, determinadas por um estratégico programa específico de prevenção. Enquanto 

várias ações básicas são realizadas pelos serviços municipais dentro da rubrica do PAB, os 

programas estratégicos especiais são cobrados do Ministério da Saúde em contas separadas, 

ditas “extra-teto”, que geram outros recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde.  

A prevenção do câncer cervical está num destes programas estratégicos. Se os 

funcionários de uma unidade de saúde, seja qual for, fizerem a coleta do material visando a 

prevenção, eles poderão preencher o boletim próprio e registrar o feito no SISCOLO. Ao 

fazer isto, possibilitando a coincidência do boletim de produção ambulatorial com a ficha do 

SISCOLO, o procedimento ficará registrado em dois bancos de dados diferentes: um para 

cobrança e outro para finalidades epidemiológicas.   

O preenchimento do boletim de produção ambulatorial (BPA) e a alimentação do 

SIA/SUS indicam que um procedimento foi realizado e, automaticamente, geram recursos 

para o município e o preenchimento da ficha do SISCOLO gera informações epidemiológicas 

que possibilitam um real monitoramento do câncer, com valor para a pesquisa científica e 

para o planejamento das ações, a longo prazo.   

Uma das grandes dificuldades que o SUS tem tido é a de planejar-se a partir de dados 

epidemiológicos, saindo da improvisação e do amadorismo que ainda caracterizam boa parte 

do planejamento e da gestão em saúde no país. Na área do câncer cervical não é diferente. As 

prefeituras ainda não se acordaram para a necessidade de alimentar os bancos de dados com 

informações científicas, capazes de auxiliar, em longo prazo, na planificação de um sistema 

mais eficaz, mais eficiente e mais efetivo.  

Pode-se inferir, a partir dos dados coletados, que o procedimento de coleta do material 

pelo método de Papanicolaou, por ser um método simples, mistura-se com outras atividades 

de atenção básica, sem que os funcionários se dêem conta de que tal procedimento se 

enquadra em um programa específico e especial, tido pelo governo como um programa 

estratégico.  

Ao coletarem e não relatarem o procedimento por escrito, nas fichas próprias, deixam 

de cadastrar esta ação estratégica, diluindo-a nas demais ações básicas. Por isso, o município 

deixa de incluir nos cofres do Fundo Municipal de Saúde um valor que, unitariamente, por 

exame, é pequeno, mas que pode representar uma grande soma, ao final do ano.  

Contudo, as lâminas, mesmo com o boletim do SISCOLO não preenchido ou mal 

preenchido, são encaminhadas para o laboratório municipal, onde são lidas. Há um problema 

na área de processos: teríamos que nos perguntar como vem sendo feita a capacitação dos 

técnicos que deveriam preencher as fichas e manter o cadastro completo; como vem sendo 
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monitorado este cadastro pela secretaria municipal de saúde; como vem sendo administrado o 

programa; como vem sendo feito o fluxo dos cadastros e boletins; como os funcionários são 

conscientizados (ou deixam de sê-lo) sobre a importância econômica dos formulários e sobre 

a sua implicação epidemiológica, científica e de planejamento em longo prazo.  

Estas questões nascem da observação dos dados colhidos, onde é gritante a 

divergência numérica, que não apenas se expressa por uma defasagem monetária para o 

município (pois, não havendo cadastro da coleta, não há informação acerca da produção 

ambulatorial), mas por uma dificuldade gerencial e de compreensão das diretrizes do 

programa.  

Os funcionários mostram-se bastante coerentes ao falarem da coleta, realizada pelo 

programa, quanto a seus aspectos biomédicos. Porém, sua prática, no fluxo dos processos 

mensuráveis por indicadores, não inclui – ou seja, desconhece ou trata com desdém – alguns 

aspectos da gestão da saúde.  

As repercussões disto incidirão sobre o programa em forma de dificuldade de acesso a 

informações, de monitoramento, de planejamento, de controle e de avaliação. Incidirão 

também de forma a dificultar a comparação do programa local com outros, pois os dados 

precisam ser trabalhados e interpretados, laboriosamente, já que não são confiáveis de pronto.   

Contudo, ao comparamos a qualidade das amostras coletadas, o Instituto Nacional do 

Câncer preconiza um padrão oscilatório entre 0,7% a 3,2% dos exames citopatológicos com 

adequabilidade considerada insatisfatória e, para os anos de 2001 a 2004, o valor médio 

encontrado para o município foi de 0,56%.  

A abrangência do programa no município pode induzir diretamente neste resultado, 

assim como a necessidade de treinamento de rede especificamente para coleta do exame. 

Todavia, faz-se necessário uma análise detalhada que permitirá identificar os motivos e os 

locais onde a coleta é mais deficitária.  

Outra decorrência da falta de preenchimento das fichas (e da confusão entre a coleta 

de material para o programa e as ações básicas incluídas no teto financeiro do PAB) é 

representada pelas divergências que se encontram ao comparar os dados do SISCOLO com os 

do SIA/SUS.  

O banco de dados do Sistema de Informações do Câncer do Colo do Útero 

(SISCOLO) é a principal fonte de informações do Programa Nacional de Controle do Câncer 

do Colo do Útero e o banco de dados do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) é 

a principal fonte de informações e de cobrança sobre os procedimentos realizados na rede do 

SUS.  
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O sistema municipal de Itajaí, como provavelmente ocorre na maioria dos municípios 

brasileiros, deduz-se, ainda anota os dados cadastrais dos exames mais para enviar a conta de 

tais procedimentos a Brasília do que para fazer saúde coletiva. A noção da importância do 

procedimento fica limitada ao ato de coleta em si, como se ele não fosse parte de um processo 

mais amplo, com plano prévio e objetivos almejados.   

 É compreensível que o SIA/SUS possua maior número de exames registrados devido à 

necessidade da cobrança, que refletirá em verbas. Conduto, são as informações acerca do 

programa que fornecem subsídios administrativos para o gerenciamento das ações. São elas, 

também, que servirão a cientistas, para pesquisas que possam ajudar a diminuir o ônus – a 

carga social – causada pelo câncer.  

 Um exemplo para a comparação dos bancos de dados é a totalização dos exames. Há 

registro de 21.555 exames no SISCOLO e 63.070 exames no SIA/SUS, ambos para o período 

compreendido entre 2001 a 2005.  

Ao calcularmos a totalidade de exames dentro dos limites da normalidade, há 

registrado no SISCOLO, entre os anos de 2001 a 2005, o contingente de 1.977 exames, 

correspondendo a um coeficiente médio de 12,70%.  Salienta-se que, para este indicador, 

utilizou-se apenas os exames com diagnóstico de limite da normalidade, ou seja, 

desconsideramos os diagnósticos com probabilidades curativas como as alterações celulares 

benignas reativas ou reparativas e alterações microbiológicas.  

E, ao comparando os bancos de dados, de acordo com a totalização dos exames do 

SISCOLO há 19.578 exames fora dos limites da normalidade e, utilizando o SISA/SUS, há 

uma totalização de 61.093 exames fora dos limites da normalidade. Estes valores indicam que 

o coeficiente médio pode apresentar alterações significativas, que variam de acordo com o 

banco de dados elegido. 

 Fica evidente a necessidade de manutenção de um banco de dados confiável, através 

da alimentação simultânea dos bancos de dados existentes, visando tanto o retorno monetário 

quanto o aprimoramento dos registros e a garantia da qualidade das informações. 

Ressaltamos que as lâminas coletadas nas unidades sanitárias e os diagnósticos 

emitidos pelo laboratório municipal, a partir dos exames citopatológicos, auxiliam-nos como 

parâmetro da atuação da rede e os coeficientes encontrados apontam outra falha no sistema 

preventivo do câncer do colo uterino no município: a pouca abrangência populacional  

 O Instituto Nacional do Câncer preconiza que mulheres entre 25 a 59 anos de idade 

devem receber atenção especial no que se refere a ações de detecção precoce do câncer 

cérvico-uterino e que, após a obtenção de dois resultados negativos, com intervalo de um ano 
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entre eles, pode-se realizar um exame a cada três anos, produzindo, conseqüentemente, um 

coeficiente equivalente a 100%, utilizando um terço da população feminina.   

 Logo, selecionamos a faixa etária entre 25 a 59 anos e constatamos que, para o ano de 

2001, a população feminina residente em Itajaí era de 34.879 habitantes e foram realizados 

650 exames citopatológicos, conforme o banco de dados do SISCOLO. Valendo-se do mesmo 

banco de dados, para o ano de 2004, o contingente populacional era de 36.726 habitantes e 

foram registrados 2.800 exames citopatológicos.  

Assim, considerando como válidas e completas as informações disponíveis no 

SISCOLO e utilizando um terço da população feminina do município, a razão entre o número 

de exames citopatológicos realizados em mulheres entre 25 a 59 anos e a população feminina 

nesta faixa etária, suscita, para os anos estudados, um coeficiente médio de 27,64%. Por 

conseguinte, podemos afirmar que há pouca abrangência do programa de prevenção do câncer 

do colo uterino no município e, provavelmente, este é um retrato situacional do país. 

 As repercussões da pouca abrangência populacional podem reverter-se de forma 

onerosa à própria Secretaria Municipal de Saúde, visto que a falha das ações secundárias, 

como a realização do exame preventivo, pode acarretar maior empenho nas ações terciárias, 

realizadas na unidade descentralizada do CEPON.  

Entretanto, não cabe somente ao Sistema Único de Saúde a prevenção do câncer do 

colo uterino. A própria Lei Orgânica prevê que a responsabilidade do estado não exime a 

responsabilidade de cada cidadã. À Secretaria Municipal de Saúde incumbe-se a busca ativa, 

mas o anseio de prevenção compete a cada cidadã e a rotina de procura de um serviço de 

saúde, de cunho preventivo ou não, adotada pelas usuárias, é interferida por fatores como a 

idade, a atividade sexual, o histórico familiar de câncer, os aspectos sócio-econômico-

culturais. 

Assim, acreditamos que uma abordagem direta com estas mulheres faz-se necessária 

para o seu melhor esclarecimento. Algumas unidades têm agenda aberta e nem por isso as 

usuárias buscam o serviço de prevenção, servindo-se, muitas vezes, do exame citopatológico 

tardiamente, quando estágios avançados da doença permitem apenas tratamento paliativo para 

minorar suas injúrias.  

Faz-se necessário, também, um melhor aprofundamento acerca das rotinas de cada 

unidade sanitária, com o intuito de auxiliar na explicação da pouca adesão populacional. As 

rotinas de serviço impostas em cada unidade, apesar de válidas e necessárias, desconsideram 

as questões populacionais e, aparentemente, estão recuadas à universalização e à 

popularização do procedimento preventivo. 
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O modelo assistencial ainda tem dificuldade para adotar conceitos e atitudes definidos 

pela noção de integralidade: fica preso a programas verticais. O Programa Viva Mulher, 

idealizado pelo Ministério da Saúde e utilizado pelo município, visa, estrategicamente, a 

prevenção de uma patologia evitável e de tratamento caro. E maioria das usuárias do Sistema 

Único de Saúde não adere à prevenção, somente à prática da busca de diagnóstico e de 

tratamento de outras doenças já estabelecidas no mesmo órgão.  

