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Mensagem do Diretor Geral do INCA

Quatro anos de Programa Viva Mulher

No passado, as ações dirigidas à detecção precoce do câncer do colo do útero, no Brasil, caracterizaram-
se, na maioria das vezes, por estratégias isoladas e pontuais, observando-se má organização e articulação
dos serviços, dificuldade de acesso aos cuidados, falta de recursos materiais e humanos, desconhecimento
pela usuária e pelos profissionais de saúde, crenças e atitudes desfavoráveis. Consequentemente, havendo
ineficiência em captar o grupo alvo, não foi registrado impacto sobre o quadro de morbimortalidade.

Em 18 de agosto de 1998, em um feito inédito no país, o Ministério da Saúde iniciou uma grande ação
de mobilização social, por meio da qual mulheres de 35 a 49 anos de idade foram convidadas para comparecer
à unidade de saúde mais próxima de suas residências, para serem submetidas ao exame citopatológico. Esta
atividade, que estendeu-se até 30 de setembro do mesmo ano, expandiu para todo o território nacional
estratégias definidas à partir de um Projeto Piloto, ocorrido entre janeiro de 1997 e junho de 1998, do qual
participaram 124.440 mulheres, residentes em seis localidades selecionadas. Desde então o Viva Mulher -
Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero conta com ações contínuas em todas as
Unidades da Federação e na maioria dos municípios brasileiros.

Nestes 48 meses de Programa Nacional (agosto de 1998 a julho de 2002) deve-se ressaltar a ampliação
das ações de comunicação social, a garantia do financiamento dos procedimentos ambulatoriais, a criação
do aplicativo de informática (SISCOLO) Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero para melhor
gerenciamento das informações do Programa, a vinculação do fornecimento em meio eletrônico do laudo
e de informações demográficas, clínicas e epidemiológicas ao pagamento dos exames citopatológicos e
histopatológicos, o envolvimento de parceiros governamentais e do terceiro setor no planejamento,
implementação e execução das ações, a incorporação de ações de monitoramento externo da qualidade do
exame citopatológico, o fortalecimento da base geopolítica com ênfase na sensibilização de gestores, a
readequação da rede de coleta, diagnóstico e tratamento, a implantação de pólos para Cirurgia de Alta
Freqüência (CAF), a realização de supervisões técnicas rotineiras às Secretarias de Estado de Saúde, a
inclusão do número de exames citopatológicos entre os indicadores municipais da atenção básica e a
realização de oficinas de trabalho para a implantação das rotinas de seguimento da mulher com exames
positivos.

Além disso, foram firmados convênios com todas as Unidades da Federação e com o terceiro setor
(REDEH) num valor total de R$ 33.642.920,00*, objetivando fortalecer os núcleos gerenciais em nível de
estado e município e capacitar recursos humanos necessários às ações de controle do câncer do colo do
útero. Como conseqüência, em 2000 e 2001 foram capacitados para gerenciamento do programa 2.733
profissionais; os treinamentos para coleta de amostras para o exame citopatológico contemplaram 4.221
profissionais de saúde, enquanto 325 médicos foram capacitados em Cirurgia de Alta Freqüência, 113
citotécnicos foram reciclados no laboratório de citopatologia do INCA e 928 profissionais foram treinados
para operar o SISCOLO.

No que diz respeito as ações dirigidas à população feminina, além das ações educativas, entre agosto de
1998 e julho de 2002, o Programa registrou a realização de 37.446.158 exames citopatológicos, 191.453
exames anatomopatológicos do colo do útero e 76.943 cirurgias de alta freqüência.

Somente com os procedimentos de coleta, leitura de lâminas e cirurgia de alta freqüência, o Ministério
da Saúde investiu, nestes 4 anos, 215 milhões de reais, conforme apresentado na tabela abaixo.
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*Convênio para o projeto piloto do VM = R$5.985.770,00; Convênio para ações do Programa Viva Mulher nas 27 Unidades da
Federação em 2000 e 2001 (R$14.921.000,00) e em 2002 e 2003 (R$12.061.600,00) = R$26.982.600,00 e REDEH =
R$674.550,00.

Programa Viva Mulher: quantidade de procedimentos e valores pagos pelo Ministério da Saúde. Brasil, agosto de 1998 a julho de
2002.

Este livro apresenta uma síntese das informações sobre câncer do colo do útero disponíveis no país e das
ações que vêm sendo desenvolvidas para reduzir o impacto da doença sobre a população feminina brasileira.

Fonte: DATASUS (dados atualizados em 25 de setembro de 2002).