Conseqüentemente, a educação para a importância da prevenção do câncer ainda é 

precária e esta precariedade provavelmente permeia a quase totalidade do Sistema Único de 

Saúde, com exceção dos momentos em que o paciente e os profissionais estão diretamente 

envolvidos com tal processo específico.  

Contudo, no município de Itajaí, deduz-se que a maior parte dos exames realizados são 

pedidos a partir de uma suspeita patológica. O médico solicita o exame porque, geralmente, a 

usuária procura o serviço de saúde devido uma alteração ginecológica.  

Esta dedução faz-se porque, entre 2001 a 2005, averiguamos a quantidade de 40.671 

exames citopatológicos coletados e 63.070 lâminas que tiveram sua leitura realizada pelo 

laboratório no município, valendo-se do banco de dados do SIA/SUS, e, utilizando o banco de 

dados do SISCOLO, constatamos o total de 27.763 exames com alterações celulares benignas 

reativas ou reparativas (como inflamação, reparação, atrofia com inflamação e metaplasia 

escamosa, entre outras), totalizando 68,26% dos exames solicitados. No mesmo período, 

30.698 lâminas apresentaram alterações microbiológicas (como Chlamydia sp, Actinomyces, 

Candida sp, Trichomonas vaginalis, vírus do grupo herpes, Gardnerella vaginalis entre 

outras), perfazendo um total de 75,48% dos exames solicitados.  

 Esta inferência demonstra que o exame idealizado por George N. Papanicolaou serve 

como exame complementar para diagnóstico e não como rastreamento, com finalidades 

preventivas, ou seja, as mulheres que fazem o exame citopatológico são, comumente, 

mulheres que têm queixas e apresentam problemas. Portanto, o exame não está sendo feito de 

rotina, como screening, mas por suspeita médica de que há alguma patologia a ser procurada. 

Este fator interfere diretamente no percentual de exames citopatológicos dentro dos 

limites da normalidade e com alterações. Se a usuária busca o serviço sanitário a partir de uma 

alteração corporal, provavelmente os exames realizados apresentarão estas alterações.  

Por este motivo, justifica-se que, para os anos de 2002 a 2005, o percentual do 

município de Itajaí de exames nos limites da normalidade tenha sido de 12,70%, um valor 

considerado baixo quando comparado com o padrão esperado pelo INCA, conforme o Projeto 
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Piloto realizado em 1998, com abrangência nacional, que detectou valores entre 95,8% e 

98,7%.  

Entretanto, quando comparamos a ausência de alterações significativas com a presença 

de alterações benignas, para os anos de 2001 a 2005, os exames dentro dos limites da 

normalidade representam 7,12 % e diagnósticos de inflamação e metaplasia escamosa 

representam, respectivamente, 63,92% e 23,42%, enquanto que as alterações microbiológicas 

representam 30,60% para Lactobacilos, 26,16% para Cocos e 25,16% para Bacilos. 

E, quando comparamos ausência de alterações com a presença de alterações epiteliais 

e escamosas, 41,10% dos exames são compatíveis com HPV, 21,06% compatíveis com 

ASCUS, 10,96% compatível com AGUS e 11,99% dos exames coletados apresentam 

diagnóstico compatível com NIC III (carcinoma in situ). 

É possível que as ações preventivas não sejam utilizadas para o fim precípuo a que se 

destinam. Segue-se um padrão não muito distante daquele preconizado em meados do século 

XX, antes do novo paradigma trazido por Papanicolaou, quando ocorreram as primeiras ações 

para o controle do câncer no país, quando a coleta de material do cérvix uterino era, quase 

exclusivamente, para confirmar suspeitas diagnósticas e orientar tratamentos de infecções.  

Desta forma, no município de Itajaí, o programa de prevenção do câncer do colo do 

útero é utilizado como subsídio ao serviço de ginecologia, complementando suas ações e 

causando, desta forma, um distanciamento da visão preventiva do exame citopatológico, 

reduzindo-o meramente a um método diagnóstico.  

 Outro fator que salienta a ausência da prática preventiva refere-se ao número de 

mulheres que não possuem citologia anterior. A cada ano há um percentual da população que 

ingressa na faixa etária alvo do programa. Este conceito de ingresso anual seria aproveitável, 

uma vez que a Secretaria de Saúde poderia estabelecer uma meta quantificável, de realizar um 

número definido de exames em novas pacientes, a cada ano e, posteriormente, a cada três 

anos.   

Nossa contribuição, neste sentido, é limitada. Entretanto, parece-nos importante 

apontar este problema e mostrar que o programa local não vem anotando adequadamente o 

número de exames novos, não possui uma estimativa de quantas mulheres novas entrariam, 

anualmente, no programa, e nem tem uma meta numérica definida.  

 Ressalta-se a presença multifatorial na totalização dos coeficientes para o 

desenvolvimento adequado do programa no município. Estes fatores dependem da 

organização dos serviços de saúde, da quantidade e da qualidade da assistência sanitária 

oferecida, da conscientização da importância epidemiológica, visando acesso a informações, 
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monitoramento e planejamento, da priorização dos exames citopatológicos para mulheres com 

maior risco para lesões pré-cancerígenas e câncer em estágio inicial, da adesão da população 

feminina ao rastreamento e ao tratamento já oferecidos pelo SUS e da adesão dos servidores 

públicos ao programa preventivo.  

 

 

12.3 Os resultados do programa no município 

 

 

O impacto das ações de um programa, sobre uma determinada população, são, 

freqüentemente, revelados na mortalidade e na incidência. Relacionando este fato com o 

programa de prevenção do câncer do colo do útero, deve-se considerar que existe uma 

incidência esperada desta neoplasia. Porém, a abrangência do programa de rastreamento, a 

qualidade da citopatologia e a confiabilidade dos bancos de dados podem interferir nesta 

incidência.  

Observamos que 3,13% dos exames citopatológicos, para os anos de 2001 a 2004, 

registrados no SISCOLO, possuíam diagnóstico para alterações celulares epiteliais e 

escamosas, correspondendo ao padrão estabelecido pelo INCA que permite uma oscilação 

entre 1,3% a 4,2%, conforme o Projeto Piloto.  

Contudo, a razão entre o número de lesões de baixo grau (ASCUS, AGUS, HPV e 

NIC I) e o número de lesões de alto grau de malignidade e câncer (NIC II, carcinoma in situ, 

adenocarcinoma in situ, carcinoma escamoso invasor e adenocarcinoma invasor), mostraram-

se acima dos padrões estaduais e nacionais. O coeficiente médio, entre 2001 a 2004, foi de 

5,53 enquanto que, para o estado, no ano de 2000, foi de 4,87 e para o país, no mesmo 

período, foi de 5,18.  

 Ressalta-se que a presença de um número muito baixo destes diagnósticos pode 

justificar-se devido a pouca abrangência do programa no município e, conseqüentemente, um 

baixo número de diagnósticos.  

  O coeficiente médio de pacientes com câncer cérvico-uterino, entre os anos de 2001 a 

2005, para o município de Itajaí foi calculado em 24,81%, excluindo o ano de 2005 devido 

ausência de dados até a data da consulta, estando, portanto, acima da taxa bruta de incidência 

de 18,32 casos de câncer por 100.000 mulheres utilizado como parâmetro.  

Salienta-se que a presença de um número elevado destes diagnósticos pode justificar-

se devido ao aumento no screening das pacientes. Conseqüentemente, infere-se que um 
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número elevado de diagnósticos positivos ocorreu devido estas ações preventivas e 

terapêuticas oferecidas pela Secretaria Municipal de Saúde.  

Contudo, não podemos afirmar a real dimensão de mulheres com câncer de colo 

uterino, visto que o impacto das ações do programa sobre a população feminina do município 

de Itajaí é ainda pequeno, devido um precário rastreamento. Da mesma forma, não podemos 

afirmar, com total certeza, o número de mulheres residentes em Itajaí que tiveram como 

causas óbito o câncer do colo uterino, uma vez que o município não possui um serviço de 

verificação de óbito, e que, o sub-registro ou o desconhecimento da causa morte interferem na 

análise dos resultados. 

 Através do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), criado em 1975 pelo 

Ministério da Saúde, que codifica todas as declarações de óbito e subdivide em campos como 

Causas três Dígitos, segundo as normas da décima versão da Classificação Internacional de 

Doenças da Organização Mundial da Saúde (CID-10), constatamos que, entre 2001 a 2005, 

ocorreram 20 óbitos na população feminina residente no município de Itajaí, tendo como 

causa o código C 53, ou seja, neoplasia maligna do colo do útero. 

A média dos coeficientes calculados foi de 5,02 óbitos por câncer cérvico-uterino a 

cada 100.000 habitantes. A média nacional, para o ano de 1999, foi de 4,55 e a média 

estadual, para o mesmo ano, foi de 5,46. 

Observa-se que esta presença de um número elevado de óbitos por câncer do colo 

uterino pode justificar-se devido a uma diminuição das ações preventivas, visto que a 

diminuição da abrangência populacional pode gerar um aumento do número de mulheres 

propensas a desenvolver a neoplasia do colo uterino, bem como uma elevação dos registros 

tendo como causa óbito a neoplasia do colo uterino devido a uma melhoria na qualidade dos 

registros de óbito. 

O objetivo primordial do programa de prevenção do câncer do colo do útero é, 

obviamente, evitar o câncer, e, mesmo considerando que algumas mulheres possam 

desenvolvê-lo a não atingir a cura, somente a mortalidade não basta para o planejamento das 

ações e serviços.  

Pode-se concluir a existência de dificuldades gerenciais desde as unidades sanitárias, 

que poderão ser corrigidas à medida que os administradores do programa concentrem-se em 

manter a continuidade educacional acerca dos programas e ações governamentais, desde 

explicações básicas, como a diferença dos bancos de dados e dos sistemas de cobrança.  

 As dificuldades constatadas e que, provavelmente, permeiam todo o Sistema Único de 

Saúde, demonstram certo despreparo dos recursos humanos. Infere-se que este despreparo 
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poderá ser corrigido à medida que os administradores do programa apliquem-se em manter 

capacitações coerentes com as necessidades locais, gerando, desta forma, um sistema de 

informações confiável, com alimentação simultânea dos bancos de dados e atualização 

constante, garantindo o retorno monetário, o aprimoramento dos registros e a qualidade das 

informações.   

Através destas capacitações, acreditamos que possa ocorrer aprimoramento das ações 

preventivas e conscientização da importância destas ações. A capacitação geraria desta forma, 

comprometimento dos profissionais e expansão da abrangência das usuárias. Através de ações 

educacionais, explica-se a importância das atividades preventivas e espera-se, teoricamente, 

que ocorra adesão dos profissionais e dos populares, encaminhando o Sistema Único de Saúde 

a transformações e mudanças importantes para o êxito das ações preventivas.  

Deixamos claro a fragilidade que torna-se um processo avaliativo, eximindo-se da 

crítica e usufruindo deste processo como fator construcional na gestão de serviços, em 

especial, os serviços públicos de saúde; bem como a validação de uma abordagem 

metodológica qualitativa, que contemple os aspectos falhos de nossa pesquisa. 

 Indicadores e padrões são números que, em certa medida, quantificam algum aspecto 

da realidade. Contudo, a concepção de saúde dos usuários e servidores do Sistema Único de 

Saúde são fatores que atuam diretamente sobre tais indicadores e padrões, validando-os ou 

desacreditando-os, à medida que interferem nos processos gerenciais de planejamento, 

promoção, proteção e recuperação da saúde. 
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APÊNDICE 1  

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 

 

 



 

 



 

APÊNDICE 2 

TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS 
 
 
 
 
 

A mestranda Ana Paula Wancura Valduga, pelo presente ‘Termo de Compromisso de 

Utilização de Dados’, em conformidade com a Instrução Normativa no  

001/CEP/UNIVALI/2002, autora do projeto de pesquisa intitulado  “AVALIAÇÃO DO 

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLO UTERINO ATRAVÉS DOS 

INDICADORES PRECONIZADOS PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER”, 

compromete-se em utilizar os dados coletados somente para a elaboração da Dissertação do 

Curso de Mestrado Profissionalizante em Saúde e Gestão do Trabalho, e possível divulgação 

científica, através de Relatório, Resumo, Artigo, Livro ou Capitulo.  

Os principais bancos de dados constituem-se do Sistema de Informações 

Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde – SIA/SUS; do Sistema de Informação do Câncer 

do Colo do Útero – SISCOLO; do Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM e do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Informa-se também que as instituições foram previamente consultadas, concordando e 

propiciando as condições necessárias para a obtenção dos dados.  

Outrossim, comprometo-me a retornar os resultados da pesquisa às Instituições, 

apresentando-os aos seus representantes legais. 

 

 
Itajaí, ___/___/___  
 
 
 
 

____________________________ 
   Ana Paula Wancura Valduga 
              Mestranda 
 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE 3 

DECLARAÇÃO DE PERMISSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE 4 

Portaria N  408 SAS/MS 

 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
 PORTARIA / SAS / MS Nº 408, DE 30 DE JULHO DE 1999 

1 DO 146-E, de 2/8/99 

           O Secretário de Assistência à Saúde - Substituto, no uso de suas atribuições legais, 
           Considerando a Portaria GM/MS nº 3.040/98, de 21 de junho de 1998, que institui o Programa Nacional 
de Combate ao Câncer de Colo Uterino; 
           Considerando a Portaria GM/MS nº 788/99, de 23 de junho de 1999, que transferiu, ao Instituto Nacional 
do Câncer/INCA, a Coordenação do Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo Uterino; 
           Considerando a Portaria GM/MS nº 3.947/98, de 25 de novembro de 1998, que aprova atributos comuns a 
serem adotados, obrigatoriamente, por todos os sistemas e bases de dados do Ministério da Saúde, e 
           Considerando a necessidade de possuir dados que permitam um constante monitoramento e avaliação do 
referido Programa, resolve: 
           Art. 1º Determinar que o pagamento dos procedimentos referentes à citopatologia, histopatologia, e 
controle de qualidade ficará vinculado à prestação de informações necessárias ao monitoramento e avaliação das 
atividades de controle do câncer de colo de útero no Brasil, por intermédio de BPA em meio magnético, gerado 
exclusivamente pelo Sistema definido nesta Portaria.  
           Art. 2º Definir que o Sistema de informática oficial do Ministério da Saúde, que deverá ser utilizado para 
o fornecimento dos dados informatizados referentes aos procedimentos previstos no artigo 1º, é o SISCOLO, 
fornecido pelo Departamento de Informática do SUS/DATASUS. 
           § 1º - Os dados de alimentação obrigatória do SISCOLO são, além daqueles já previstos no artigo 2º da 
Portaria nº 3.947/98, os seguintes: 
           I - sigla do órgão emissor do Registro de Identidade Civil; 
           II - sigla da UF do órgão emissor do Registro de Identidade Civil; 
           III - número de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
           IV - identificação da instituição de saúde; 
           V - número interno do exame; 
           VI - data do exame. 
           § 2º - Para o caso do procedimento da citopatologia, além dos dados já previstos no parágrafo 1º, também 
serão obrigatórios: 
           I - resultado do exame citopatológico, de acordo com padronização do Ministério da Saúde; 
           II - qualidade da amostra. 
           § 3º - Para o caso do procedimento da histopatologia, além dos já previstos no parágrafo 1º, também serão 
obrigatórios: 
           I - resultado do exame histopatológico, de acordo com padronização do Ministério da Saúde; 
           II - informações da colposcopia; 
           III - informações do exame citopatológico anterior. 
           § 4º - Todas as especificações dos dados de alimentação obrigatórios constam no Anexo I desta Portaria.  
           Art. 3º Estabelecer que as lâminas referentes aos procedimentos deverão ser armazenadas e fornecidas às 
Secretarias de Saúde e ao INCA / Ministério da Saúde, quando solicitadas. 
           Art. 4º Determinar que os dados serão transferidos pelas Secretarias Estaduais de Saúde para o 
Departamento de Informática do SUS, por via magnética, pelo BBS/MS do DATASUS, área de conferência nº 
26-PNCCU, até o 15 dia de cada mês. 
           § 1º Os dados a serem transferidos referem-se ao período de 1º a 30 do mês imediatamente anterior ao seu 
envio. 
           § 2º O DATASUS remeterá à Secretaria Estadual de Saúde o recibo de entrada dos dados na Base 
Nacional do SISCOLO. 
           § 3º - O DATASUS atualizará a Base Nacional do SISCOLO, localizada na Secretaria de Assistência à 
Saúde, até o 5º dia útil a contar da data da transferência dos dados pelas Secretarias Estaduais de Saúde. 
           § 4º - Estabelecer que, posteriormente, o INCA fará a análise dos dados obtidos no Sistema, e 
encaminhará à Coordenação de Desenvolvimento, Manutenção e Controle dos Serviços de Saúde- 
CODEC/DAPS/SAS os casos em que forem necessárias revisões técnicas do gestor. 
           Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a partir da competência outubro de 1999, com efeitos financeiros a 
partir de 01 de agosto de 1999.                                                                JOÃO GABBARDO DOS REIS 



 

     ANEXO I 

            I Especificação dos dados de alimentação obrigatória: 
           1. Identificação da Mulher 
           I - Nome da mulher-50 caracteres 
           II - Nº do Cartão do SUS-11 caracteres 
           III - Identidade - 12 caracteres 
           IV - Órgão Emissor-5 caracteres 
           V - UF do Órgão - 2 caracteres 

           VI - CPF - 11 caracteres 

           VII - Data de nascimento campo-data indicando dia (2 caracteres), mês (2 caracteres), e ano (4 caracteres) 
           VIII - Nome da mãe - 50 caracteres 
           IX - Naturalidade 
           Município - 7 caracteres para a utilização dos códigos do IBGE. 
           Estado - 2 caracteres 
           X - Endereço 
           Logradouro - 35 caracteres 
           Número - 6 caracteres 
           Complemento - 15 caracteres 
           Bairro - 15 caracteres 
           Município - 7 caracteres para a utilização dos códigos do IBGE. 
           Estado - 2 caracteres 
           CEP - 8 caracteres 
           2. Identificação do Laboratório 
           I - Nome do Laboratório - 40 caracteres 
           II - Razão Social - 40 caracteres 
           III - CGC do Laboratório - 14 caracteres 
           IV - Endereço 
           Logradouro - 50 caracteres 
           Número - 6 caracteres 

           Complemento - 15 caracteres 
           Bairro - 15 caracteres 
           Município - 7 caracteres para utilização dos códigos do IBGE. 
           Estado - 2 caracteres 
           CEP - 8 caracteres 
           V - Tipo de estabelecimento-1 caracter 
           3. Identificação da instituição de saúde 
           I - Nome da Instituição de Saúde-40 caracteres 
           II - UF - 2 caracteres 
           III - Código da Unidade de Saúde - 7 caracteres 
           IV - Município - 7 caracteres para utilização dos códigos do IBGE. 
           V - Nome da Unidade de Saúde-40 caracteres 
           VI - Nº interno do Exame - 29 caracteres 
           VII - Data do Exame campo data indicando dia (2 caracteres), mês (2 caracteres), e ano (4 caracteres) 
           II - Especificações dos dados de alimentação obrigatória-específicos para o procedimento de 
citopatologia. 
           1. Resultado do exame citopatológico de acordo com padronização do Ministério da Saúde. 
           1.1. Dentro dos limites da Normalidade 
           ( ) Sem células anormais (1 caracter) 
           ( ) Alterações celulares Benignas (1caracter) 
           1.2. Alterações em Células Epiteliais 
           1.2.1. Em Células Escamosas 
           ( ) Atipias de significado Indeterminado (1 caracter) 
           ( ) Efeito citopático compatível com HPV (1 caracter) 
           ( ) NIC I (Displasia Leve ) (1 caracter) 
           ( ) NIC II (Displasia Moderada) (1 caracter) 
           ( ) NIC III (Displasia Acentuada/Carcinoma "in situ") (1 caracter) 
           ( ) Carcinoma Escamoso Invasor (1 caracter) 
           1.2.2. Em Células Glandulares 



 

           ( ) Atipias de Significado Indeterminado (1 caracter) 
           ( ) Adenocarcinoma "in situ" (1 caracter) 
           ( ) Adenocarcinoma Invasor (1 caracter) 
           ( ) Outras Neoplasias Malignas (1 caracter) 
           1.2.3. Microbiologia 
           ( ) Sugestivo de Chlamydia sp (1 caracter) 
           ( ) Actinomyces sp (1 caracter) 
           ( ) Candida sp (1 caracter) 

           ( ) Trichomonas Vaginalis (1 caracter) 
           ( ) Vírus do Grupo Herpes (1 caracter) 
           ( ) Gardnerella Vaginalis (1 caracter) 
           1.3. Células Endometriais 
           ( ) Presentes (1 caracter) 
           ( ) Ausentes (1 caracter) 
           2. Qualidade da Amostra 
           ( ) Satisfatória (1 caracter) 
           ( ) Satisfatória mas Limitada (1 caracter) 
           ( ) Insatisfatória (1 caracter) 
           III Especificações dos dados de alimentação obrigatória específicos para os procedimentos de 
histopatologia. 
           1. Resultado do exame histopatológico de acordo com padronização do Ministério da Saúde. 
           0.1.Diagnóstico 
           ( ) Negativo para Neoplasia (Inclui Metaplasia Escamosa, Pólipos Endocervicais Benignos) (1 caracter) 
           ( ) Compatível com HPV (1 caracter) 
           ( ) NIC I (Displasia leve) (1 caracter) 
           ( ) NIC II (Displasia Moderada ) (1 caracter) 
           ( ) NIC III (Displasia Acentuada/Carcinoma "in situ") (1 caracter) 
           ( ) NIC não Graduado (1 carceter) 
           ( ) Carcinoma Escamoso Microinvasor (1 caracter) 
           ( ) Carcinoma Escamoso Invasor (1 caracter) 
           ( ) Adenocarcinoma (1 caracter) 
           ( ) "in situ" (1 caracter) 
           ( ) Invasor (1 caracter) 
           ( ) CID de Outras Neoplasias Malignas (6 caracteres) 
           1.2. Margens Cirúrgicas 
           ( ) Livres (1 caracter) 
           ( ) Comprometidas (1 caracter) 
           ( ) Sem possibilidade de avaliação (1 caracter) 
           2. Informação da Colposcopia 
           2.1. Colposcopia 
           ( ) Negativa (1 caracter) 
           ( ) Positiva (1 caracter) 
           ( ) Efeitos do HPV (1 caracter) 
           ( ) NIC (1 caracter) 
           ( ) Câncer Invasivo (1 caracter) 
           ( ) Insatisfatória (JEC não vista) (1 caracter) 
           ( ) Com Lesão (1 caracter) 
           ( ) Efeitos do HPV (1 caracter) 
            ( ) NIC (1 caracter) 
           ( ) Câncer Invasivo (1 caracter) 
           ( ) Sem Lesão (1 caracter) 
           3. Número do Exame Citopatológico Anterior (29 caracteres). 
 