Jacob Kligerman
Diretor Geral

Instituto Nacional de Câncer



7

Viva Mulher

O Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero

O Viva Mulher - Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero e de Mama foi criado
com o objetivo de reduzir a mortalidade e as repercussões físicas, psíquicas e sociais desses canceres na
mulher brasileira, por meio da oferta de serviços para prevenção e detecção em estágios iniciais, tratamento
e reabilitação.

Desta forma, as diretrizes e estratégias traçadas para o Programa contemplam a formação de uma rede
nacional integrada, com base em um núcleo geopolítico gerencial, sediado no município, que permitirá
ampliar o acesso da mulher aos serviços de saúde. Além disso, a capacitação de recursos humanos e a
motivação da mulher para cuidar da sua saúde fortalecerão e aumentarão a eficiência da rede formada para
o controle do câncer.

Atualmente, as estratégias principais para o controle desta doença, no Brasil, baseiam-se na disponibilização
do exame citopatológico (Papanicolaou) para as mulheres entre 25 e 59 anos de idade, no tratamento
adequado da doença e de suas lesões precursoras em 100% dos casos e no monitoramento da qualidade do
atendimento à mulher, nas suas diferentes etapas.

As metas e estratégias são ambiciosas, mas não se pode descartar outros objetivos a serem alcançados.
Apesar do enfoque do Programa ser o câncer do colo do útero e de mama, a assistência integral à mulher
deve ser incentivada. Estas ações de saúde devem ser implementadas de maneira progressiva e crescente em
complexidade, de acordo com a capacidade operacional de cada unidade de saúde.

A hierarquização da rede, com fortalecimento dos pólos secundários ambulatoriais de assistência e
desospitalização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos das lesões precursoras do câncer do colo do
útero, tem sido fundamental para o sucesso do Programa. Além disto, a garantia de referência para aqueles
casos que necessitam de atenção hospitalar e de cuidados paliativos para doentes terminais têm sido uma
preocupação constante. Finalmente, acreditamos que a estruturação hierarquizada da assistência serve não
só para a otimização do controle do câncer ginecológico, mas também para a operacionalização de todas as
ações relativas à saúde da mulher, dentro da ótica de assistência integralizada.

Diversas ações foram realizadas ao longo dos últimos anos com o objetivo de hierarquizar a rede,
estabelecer normas e diretrizes, garantir o financiamento das ações e consolidar parcerias, que foram
fundamentais para o implementação do Programa Viva Mulher em todo o país, conforme detalha-se a
seguir:

1995 - O governo brasileiro participa da VI Conferência Mundial sobre a Mulher, na China, e assume o
compromisso de desenvolver um programa de âmbito nacional visando o controle do câncer do colo do
útero no País.

1996 - Desenvolvimento de um Projeto Piloto para rastreamento do câncer do colo do útero, por meio da
oferta do exame citopatológico (Papanicolaou), tendo em vista a inexistência de experiência prévia na
implantação de programas nacionais de prevenção secundária e as marcadas diferenças socioeconômicas
observadas no país.

1997
- Implantação do Projeto Piloto Viva Mulher: Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do
Útero, para a faixa etária de 35 a 49 anos de idade, a partir do primeiro semestre de 1997, em seis
localidades brasileiras, conforme discriminado abaixo:



8

janeiro de 1997: Curitiba (PR).
março de 1997: Recife (PE), Distrito Federal (Taguatinga, Ceilândia e Samambaia) e Rio de Janeiro (RJ
- na Zona Oeste da cidade, nos bairros de Campo Grande, Bangu e Santa Cruz).
abril de 1997: Belém (PA).
janeiro de 1998: Estado de Sergipe.

- Incorporação do método de Cirurgia de Alta Freqüência - CAF (método "ver e tratar"), por meio do qual,
em nível ambulatorial, pode-se realizar biópsia e a retirada da lesão, de imediato, após a visualização no
colo do útero (colposcopia) de lesões precursoras de câncer ou câncer em fase inicial, apontados pelo exame
citopatológico (Papanicolaou).
- Avaliação do Projeto Piloto Viva Mulher, em junho de 1998 - foram cadastradas 124.440 mulheres, das
quais:

5,8% das mulheres realizaram o exame pela primeira vez na vida;
3,7% dos exames citopatológicos apresentaram algum tipo de alteração;
2,0% das amostras foram classificadas como insatisfatórias;
houve perda de seguimento em 27,7% das mulheres.