 

 

 

 



 

APÊNDICE 5  

Portaria Nº 3.535 GM 

 

DOU n º 196-E, Seção 1, pág. 53 e 54, de 14.10.98.  
Portaria nº 3.535/GM Em, 02 de setembro de 1998(*) 

 
Estabelece critérios para cadastramento de centros de atendimento em oncologia. 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de: 
a) garantir o atendimento integral aos pacientes com doenças neoplásicas malignas; 
b) estabelecer uma rede hierarquizada dos Centros que prestam atendimento pelo SUS a esses pacientes, e  
c) atualizar os critérios mínimos para o cadastramento desses Centros de Alta Complexidade em Oncologia, 
resolve: 
Art. 1º Aprovar as Normas Específicas, constantes do anexo desta Portaria, para o cadastramento de Centros de 
Alta Complexidade em Oncologia. 
Art. 2º Aprovar os parâmetros de casos novos anuais de câncer e de necessidade de serviços, na forma do Anexo 
II, que deverão servir para o planejamento de serviços da U.F. 
Art. 3º Definir que compete às Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de acordo 
com suas respectivas condições de gestão e divisão de responsabilidades pactuadas nas Comissões Intergestoras 
Bipartite, estabelecer os fluxos e referências para o atendimento a pacientes com câncer, com ênfase na 
prevenção, detecção precoce, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. 
Art. 4º Definir que os Centros de atendimento aos pacientes com câncer sejam vistoriados e avaliados no mínimo 
anualmente pela autoridade sanitária competente. 
Art. 5º Determinar que a inobservância dos critérios mínimos estabelecidos nesta Portaria, bem como a falha na 
execução de medidas corretivas, implique na exclusão do Centro do cadastro do SUS, e na aplicação de medidas 
estipuladas pela autoridade sanitária competente. 
Art. 6º Determinar que as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotem as 
providências necessárias ao cumprimento das normas estabelecidas nesta Portaria, podendo estabelecer normas 
de caráter suplementar, a fim de adequá-las às especificidades locais.  
Art. 7º Determinar que as Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios procedam ao 
recadastramento de todas os serviços, hospitais e Centros, incluídos no Sistema de Procedimentos de Alta 
Complexidade na Área do Câncer – SIPAC/Câncer, de acordo com o estabelecido nesta Portaria, no prazo de 06 
(seis) meses, contados a partir da data da publicação desta. 
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria SAS/MS/Nº 170 de 17 de 
dezembro de 1993. 
JOSÉ SERRA 
(*) Republicada por ter saído com incorreção no original, publicado no D.O nº 169, de 03.09.98, Seção 1, página 
75/77. 
   

ANEXO I 
NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADASTRAMENTO DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM 

ONCOLOGIA 
1 – DEFINIÇÕES 
1.1 - Os Centros de Alta Complexidade em Oncologia são aqueles que oferecem assistência especializada e 
integral aos pacientes com câncer, atuando na área de prevenção, detecção precoce, diagnóstico e tratamento do 
paciente. 
1.2 - As atividades de prevenção e de detecção precoce, devem ser desenvolvidas em conformidade com os 
programas e normas definidas pelo Ministério da Saúde. 
1.3 - A prestação da assistência ao paciente deve abranger 7 modalidades integradas:  
a) Diagnóstico – serviço médico ambulatorial e hospitalar destinado ao atendimento imediato aos pacientes com 
forte suspeita ou com diagnóstico de câncer e que procedem à confirmação diagnóstica e ao estadiamento do 
câncer por meio de exames complementares de Patologia Clínica, Imagenologia e Anatomia Patológica; 
b) Cirurgia oncológica - especialidade médica que atende, trata cirurgicamente e acompanha os pacientes com 
câncer; 
c) Oncologia clínica: especialidade médica responsável pelo tratamento clínico, acompanhamento e avaliação 
dos pacientes portadores de câncer. O tratamento compreende a indicação e aplicação dos medicamentos 
antineoplásicos e adjuvantes; 
d) Radioterapia - serviço médico especializado responsável pelo atendimento, indicação e aplicação de radiações 
ionizantes. Deve também acompanhar e avaliar os pacientes; 



 

e) Medidas de suporte - compreende o conjunto de ações específicas destinadas à sustentação das condições 
físicas, psicológicas e sociais dos pacientes que necessitam receber as diversas modalidades terapêuticas 
indicadas; 
f) Reabilitação - técnicas que ajudam os pacientes em áreas específicas, promovendo melhoria das condições 
físicas e psicológicas para reintegração ao seu meio social; 
g) Cuidados paliativos - que incluem a assistência ambulatorial, hospitalar e domiciliar por equipe 
multiprofissional, para o controle da dor e de outros sintomas apresentados por pacientes refratários aos 
tratamentos previamente instituídos. 
2 – CARACTERIZAÇÃO GERAL 
2.1 – Os Centros de Alta Complexidade em Oncologia devem possuir um prontuário para cada paciente, com as 
informações sobre sua doença, seus diagnósticos, resultados de exames, estadiamento e tratamentos prévios, 
todas devidamente escritas, de forma clara e precisa, datadas e assinadas pelo profissional responsável por cada 
atendimento. 
2.2 - Os prontuários devem estar disponíveis aos órgãos gestores do SUS e aos pacientes ou seus responsáveis, 
desde que asseguradas as condições de sigilo previstas no Código de Ética Médica e de Direito, no Código de 
Defesa do Consumidor e demais códigos vigentes. 
2.3 – Os Centros devem dispor e manter em funcionamento o Registro Hospitalar de Câncer, conforme as 
normas técnico-operacionais preconizadas pelo Ministério da Saúde. 
2.4 – Os Centros devem atender às normas estabelecidas em códigos ou leis da esfera federal, estadual e 
municipal, inclusive as normas de controle de infecção hospitalar, as da Portaria GM/MS n.º 1884/94 - Normas 
para Projetos Físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, de 11/11/94, e as normas específicas da 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
3 – CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA 
Para proceder-se às modalidades assistenciais, os Centros devem, no mínimo, dispor das unidades especificadas 
a seguir: 
3.1 - Serviço de Diagnóstico: 
3.1.1 – Assistência Ambulatorial e Hospitalar nas áreas de:  
a) ginecologia; 
b) pediatria; 
c) clínicas médica e cirúrgica; 
d) endoscopia. 
3.1.2 - Laboratório de Patologia Clínica, no qual se realizem exames nas áreas de: 
a) bioquímica; 
b) hematologia; 
c) microbiologia; 
d) gasometria; 
e) parasitologia; 
f) dosagem de metotrexato; 
g) dosagem de marcadores tumorais (antígenos cárcino-embrionário – CEA, prostático específico –PSA, alfa-
feto-proteína - alfa-FP, fração beta da gonadotrofina coriônica - beta-hCG e ácido vanil-mandélico - VMA); 
h) líquidos orgânicos, inclusive o líquor. 
3.1.2.1 -  O laboratório deve possuir certificado de controle de qualidade. 
3.1.2.2 - Os exames previstos nas alíneas "f" e "g" podem ser realizados em serviços de terceiros, instalados fora 
da estrutura ambulatório-hospitalar do centro. 
3.1.3 – Unidade de Imagenologia equipada com aparelhos de: 
a) raios-X; 
b) mamografia; 
c) tomografia computadorizada; 
d) ultra-sonografia com doppler colorido e transdutores trans-vaginais e trans-retais. 
3.1.3.1 - A tomografia computadorizada e de ultra-sonografia com doppler colorido pode ser realizada em 
serviços de terceiros, instalados fora da estrutura ambulatório-hospitalar do Centro. 
3.1.4. Unidade de Medicina Nuclear equipada com gama-câmara e de acordo com as normas da CNEN, própria 
ou por meio de contrato formal e específico com serviços de terceiros instalados dentro ou fora da estrutura 
ambulatório-hospitalar do Centro. 
3.1.5 – Unidade de Anatomia Patológica, na qual se realizem exames nas áreas de: 
a) citologia; 
b) histologia; 
c) biópsia de congelação; 
d) cito-histopatologia com colorações especiais; 
e) imunofenotipagem e imunohistoquímica; 



 