1998
- Lançamento da Primeira Fase de Intensificação do Viva Mulher, no período de 18 de agosto a 30 de
setembro, com realização do exame citopatológico (Papanicolaou) prioritariamente, em todas as mulheres
brasileiras, da faixa etária de 35 a 49 anos de idade. A avaliação desta fase mostrou que participaram 97,9%
dos municípios brasileiros, de todos os Estados, sendo realizados 3.177.740 exames citopatológicos (Papa-
nicolaou);
- A avaliação do banco de dados do - Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO) -
foram cadastrados 2.150.751 exames citopatológicos, dos quais:

38,6% das mulheres realizaram o exame pela primeira vez na vida;
3,1% dos exames citopatológicos apresentaram algum tipo de alteração;
3,4% das amostras foram classificadas como insatisfatórias;
houve perda de seguimento em 22,7% das mulheres.

- Ampliação e qualificação da rede de coleta de material e da rede de laboratório para o exame citopatológico
(Papanicolaou) no País, com pagamento desses exames com recursos do Fundo de Ações Estratégicas e
Compensação - FAEC e padronização dos laudos.
- Ampliação e qualificação da rede de serviços para o tratamento ambulatorial, com distribuição de 190
equipamentos para Cirurgia de Alta Freqüência (CAF), para todos os estados, a fim de serem implantados
pólos de referência.
- Padronização e incorporação na tabela do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) dos
procedimentos referentes ao:

exame anatomopatológico do colo uterino;
controle de qualidade do exame citopatológico cérvico-vaginal (pagamento com recursos do Fundo de
Ações Estratégicas e Compensação-FAEC) e cirurgia de alta freqüência.

- Realização de pesquisa, no período de 03 e 04 de setembro, por meio de 600 entrevistas com mulheres de
30 anos ou mais, nos Estados de São Paulo e Pernambuco sobre o índice de memorização (recall) da ação de
comunicação social da Primeira Fase de Intensificação mostrou que:

95% das entrevistadas referiram ter visto, lido ou ouvido alguma coisa sobre o câncer do colo do útero;
98% referiu ter gostado ou adorado a campanha;
os meios de comunicação mais lembrados foram a televisão e o rádio.

- Oficina de trabalho "Câncer de Mama - Perspectivas e Controle", ocorrida no período de 19 a 20/11/98,
na cidade do Rio de Janeiro (RJ), com a participação das Sociedades Científicas e Civis, governamentais e
não governamentais, para o estabelecimento das diretrizes do Programa Nacional de Controle do Câncer
de Mama.

1999
- Realização e registro no SIA/SUS de 7.912.457 exames citopatológicos cérvico-vaginais e micro-flora.
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- Celebração de Convênio com os municípios do Rio de Janeiro, Belém e Curitiba, Distrito Federal e
Estado de Sergipe, para estruturação de pólos de capacitação de recursos humanos para o Programa com
repasse de R$ 5.985.770,00.
- Produção de spots de rádio para estimular as mulheres a retornarem às Unidades de Saúde para busca do
resultado do exame citopatológico realizado em 1998.
- Realização da pesquisa intitulada "Disque Colo" no período de 10/08 a 05/11/99, em 5.507 municípios,
pelo Disque Saúde, a fim de avaliar a Primeira Fase de Intensificação. Esta mostrou que:

5.389 (97,9%) municípios participaram;
17.159 postos de coleta foram disponibilizados;
82% dos municípios informaram que mulheres com resultados positivos receberam seus exames conforme
previsto;
o meio de recrutamento das mulheres mais utilizado foi o rádio (considerado por 42,5% dos municípios),
seguido dos materiais impressos (21,7% dos municípios).

- Monitoramento das 12.125 mulheres com lesões precursoras de alto grau cadastradas no SISCOLO,
realizado por intermédio das Secretarias de Estado de Saúde, mostrou que:

9.017 (74,37%) mulheres foram tratadas;
275 (2,27%) mulheres recusaram-se a iniciar o tratamento ou abandonaram-no;
77 (0,64%) evoluíram para óbito, sendo que três destes ocorreram após a realização de tratamento;
2.758 (22,75%) mulheres não foram localizadas.