f) necropsia. 
3.1.5.1 - Os exames previstos nas alíneas "e" e "f " podem ser realizados em serviços de terceiros, instalados fora 
da estrutura ambulatório-hospitalar do centro. 
3.1.5.2 - A Unidade de Anatomia Patológica deve participar de programa de avaliação de qualidade. 
3.2 - Serviço de Cirurgia Oncológica, que deve contemplar os seguintes quesitos: 
3.2.1 - fazer parte da estrutura organizacional e física de um hospital com centro cirúrgico, pessoal e 
equipamentos conforme o disposto nesta Portaria, além dos exigidos para o funcionamento de uma unidade 
cirúrgica geral. 
3.2.2 - possuir uma Rotina de Funcionamento escrita, atualizada a cada 04 (quatro) anos e assinada pelo 
responsável técnico do serviço, contemplando, no mínimo, os seguintes itens: 
a) procedimentos médico-cirúrgicos; 
b) procedimentos de enfermagem; 
c) condutas terapêuticas; 
d) rotina de controle de infecção cirúrgica; 
e) manutenção preventiva de equipamentos; 
f) ficha própria para descrição de ato operatório. 
3.2.3 – o Serviço de Cirurgia Oncológica deve conter: 
a) Centro Cirúrgico; 
b) Serviço de Anestesia e Recuperação Pós-Anestésica; 
c) Unidade de Terapia Intensiva; 
d) Enfermarias para internação nas áreas Clínica, Cirúrgica e Pediátrica. 
3.2.4 – o Serviço de Cirurgia Oncológica deve ter um Responsável médico, sendo que ele e todos os cirurgiões 
oncológicos devem ser especialistas em Cirurgia Oncológica. 
3.2.4.1 - o médico somente poderá assumir responsabilidade por um Serviço de Cirurgia Oncológica. 
3.2.5 – o Serviço de Cirurgia Oncológica deve ter as seguintes especialidades: 
a) Cirurgia Geral; 
b) Proctologia; 
c) Cirurgia Torácica; 
d) Ginecologia; 
e) Mastologia; 
f) Urologia. 
3.2.6 – todo Serviço de Cirurgia Oncológica, além dos equipamentos gerais de um centro-cirúrgico, deve contar 
ainda com os seguintes equipamentos: 
a) eletrocautério; 
b) oxímetro e capinógrafo; 
c) monitores de sinais vitais; 
d) desfribilador.  
3.3 – serviço de Oncologia Clínica, que deve contemplar os seguintes quesitos: 
3.3.1 - anotar no prontuário, além do disposto no item 2.1, informações sobre a quimioterapia: esquema 
terapêutico, dosagem prescrita e aplicada em cada sessão. 
3.3.2 - possuir uma Rotina de Funcionamento escrita, atualizada a cada 04 (quatro) anos e assinada pelo 
Responsável de cada área, contemplando, no mínimo, as seguintes atividades: 
a) procedimentos médicos; 
b) procedimentos de enfermagem; 
c) condutas terapêuticas; 
d) avaliação da eficácia da quimioterapia; 
e) controle e atendimento de intercorrências e de internações; 
f) armazenamento, controle e preparo de soluções e quimioterápicos; 
g) procedimentos de biossegurança; 
h) acondicionamento e eliminação de resíduos de quimioterapia; 
i) manutenção de equipamentos.  
3.3.2.1. todo preparo de medicamentos antineoplásicos deve ser realizado pelo farmacêutico, de acordo com a 
Resolução do CFF nº 288/96. 
3.3.2.2 - todo preparo de quimioterápicos deve ser realizado em cabine de fluxo laminar classe II B2. 
3.3.2.3 - durante todo o período de funcionamento deve permanecer no Serviço pelo menos um médico, 
conforme especificado no item 3.3.3. 
3.3.3 - ter um Responsável médico, sendo que ele e todos os oncologistas devem ser especialistas em Oncologia 
Clínica. 
3.3.3.1 - o médico somente poderá assumir responsabilidade por um Serviço de Oncologia Clínica. 



 

3.3.3.2 - os Serviços de Oncologia Clínica que atendem somente pacientes com doenças hemolinfopoéticas 
podem ter como Responsável um médico especialista em Hematologia. 
3.3.3.3 - os Serviços de Oncologia Clínica que atendem exclusivamente crianças e adolescentes com câncer 
devem ter como Responsável, um médico especialista em Oncologia Pediátrica. 
3.3.4 - possuir uma Central de Quimioterapia com: 
a) cadeiras reclináveis com braço; 
b) maca ou leito; 
c) cabine de fluxo laminar classe II B2; 
d) geladeira; 
e) equipamento para atendimento de emergência clínica. 
3.3.4.1 - os Serviços de Oncologia Clínica que prestam assistência a crianças e adolescentes devem dispor de 
área e instalações específicas para eles. 
3.4 – Serviço de Radioterapia, que deve: 
3.4.1 – além do disposto no item 2.4, atender especificamente à norma CNEN-NE 3.06/90 – Requisitos de 
Radioproteção e Segurança para Serviços de Radioterapia. 
3.4.2 – anotar no prontuário, além do disposto no item 2.1, informações sobre a radioterapia: dose total de 
radiação, a dose diária de radiação, as doses por campo de radiação, o número de campos por área irradiada, o 
equipamento utilizado e as datas de início e término da radioterapia. 
3.4.3 - possuir uma Rotina de Funcionamento escrita, atualizada a cada 04 (quatro) anos e assinada pelo 
Responsável de cada área, contemplando, no mínimo, as seguintes atividades: 
a) procedimentos médicos e de física médica; 
b) procedimentos de enfermagem; 
c) condutas terapêuticas;  
d) avaliação da eficácia do tratamento radioterápico; 
e) padrões de manipulação de fontes radioativas; 
f) padrões de preparo de moldes e máscaras; 
g) controle e atendimento de intercorrências e de internação; 
h) procedimentos de biossegurança; 
i) manutenção de materiais e equipamentos. 
3.4.3.1 - manter o registro do controle do risco ocupacional de seus funcionários e arquivar os exames periódicos 
realizados. 
3.4.3.2 - ter a presença no serviço, durante todo o período de atendimento, do médico radioterapeuta e, no caso 
dos serviços que dispõem de braquiterapia, também do físico médico, durante todo o turno de utilização das 
fontes radioativas. 
3.4.3.3 - procurar atingir a relação de um médico radioterapeuta por cada 300 pacientes novos/ano. 
3.4.4 - dispor de ficha de programação e de tratamento própria, devidamente preenchida com as informações 
sobre a dose total de radiação, a dose diária de radiação, as doses por campo de radiação, o número de campos 
por área irradiada, o equipamento utilizado e as datas de início e término da radioterapia. 
3.4.5 - ter como Responsável pelo serviço, um médico especialista em Radioterapia, e como Responsável pelo 
setor de Física Médica, um físico especialista em Física Médica, ambos registrados na CNEN. 
3.4.5.1 - o médico somente poderá assumir responsabilidade por um Serviço de Radioterapia. 
3.4.6 – contar com os seguintes profissionais: 
a) médico especialista em Radioterapia; 
b) físico médico com título de especialista; 
c) técnico de radioterapia.  
3.4.7 - contar com os seguintes equipamentos: 
a) aparelho de raios-X para simulação de tratamento; 
b) equipamento de ortovoltagem (Aparelho de raios-X de 10-50 kv - contatoterapia, ou de 50-150 kv – 
roentgenterapia superficial ou 150-500 kv – roentgenterapia profunda); 
c) equipamento de megavoltagem (Acelerador linear de até 06 MeV, sem feixe de elétrons, ou unidade de 
cobalto - ambos, para radioterapia profunda); 
d) fontes radioativas seladas para tratamento intracavitário e intersticial convencional com Césio 137 ou Iridium 
192, inclusive os aplicadores e os equipamentos auxiliares de moldagens superficiais e intracavitárias, além dos 
dispositivos para a utilização destas fontes ou equipamento de braquiterapia de baixa ou média taxa de dose; 
e) dosímetro clínico; 
f) monitor de área e de monitoração individual; 
g) equipamento para confecção de máscaras, moldes e blocos de colimação personalizados. 
3.5 - Serviço de Suporte, que deve possuir os serviços e profissionais especialistas nas seguintes áreas: 
a) Psicologia Clínica; 
b) Hemoterapia (processamento e unidade transfusional); 



 

c) Pronto atendimento para as emergências oncológicas; 
d) Nutrição; 
e) Assistência Social; 
f) Terapia Ocupacional; 
g) Farmácia. 
3.5.1 - Os procedimentos previstos nas alíneas "a" e "f " podem ser realizados em serviços de terceiros, 
instalados fora da estrutura ambulatório-hospitalar do centro. 
3.6 - Serviço de Reabilitação, que deve possuir os serviços e profissionais especialistas nas seguintes áreas: 
a) Fisioterapia; 
b) Estomaterapia. 
3.7 - Serviço de Cuidados Paliativos, que deve oferecer: 
a) assistência ambulatorial multiprofissional; 
b) garantia das internações por intercorrências; 
c) garantia das internações de longa permanência; 
d) fornecimento de medicação ou procedimentos de controle da dor. 
4 – CLASSIFICAÇÃO 
Os Centros de Alta Complexidade na Área em Oncologia (CACON) são classificados como:  
4.1 - CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA I 
4.1.1 - São hospitais gerais em que se procede ao diagnóstico e tratamento das neoplasias malignas mais 
freqüentes no Brasil (de pele, mama, colo uterino, pulmão, estômago, intestino e próstata, além dos tumores 
linfohematopoéticos e da infância e adolescência). Caracterizam-se por disporem de todos os recursos humanos e 
equipamentos instalados dentro de uma mesma estrutura organizacional e prestarem atendimento ao paciente 
sempre numa perspectiva multiprofissional integrada. 
4.1.2 – Devem ter os serviços e seus respectivos profissionais especialistas, conforme descrito no item 3, nas 
seguintes modalidades assistenciais:  
a) Diagnóstico; 
b) Cirurgia Oncológica; 
c) Oncologia Clínica; 
d) Suporte; 
e) Reabilitação; 
f) Cuidados Paliativos. 
4.1.2.1 - Podem ter um Serviço de Radioterapia próprio ou manterem contrato formal e específico com um 
CACON I, CACON II ou outro CACON III, para o atendimento nesta modalidade terapêutica. 
4.1.3 - Devem manter intercâmbio técnico-científico com pelo menos um CACON II ou um CACON III. 
4.2 – CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA II 
4.2.1 – São instituições dedicadas prioritariamente ao controle do câncer, para o que desenvolvem ações de 
prevenção, detecção precoce, diagnóstico e tratamento das neoplasias malignas mais freqüentes no Brasil (de 
pele, mama, colo uterino, pulmão, estômago, intestino e próstata, além dos tumores linfohematopoéticos e da 
infância e adolescência), em todas as modalidades assistenciais citadas no item 1.3, e caracterizam-se por 
possuírem todos os recursos humanos e equipamentos instalados dentro de uma mesma estrutura organizacional, 
pelos quais são diretamente responsáveis. 
4.2.2 – Além de todas as descrições feitas nos itens 1, 2 e 3, devem prestar atendimento de: 
a) Cirurgia de Cabeça e Pescoço; 
b) Odontologia; 
c) Oftalmologia; 
d) Pediatria Cirúrgica; 
e) Plástica Reparadora; 
f) Cirurgia de Tecidos Ósseo e Conjuntivos; 
g) Unidade de Órteses e Próteses; 
h) Fonoaudiologia; 
i) Emergência Oncológica; 
j) Voluntariado. 
4.2.2.1 - O Serviço de Radioterapia pode estar equipado também com Simulador, Acelerador linear de mais de 6 
MeV com feixe de elétrons. 
4.2.3 – Unidade de Medicina Nuclear equipada com gama-câmara e de acordo com as normas da CNEN, dentro 
da estrutura ambulatório-hospitalar do Centro. 
4.2.4 – Devem também oferecer cursos de treinamento e atualização, pelo menos nas áreas de Cirurgia 
Oncológica, Oncologia Clínica ou Radioterapia. 
4.2.5 – Desenvolvem projetos de pesquisa oncológica, próprios ou em parceria com um CACON III. 



 

4.2.6 - Participam dos programas de prevenção e detecção precoce do câncer, em consonância com as normas 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 
4.3 – CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA III  
4.3.1 – São instituições dedicadas exclusivamente ao controle do câncer, para o que desenvolvem ações de 
prevenção, detecção precoce, diagnóstico e tratamento de qualquer tipo e localização de neoplasia maligna, em 
todas as modalidades assistenciais citadas no item 1.3, e caracterizam-se por possuírem todos os recursos 
humanos e equipamentos próprios. 
4.3.2 – Além de todas as descrições feitas nos itens 1, 2 e 3 desta Portaria, devem prestar atendimento de: 
a) Cirurgia de Cabeça e Pescoço; 
b) Odontologia; 
c) Neurocirurgia; 
d) Oftalmologia; 
e) Pediatria Cirúrgica; 
f) Plástica Reparadora; 
g) Cirurgia de Tecidos Ósseo e Conjuntivos; 
h) Unidade de Órteses e Próteses; 
i) Fonoaudiologia; 
j) Voluntariado; 
k) Biologia Molecular; 
l) Emergência Oncológica; 
m) Serviço de Cuidados Paliativos que também disponha de assistência domiciliar; 
n) Unidade de Imagenologia equipada também com aparelhos de raios-X com dispositivo de estereotaxia e 
aparelho de ressonância nuclear magnética; 
o) Serviço de Radioterapia equipado também com Simulador, Acelerador Linear de mais de 6 MeV com feixe de 
elétrons; 
p) Unidade de Medicina Nuclear equipada com gama-câmara e de acordo com as normas da CNEN, dentro da 
estrutura ambulatório-hospitalar do Centro; 
q) Unidade de Transplante de Medula Óssea, em consonância com as normas específicas do Ministério da 
Saúde; 
r) Laboratório de Histocompatibilidade - podendo ser um serviço de terceiros, instalado fora da estrutura 
ambulatório-hospitalar do Centro; 
s) Unidade de Hemoterapia e aferese, em consonância com as normas específicas do Ministério da Saúde. 
4.3.3 – Devem também oferecer: 
a) Programa de Residência Médica, pelo menos em Oncologia Cirúrgica, Oncologia Clínica e Radioterapia; 
b) Programa de treinamento e especialização; 
c) Programas de prevenção, de detecção precoce e de pesquisa na área do câncer. 
5 – TRATAMENTO DE BRAQUITERAPIA DE ALTA TAXA DE DOSE. 
5.1 – Para realizar tratamento de braquiterapia de alta dose os CACON's - Centros de Alta Complexidade em 
Oncologia, devem: 
5.1.1 - obter autorização da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde para a realização do 
procedimento; 
5.1.2 – possuir sistema de computação para planejamento e equipamento para a aplicação; 
5.1.3 – prestar as seguintes informações sobre a braquiterapia: 
a) treinamento dos profissionais envolvidos; 
b) número de casos tratados no serviço; 
c) classificação (estadiamento) dos tumores tratados; 
d) número de inserções utilizadas por caso; 
e) complicações observadas (taxa global e por tipo de complicação); 
f) número de campos de radioterapia externa associada (especificamente por caso tratado. 
5.1.4. não é permitido cadastrar para tratamento de braquiterapia de alta dose serviços isolados, ou não 
cadastrados como CACON I, CACON II E CACON III. 
6 - AVALIAÇÃO 
6.1 – Compete às Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, realizar a avaliação contínua do 
desempenho e padrão de funcionamento dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia, podendo o Ministério 
da Saúde realizar visitas complementares de avaliação, sempre que necessário, juntamente com o Gestor local do 
SUS. 
6.2 - Constituem indicadores de avaliação, entre outros: 
a) tempo médio entre a data do diagnóstico e a do início do tratamento; 
b) percentual de pacientes tratados e em seguimento; 
c) tempo médio que os pacientes ficam sob tratamento; 



 

d) tempo médio de sobrevida global dos pacientes tratados, por localização primária e extensão do tumor;  
e) taxa de abandono de tratamento. 
7 - NORMAS PARA CADASTRAMENTO JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 
7.1 – A abertura de qualquer Centro de Alta Complexidade em Oncologia deve ser precedida de consulta ao 
gestor do SUS, em níveis local e estadual, sobre as normas vigentes, a necessidade da sua criação e a 
possibilidade de cadastramento do mesmo, sem a qual o SUS não se obriga ao cadastramento.  
7.1.1 - As bases técnicas para a estimativa de casos novos de câncer entre uma dada população e do cálculo de 
estimativas da necessidade de Centros de Alta Complexidade em Oncologia, constituem o Anexo I desta 
Portaria. 
7.2 – Uma vez confirmada a necessidade de criação do Centro, a solicitação de cadastramento deve ser 
formalizada junto à Secretaria de Saúde do Estado, Distrito Federal ou Municipal, de acordo com as respectivas 
condições de gestão e a divisão de responsabilidades pactuada na Comissão Intergestora Bipartite, que se 
encarregará da avaliação das condições de funcionamento do Centro, da emissão de laudo conclusivo a respeito 
do cadastramento, bem como da integração do novo Centro na rede de referência estadual. 
7.3 – O Ministério da Saúde, se julgar necessário, poderá solicitar parecer técnico ao Instituto Nacional de 
Câncer com relação ao cadastramento e, caso o parecer seja favorável, tomará todas as medidas necessárias ao 
cadastramento. 
8. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
8.1 – Os Serviços cadastrados anteriormente à publicação desta Portaria que não possuem as diferentes unidades 
especificadas no item 3 deverão formalizar suas referências, definidas em conjunto com a SES, de modo a 
garantir assistência integral ao paciente oncológico. 
8.2 – A partir da data de publicação desta Portaria, não se cadastram mais nem serviços, nem hospitais, nem 
Centros que não sejam CACON I, CACON II ou CACON III 
8.3 – Todos os serviços, hospitais e Centros já incluídos no Sistema de Procedimentos de Alta Complexidade na 
Área do Câncer devem se adequar aos requisitos desta Portaria no prazo de 06 (seis) meses, a contar da data da 
publicação desta Portaria. 
ANEXO II 
ESTIMATIVA DE CASOS NOVOS ANUAIS DE CÂNCER E DE NECESSIDADE DE SERVIÇOS 
1. Estimativa de casos novos anuais a partir das taxas de incidência de câncer* específicas por sexo** 
 

   

REGIÃONordeste 165,4 191,9 

Norte 141,4 150,3 

Centro-Oeste 223,2 260,4 

Sudeste 154,1 160,6 

Sul 260,9 252,7 

BRASIL 176,8 189,3 

 
* Inclui o câncer de pele 
** Por 100.000 homens ou por 100.000 mulheres 
2. Estimativa da necessidade de serviços de Radioterapia e de Oncologia Clínica 
2.1 - Estima-se que 60% dos casos de casos novos de câncer/ano necessitarão de radioterapia. 
2.2 - Estima-se que 70% dos casos de casos novos de câncer/ano necessitarão de quimioterapia. 
a) Necessidade de serviços de Radioterapia, 1 serviço descrito no item 3.4 por cada 500 casos novos anuais. 
b) Necessidade de serviços de Oncologia Clínica, 1 serviço com 2 oncologistas clínicos por cada 600 casos 
novos anuais. 
c) Necessidade de serviços de Radioterapia e de Oncologia Clínica pelo SUS 
80% do calculado nos itens 3 e 4 acima. 

 
 

 

 



 

APÊNDICE 6 

Portaria Nº 2.439 GM 

 
Institui a Política Nacional de Atenção Oncológica: Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, 
Reabilitação e Cuidados Paliativos, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as 
competências das três esferas de gestão. 

  
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e  
  
Considerando a Constituição Federal, na seção saúde, em seus arts. 196 a 200 e as Leis Orgânicas da 

Saúde nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; 
Considerando a importância epidemiológica do câncer no Brasil e sua magnitude social; 
Considerando o risco de câncer associado ao tabagismo, a ocupações, à incidência de raios ultravioleta, a 

hábitos sociais e alimentares, e o impacto das ações de promoção e prevenção sobre os índices de incidência e 
prevalência de algumas neoplasias malignas; 

Considerando a diversidade na distribuição regional das neoplasias malignas, que requerem tipos diversos 
de ações e serviços de saúde; 

Considerando os custos cada vez mais elevados na alta complexidade e a necessidade de estudos que 
avaliem o custo-efetividade e a qualidade da atenção oncológica; 

Considerando as condições de acesso da população brasileira à atenção oncológica e a necessidade de se 
estruturar uma rede de serviços regionalizada e hierarquizada que garanta atenção integral à população, bem 
como o acesso a consultas e exames para o diagnóstico do câncer; 

Considerando a necessidade de instituir parâmetros para o planejamento e de aprimorar os regulamentos 
técnicos e de gestão em relação à atenção oncológica no País; 

Considerando a necessidade da implementação do processo de regulação, avaliação e controle da atenção 
oncológica, com vistas a qualificar a gestão pública; 

Considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde de estabelecer diretrizes nacionais para a 
atenção oncológica; e 

Considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde de estimular a atenção integral e articular as 
diversas ações nos três níveis de gestão do SUS, 

  
R E S O L V E: 
Art. 1°  Instituir a Política Nacional de Atenção Oncológica: Promoção, Prevenção, Diagnóstico, 

Tratamento, Reabilitação e Cuidados Paliativos, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as 
competências das três esferas de gestão. 

Art. 2°  Estabelecer que a Política Nacional de Atenção Oncológica deve ser organizada de forma 
articulada com o Ministério da Saúde e com as Secretarias de Saúde dos estados e dos municípios, permitindo: 

I - desenvolver estratégias coerentes com a política nacional de promoção da saúde voltadas para a 
identificação dos determinantes e condicionantes das principais neoplasias malignas e orientadas para o 
desenvolvimento de ações intersetoriais de responsabilidade pública e da sociedade civil que promovam a 
qualidade de vida e saúde, capazes de prevenir fatores de risco, reduzir danos e proteger a vida de forma a 
garantir a eqüidade e a autonomia de indivíduos e coletividades; 

II - organizar uma linha de cuidados que perpasse todos os níveis de atenção (atenção básica e atenção 
especializada de média e alta complexidades) e de atendimento (promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e cuidados paliativos); 

III - constituir Redes Estaduais ou Regionais de Atenção Oncológica, formalizadas nos Planos Estaduais 
de Saúde, organizadas em níveis hierarquizados, com estabelecimento de fluxos de referência e contra-
referência, garantindo acesso e atendimento integral; 

IV - definir critérios técnicos adequados para o funcionamento e avaliação dos serviços públicos e 
privados que atuam nos diversos níveis da atenção oncológica, bem como os mecanismos de sua monitoração; 

V - ampliar a cobertura do atendimento aos doentes de câncer, garantindo a universalidade, a eqüidade, a 
integralidade, o controle social e o acesso à assistência oncológica; 

VI - fomentar, coordenar e executar projetos estratégicos de incorporação tecnológica, mediante estudos 
de custo-efetividade, eficácia e qualidade e avaliação tecnológica da atenção oncológica no Brasil; 

VII - contribuir para o desenvolvimento de processos e métodos de coleta, análise e organização dos 
resultados das ações decorrentes da Política Nacional de Atenção Oncológica, permitindo o aprimoramento da 
gestão e a disseminação das informações; 



 

VIII - promover intercâmbio com outros subsistemas de informações setoriais, implementando e 
aperfeiçoando permanentemente a produção de dados e a democratização das informações com a perspectiva de 
usá-las para alimentar estratégias promocionais da saúde; 

IX - qualificar a assistência e promover a educação permanente dos profissionais de saúde envolvidos 
com a implantação e a implementação da Política de Atenção Oncológica, em acordo com os princípios da 
integralidade e da humanização; 

X - fomentar a formação e a especialização de recursos humanos para a rede de atenção oncológica; e 
XI - incentivar a pesquisa na atenção oncológica, de acordo com os objetivos da Política Nacional de 

Ciência e Tecnologia em Saúde. 
Art. 3°  Definir que a Política Nacional de Atenção Oncológica seja constituída a partir dos seguintes 

componentes fundamentais: 
I - promoção e vigilância em saúde: elaborar políticas, estratégias e ações que ampliem os modos de viver 

mais favoráveis à saúde e à qualidade de vida e que superem a fragmentação das ações de saúde, mediante 
articulação intersetorial em busca de uma maior efetividade e eficiência; 

II - As ações de vigilância da saúde devem utilizar:  
a) estratégias para estimular a alimentação saudável e a prática da atividade física em consonância com a 

Estratégia Global proposta pela Organização Mundial da Saúde;  
b) proporcionar a redução e o controle de fatores de risco para as neoplasias, como o tabagismo;  
c) desencadear ações que propiciem a preservação do meio ambiente e a promoção de entornos e 

ambientes mais seguros e saudáveis, incluindo o ambiente de trabalho dos cidadãos e coletividades;  
d) implantar estratégias de vigilância e monitoramento dos fatores de risco e da morbimortalidade 

relativos ao câncer e às demais doenças e agravos não transmissíveis; e  
e) desenvolver mecanismos e parâmetros de avaliação do impacto em curto, médio e longo prazos das 

ações e serviços prestados em todos os níveis da atenção à saúde; 
III - atenção básica: realizar, na Rede de Serviços Básicos de saúde (Unidade Básicas de Saúde e Equipes 

da Saúde da Família), ações de caráter individual e coletivo, voltadas para a promoção da saúde e prevenção do 
câncer, bem como ao diagnóstico precoce e apoio à terapêutica de tumores, aos cuidados paliativos e às ações 
clínicas para o seguimento de doentes tratados; 

IV - média complexidade: realizar assistência diagnóstica e terapêutica especializada, inclusive cuidados 
paliativos, garantida a partir do processo de referência e contra-referência dos pacientes, ações essas que devem 
ser organizadas segundo o planejamento de cada unidade federada e os princípios e diretrizes de universalidade, 
eqüidade, regionalização, hierarquização e integralidade da atenção à saúde; 

V - alta complexidade: garantir o acesso dos doentes com diagnóstico clínico ou com diagnóstico 
definitivo de câncer a esse nível de atenção, determinar a extensão da neoplasia (estadiamento), tratar, cuidar e 
assegurar qualidade de acordo com rotinas e condutas estabelecidas, assistência essa que se dará por meio de 
Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia e Centros de Assistência de Alta Complexidade 
em Oncologia (CACON); 

VI - Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia: são aqueles CACONs designados para 
exercer o papel auxiliar, de caráter técnico, ao gestor do SUS nas políticas de atenção oncológica; 

VII - Plano de Controle do Tabagismo e outros Fatores de Risco do Câncer do Colo do Útero e da Mama: 
deve fazer parte integrante dos Planos Municipais e Estaduais de Saúde. 

VIII - regulamentação suplementar e complementar por parte dos estados e dos municípios, com o 
objetivo de regular a Atenção Oncológica; 

IX - regulação, fiscalização, controle e avaliação das ações da Atenção Oncológica de competência das 
três esferas de governo; 

X - sistema de informação que possa oferecer ao gestor subsídios para tomada de decisão no processo de 
planejamento, regulação, avaliação e controle e promover a disseminação da informação; 

XI - diretrizes nacionais para a atenção oncológica em todos os níveis de atenção, que permitam o 
aprimoramento da atenção, regulação, avaliação e controle; 

XII - avaliação tecnológica: oferecer subsídios para tomada de decisão no processo de incorporação de 
novas tecnologias, articulando as diversas esferas do Ministério da Saúde;  

XIII - educação permanente e capacitação das equipes de saúde em todos os âmbitos da atenção, 
considerando o enfoque estratégico da promoção e envolvendo todos os profissionais de nível superior e os de 
nível técnico, de acordo com as diretrizes do SUS e alicerçada nos Pólos de Educação Permanente em Saúde; e 

XIV - pesquisa sobre o câncer: incentivar pesquisas nas diversas áreas da atenção oncológica. 
Art. 4°  Estabelecer que o Instituto Nacional de Câncer seja o Centro de Referência de Alta 

Complexidade do Ministério da Saúde, em conformidade com a Portaria nº 2.123/GM, de 7 de outubro de 2004, 
para auxiliar na formulação e na execução da Política Nacional de Atenção Oncológica.  

Art. 5°  Determinar à Secretaria de Atenção à Saúde, isoladamente ou em conjunto com outras Secretarias 
do Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que adotem, no 



 

prazo de 12 (doze) meses, todas as providências necessárias à plena estruturação da Política Nacional de Atenção 
Oncológica instituída por esta Portaria. 

Art. 6°  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 SARAIVA FELIPE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE 7 

Portaria N  741 SAS 

 
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições; 

  
Considerando a Portaria GM/MS nº 2.439/GM, de 08 de dezembro de 2005, que institui a Política 

Nacional de Atenção Oncológica: Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação e Cuidados 
Paliativos, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de 
gestão do SUS; 

Considerando a necessidade de organização e implantação de Redes Estaduais ou Regionais de 
Atenção Oncológica; 

Considerando a determinação de conceituar as Unidades de Assistência de Alta Complexidade em 
Oncologia, os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e os Centros de 
Referência de Alta Complexidade em Oncologia, bem como a de determinar os seus papéis na atenção à saúde e 
as qualidades técnicas necessárias ao bom desempenho de suas funções no contexto de rede assistencial; 

Considerando a necessidade de atualizar o sistema de credenciamento e adequá-lo à prestação dos 
procedimentos de alta complexidade, alta tecnologia e alto custo; 

Considerando a necessidade de estabelecer regulamento técnico para a implantação e credenciamento 
dos serviços de alta complexidade em oncologia; 

Considerando a necessidade do estabelecimento de um sistema de fluxo de referência e contra-
referência no âmbito do Sistema Único de Saúde; 

Considerando a necessidade de garantir, de forma complementar e, por decisão e regulação do 
respectivo Gestor do SUS, o acesso a consultas e exames para o diagnóstico diferencial do câncer nas 
Unidades e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia; 

Considerando a necessidade de garantir o acesso da população a assistência oncológica; e 
Considerando a necessidade de auxiliar os gestores na regulação do acesso, controle e avaliação da 

assistência oncológica; resolve: 
  
Art. 1o - Definir as Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, os Centros de 

Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e os Centros de Referência de Alta Complexidade 
em Oncologia e suas aptidões e qualidades: 

§1º - Entende-se por Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia o hospital que possua 
condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência 
especializada de alta complexidade para o diagnóstico definitivo e tratamento dos cânceres mais prevalentes no 
Brasil. Estas unidades hospitalares, compostas pelos serviços discriminados no Art. 2º, cujas Normas de 
Classificação e Credenciamento encontram-se no Anexo I desta Portaria, também devem, sob regulação do 
respectivo Gestor do SUS, guardar articulação e integração com a rede de saúde local e regional e disponibilizar, 
de forma complementar e por decisão do respectivo Gestor, consultas e exames de média complexidade para o 
diagnóstico diferencial do câncer. 

§2º - Entende-se por Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) o hospital 
que possua as condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação 
de assistência especializada de alta complexidade para o diagnóstico definitivo e tratamento de todos os tipos de 
câncer. Estes centros hospitalares, compostos pelos serviços discriminados no Art. 3º, cujas Normas de 
Classificação e Credenciamento encontram-se no Anexo I desta Portaria, também devem, sob regulação do 
respectivo Gestor do SUS, guardar articulação e integração com a rede de saúde local e regional e disponibilizar, 
de forma complementar e por decisão do respectivo Gestor, consultas e exames de média complexidade para o 
diagnóstico diferencial do câncer.  

§3º - Entende-se por Centro de Referência de Alta Complexidade em Oncologia um CACON que exerça 
o papel auxiliar, de caráter técnico, ao Gestor do SUS nas políticas de Atenção Oncológica e que possua os 
seguintes atributos: 

I. ser Hospital de Ensino, certificado pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação, de acordo com a 
Portaria Interministerial MEC/MS nº 1.000, de 15 de abril de 2004; 

II. ter uma base territorial de atuação, conforme os seguintes parâmetros: 
01 Centro de Referência para até 12.000 casos novos anuais 
02 Centros de Referência para >12.000 - 24.000 casos novos anuais 
03 Centros de Referência para >24.000 - 48.000 casos novos anuais 
04 Centros de Referência para > 48.000 - 96.000 casos novos anuais 
05 Centros de Referência para > 96.000 casos novos anuais; 



 

III. participar de forma articulada e integrada com o sistema público de saúde local e regional; 
IV. ter estrutura de pesquisa e ensino organizada, com programas e protocolos estabelecidos; 
V. ter adequada estrutura gerencial, capaz de zelar pela eficiência, eficácia e efetividade das ações 

prestadas; 
VI. subsidiar as ações dos gestores na regulação, fiscalização, controle e avaliação, incluindo estudos de 

qualidade e estudos de custo-efetividade; e 
VII. participar como pólo de desenvolvimento profissional em parceria com o Gestor, tendo como base a 

Política de Educação Permanente para o SUS, do Ministério da Saúde.  
  
Art. 2º - As Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia podem prestar atendimento nos 

serviços abaixo descritos: 
  
I. Serviço de Cirurgia Oncológica; 
II. Serviço de Oncologia Clínica; 
III. Serviço de Radioterapia; 
IV. Serviço de Hematologia; 
V. Serviço de Oncologia Pediátrica. 

  
§1º - Um hospital, para ser credenciado como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia deverá obrigatoriamente contar com, no mínimo, Serviço de Cirurgia Oncológica e Serviço de 
Oncologia Clínica, para o que precisa de: 

a) atender os respectivos requisitos especificados nesta Portaria, no §1º do Art. 1º e nos sub-itens 4.1, 4.2, 
4.3.1 e 4.3.2 do Anexo I; 

b) estabelecer em conjunto com o respectivo Gestor do SUS, referências formais para o encaminhamento 
dos doentes para a assistência em Radioterapia.  

§2º - Por decisão do respectivo Gestor do SUS, com base em parâmetros de necessidade, um hospital 
exclusivo de Hematologia ou um hospital geral com Serviço de Hematologia estruturado podem ser 
credenciados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia exclusivamente para o 
diagnóstico e tratamento de hemopatias malignas de crianças/adolescentes e adultos, para o que precisa de: 

a) atender os respectivos requisitos especificados nesta Portaria, no §1º do Art. 1º e nos sub-itens 4.1, 4.2 
e 4.3.4 do Anexo I;  

b) comprometer-se formalmente com o atendimento hospitalar e ambulatorial de casos de todos os tipos 
de hemopatias malignas, inclusive Leucemias Agudas; e 

c) estabelecer em conjunto com o respectivo Gestor do SUS, referências formais para o encaminhamento 
dos doentes para a assistência em Radioterapia. 

§3º - Por decisão do respectivo Gestor do SUS, com base em parâmetros de necessidade, um hospital 
exclusivo de Pediatria pode ser credenciado como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 
exclusivamente para o diagnóstico e tratamento de neoplasias malignas de crianças/adolescentes, para o que 
precisa de: 

a) atender os respectivos requisitos especificados nesta Portaria, no §1º do Art. 1º e nos sub-itens 4.1, 4.2, 
4.3.4 e 4.3.5 do Anexo I; e 

b) estabelecer em conjunto com o respectivo Gestor do SUS, referências formais para o encaminhamento 
dos doentes para a assistência em Radioterapia. 

§4º - Poderá ser autorizado pela Secretaria de Atenção à Saúde, a partir da solicitação do respectivo 
Gestor do SUS, com base no planejamento da rede regionalizada de atenção oncológica e sob regulação do 
Gestor, a realização de cirurgias oncológicas em Hospitais Gerais, pelo prazo de doze meses, desde que:  

a) atuem de forma complementar às Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia e aos 
CACON; 

b) a produção das Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia e dos CACON não seja 
suficiente nesta área, conforme os parâmetros publicados no Anexo III; 

c) atenda os respectivos requisitos especificados nos sub-itens 4.1, 4.2 e 4.3.1 do Anexo I; 
d) esteja vinculado, de acordo com a rede planejada pelo Gestor, a uma Unidade de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia ou CACON, para cooperação técnica e planejamento terapêutico global conjunto 
dos casos; e 

e) estabeleça em conjunto com o respectivo Gestor do SUS, referências formais para o encaminhamento 
dos doentes para a assistência em Oncologia Clínica, Radioterapia e, se indisponíveis na própria estrutura 
hospitalar, Cuidados Paliativos. 

f) após o prazo estabelecido, poderá ser renovada a autorização desde que os pré-requisitos sejam 
cumpridos.  
  



 

Art. 3º - Os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) devem prestar 
atendimento em todos os serviços abaixo descritos: 

I. Serviço de Cirurgia Oncológica; 
II. Serviço de Oncologia Clínica; 
III. Serviço de Radioterapia; e 
IV. Serviço de Hematologia. 
§1º - Um hospital, para ser credenciado como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 

deverá obrigatoriamente contar com atendimento em todos os serviços descritos acima e atender os respectivos 
requisitos especificados nesta Portaria, quais sejam o §2º do Art. 1º, o sub-item 4.4 e os itens 5 e 6 do Anexo I.  

§2º - Além desses serviços, o hospital credenciado como Centro de Assistência de Alta Complexidade em 
Oncologia poderá, de acordo com a necessidade estabelecida pelo respectivo Gestor do SUS, contar com 
atendimento em Serviço de Oncologia Pediátrica. 
  

Art. 4º - Nenhum Serviço constante dos artigos 2º e 3º, acima, será credenciado isoladamente. 
§1º - Os serviços credenciados à data da publicação desta Portaria, como isolados de radioterapia e/ou de 

quimioterapia, poderão manter o credenciamento, pelo prazo de doze meses, desde que: 
a) seja julgado necessário pelo respectivo Gestor do SUS e possuam autorização específica da Secretaria 

de Atenção à Saúde; 
b) atuem de forma complementar, atendendo, exclusivamente, pacientes encaminhados sob autorização e 

regulação do respectivo Gestor do SUS; 
c) a produção das Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia e dos CACON não seja 

suficiente nesta área, conforme os parâmetros publicados no Anexo III; 
d) cumpram os requisitos das respectivas normas de credenciamento constantes do Anexo II desta 

Portaria; e 
e) estejam vinculados, de acordo com a rede planejada pelo Gestor, a uma Unidade de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia ou CACON, para cooperação técnica e planejamento terapêutico global conjunto 
dos casos. 

f) após o prazo estabelecido, poderá ser renovada a autorização desde que os pré-requisitos se 
mantenham.  

§2º - Para os serviços isolados já credenciados ao SUS, localizados em hospitais que, no mínimo possam 
ser credenciados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, deverão ser adotadas 
medidas de adequação a esta Portaria, neste sentido, no prazo máximo de doze meses. 
  

Art. 5º - Estabelecer que as Unidades e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia e 
Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia implantem, em doze meses a partir da publicação 
desta Portaria, o Registro Hospitalar de Câncer, informatizado, se inexistente no hospital. 

Parágrafo Único - Arquivos eletrônicos dos dados anuais consolidados deverão, no mês de setembro de 
cada ano, a partir de 2007, ser encaminhados para o Instituto Nacional de Câncer, que deverá publicá-los e 
divulgá-los de forma organizada e analítica. 
  

Art. 6º - Disponibilizar no Anexo III desta Portaria os parâmetros de distribuição demográfica e de 
produção das Unidades e Centros de Alta Complexidade em Oncologia e os indicadores de avaliação dos 
serviços de alta complexidade prestados, para o planejamento e organização da atenção oncológica em rede.  
  

Art. 7º - Estabelecer que na definição dos quantitativos e na distribuição geográfica das Unidades de 
Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, dos Centros de Assistência de Alta Complexidade em 
Oncologia (CACON) e dos Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia, os gestores do Sistema 
Único de Saúde utilizem os critérios abaixo e os parâmetros definidos pela Secretaria de Atenção à Saúde – SAS 
no Anexo III desta Portaria: 

I. população a ser atendida; 
II. necessidade de cobertura assistencial; 
III. mecanismos de acesso com os fluxos de referência e contra-referência; 
IV. capacidade técnica e operacional dos serviços;   
V. série histórica de atendimentos realizados, levando em conta a demanda reprimida; e 
VI. integração com os mecanismos de regulação e com os demais serviços assistenciais - ambulatoriais e 

hospitalares – que compõem a rede de atenção oncológica no estado.  
  

Art. 8° - Determinar à Coordenação Geral de Alta Complexidade do Departamento de Atenção 
Especializada, que, em articulação com o Instituto Nacional do Câncer – INCA, seja formalizado um grupo 
técnico de assessoramento aos Estados e Municípios para o planejamento, avaliação e aprovação da rede de 



 

atenção oncológica dos Estados, inclusive com a atribuição de auxiliar as secretarias de saúde nesse 
planejamento.  

Parágrafo Único – O grupo técnico de que trata este artigo deverá contar com representantes do CONASS 
– Conselho Nacional de Secretários de Saúde e CONASEMS – Conselho Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde. 

  
Art. 9° - Determinar que as Secretarias de Estado da Saúde e Secretarias Municipais de Saúde em Gestão 

Plena do Sistema estabeleçam os fluxos assistenciais, os mecanismos de referência e contra-referência dos 
pacientes e, ainda, adotem as providências necessárias para que haja a articulação assistencial preconizada no 
inciso VI do Art. 7º, acima. 
  

Art. 10 - Na situação de ausência de prestação de serviço de alta complexidade oncológica em sua área de 
gestão, o respectivo Gestor do SUS deverá garantir, através dos mecanismos de regulação, o acesso da população 
ao atendimento integral.  
  

Art. 11 - As Secretarias de Estado da Saúde encaminharão a relação dos Centros de Referência, 
aprovados na Comissão Intergestores Bipartite - CIB, para a Coordenação Geral de Alta Complexidade da 
Secretaria de Atenção à Saúde / MS, ficando a autorização a cargo desta. 

Parágrafo Único - Preferencialmente, deverão ser autorizados como Centros de Referência os hospitais 
públicos, filantrópicos, sem fins lucrativos e com fins lucrativos, nesta ordem. 
  

Art. 12 - O Departamento de Atenção Especializada da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da 
Saúde, por meio da Coordenação Geral de Alta Complexidade e do Instituto Nacional de Câncer, que é o Centro 
de Referência de Alta Complexidade em Oncologia do Ministério da Saúde, deverá adotar medidas para articular 
e integrar tecnicamente, os Centros de Referência.  

Parágrafo Único – O CONSINCA – Conselho Consultivo do INCA é o órgão de apoio técnico na 
execução das ações desta Portaria.  
  

Art 13 - A integração hierarquizada das unidades e centros credenciados para prestar serviços 
assistenciais em oncologia deve ser articulada pelo respectivo Gestor do SUS, conforme a rede de atenção 
planejada.  
  

Art. 14 - As unidades e centros credenciados para prestar serviços assistenciais de alta complexidade em 
oncologia deverão submeter-se à regulação, fiscalização, controle e avaliação do Gestor estadual e municipal, 
conforme as atribuições estabelecidas nas respectivas condições de gestão. 
  

Art 15 - As Unidades e os Centros de Assistência e os Centros de Referência que não mantiverem o 
cumprimento do disposto nesta Portaria serão desabilitados pela SAS. 
  

Art. 16 - Determinar que as Secretarias de Saúde dos Estados e dos Municípios adotem as providências 
necessárias ao cumprimento das normas estabelecidas nesta Portaria, podendo estabelecer normas de caráter 
suplementar, a fim de adequá-las às especificidades locais ou regionais. 
  

Art. 17 - Aprovar, na forma de anexos a esta Portaria, o que se segue: 
Anexo I: “Normas de Classificação e Credenciamento de Unidades e Centros de Assistência e 

Autorização dos Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia”; 
Anexo II: “Normas para Manutenção do Credenciamento de Serviços Isolados de Radioterapia e/ou 

Quimioterapia”; 
Anexo III: “Parâmetros de distribuição demográfica, produção e avaliação das Unidades e Centros de 

Assistência e Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia para organização da Atenção 
Oncológica em rede”; 

Anexo IV: “Formulário de Vistoria do Gestor para Classificação e Credenciamento de Unidades e 
Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia”; e 

Anexo V: “Formulário de Vistoria do Gestor para Manutenção de Credenciamento de Serviços Isolados 
de Radioterapia”. 
  

Art. 18 - Estabelecer que todos os estabelecimentos de saúde que tenham sido credenciados em 
conformidade com portarias anteriores deverão ser credenciados novamente de acordo com o estabelecido nesta 
Portaria.  



 

§1º - O prazo para o credenciamento dos serviços de que trata o caput deste Artigo é de 06 (seis) meses, a 
contar da data da publicação desta Portaria; 

§2º - Os serviços que, findo prazo estabelecido no §1º, acima, não obtiverem o credenciamento, serão 
excluídos do sistema.  

  
Art. 19 - Estabelecer que, no prazo de 12 (doze) meses da publicação desta Portaria, a Secretaria de 

Atenção à Saúde publique e divulgue as Diretrizes Nacionais para a Atenção Oncológica que deverão ser 
elaboradas sob coordenação do INCA, que contemplem as neoplasias malignas mais prevalentes no Brasil, a 
serem observadas pelas Unidades e Centros de Assistência e Centros de Referência de Alta Complexidade em 
Oncologia.  

Parágrafo Único - As Diretrizes Nacionais publicadas devem ser atualizadas, pelo menos, a cada 04 
(quatro) anos.  

  
Art. 20 - Esta Portaria revoga a Portaria SAS/MS nº 113, de 31 de março de 1999, e entra em vigor na 

data de sua publicação. 
  

JOSÉ GOMES TEMPORÃO 
Secretário 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