- Monitoramento das 48.537 mulheres com lesões precursoras de baixo grau, ASCUS e AGUS cadastradas
no SISCOLO foi realizado por intermédio das Secretarias de Estado de Saúde. A avaliação qualitativa desta
ação, por meio de pesquisa telefônica aos municípios brasileiros (DISQUE COLO), confirmou o
encaminhamento para repetição do exame citopatológico, após seis meses, em 80% dos casos.
- Realização de um inquérito postal, a partir do banco de dados do SISCOLO, para saber a opinião das
mulheres com resultados alterados de exames citopatológicos sobre os serviços públicos de saúde.
- Implantação do Programa Viva Mulher em todas as Secretarias de Estado da Saúde e no Distrito Federal,
com designação oficial de um gerente para o Programa (Anexo I).
- Celebração de Convênio entre o Ministério da Saúde e as 27 Secretarias de Saúde, dos Estados e do
Distrito Federal, com interveniência do Instituto Nacional de Câncer (INCA), com repasse de R$
14.921.000,00.
- Manutenção dos mecanismos de financiamento do Programa com pagamento com recursos do Fundo de
Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) para os procedimentos de coleta de material para exames
citopatológicos, exame citopatológico cérvico-vaginal e micro-flora e controle de qualidade do exame
citopatológico cérvico-vaginal.
- Reformulação do SISCOLO com vinculação do pagamento dos procedimentos por meio de Boletim de
Produção Ambulatorial (BPA) em meio magnético.
- Distribuição de 74 equipamentos para Cirurgia de Alta Freqüência (CAF) para os estados, a fim de serem
implantados pólos de referência.
- Publicação da portaria 1230/GM (Anexo II), de 14/10/99, republicada em 11/11/99, autorizando a
realização da CAF em ambulatórios não hospitalares.
- Realização de dois encontros com as coordenações estaduais do Programa para realização de um diagnóstico
situacional (abril/1999) e início do processo de treinamento gerencial para o Programa (julho/1999).
- Realização de cinco treinamentos piloto macrorregionais para gerenciamento do Programa em parceria
com os 27 Coordenadores Estaduais do Programa. Participaram dos treinamentos 175 municípios e 227
profissionais de saúde.
- Publicação da Portaria GM/MS n.º 408 (Anexo II), de 30 julho de 1999, que torna obrigatório o repasse
dos dados do SISCOLO (BPA) por meio magnético.
- Treinamento em radiologia mamária, no Hospital do Câncer II/INCA, para 27 profissionais técnicos e 27
médicos radiologistas, encaminhados pelas Coordenações Estaduais do Viva Mulher.

2000
- Realização e registro no SIA/SUS de 7.015.659 exames citopatológicos cérvico-vaginais e micro-flora.

Viva Mulher
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- A avaliação do banco de dados do SISCOLO - foram cadastrados 5.611.029 exames citopatológicos, dos
quais:

15,3% das mulheres realizaram o exame pela primeira vez na vida;
2,8% dos exames apresentaram algum tipo de alteração;
1,4% das amostras foram classificadas como insatisfatórias.

- Estabelecimento de parceria técnica com as: Sociedade Brasileira de Patologia, Sociedade Brasileira de
Citopatologia, Sociedade Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, Sociedade Brasileira
de Mastologia e Colégio Brasileiro de Radiologia.
- Implantação do SISCOLO (versão 2.0) em todos os laboratórios de citopatologia do país a partir de
janeiro.
- Distribuição de 12 equipamentos para CAF para os estados.
- Participação nas reuniões das Comissões Intergestoras Bipartite (CIB) nos Estados de Rio de Janeiro,
Piauí, Acre, Bahia, Tocantins, São Paulo, Paraíba e Amazonas.
- Realização no mês de julho de nove oficinas de trabalho com os representantes das áreas de planejamento
e avaliação e as Coordenações Estaduais para elaboração dos planos de trabalho 2000 a 2001.
- Realização de sete visitas de supervisão das ações do Programa nos Estados de Pernambuco, Amazonas,
Distrito Federal, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Acre e Goiás.
- Publicação da Portaria n.º 238 (Anexo II), de 13/07/2000, da Secretaria de Assistência à Saúde, que
inclui nas tabelas de serviço e classificação de serviço do SIA/SUS, os códigos, a descrição do procedimento
e a qualificação dos profissionais para realização do controle de qualidade do exame citopatológico cérvico-
vaginal.
- Elaboração de módulos de capacitação de recursos humanos - programas de ensino - para treinamento de:

gerentes municipais do Programa;
profissionais de saúde das unidades primárias para coleta do exame citopatológico e exame clínico das
mamas;
profissionais de saúde das unidades secundárias para CAF;
digitadores dos BPA magnéticos (SISCOLO) dos laboratórios credenciados do SIA/SUS.

- Realização de treinamentos para:
gerentes municipais, com participação de 724 profissionais de saúde de 431 municípios;
coleta do exame citopatológico, com participação de 775 profissionais de saúde de 273 municípios;
exame clínico das mamas, com participação de 960 profissionais de saúde de 568 municípios;
cirurgia de alta freqüência (CAF), com participação de 202 médicos ginecologistas.
SISCOLO - módulo seguimento, com participação de 117 profissionais para monitoramento do
seguimento das mulheres e 169 profissionais para operacionalização do sistema.

- Elaboração dos materiais educativos (livros, livretes, folhetos, cartazes e display de mesa) para profissionais
de saúde coordenadores municipais do programa; gerentes de unidades de saúde; médicos generalistas,
ginecologistas, mastologistas, citopatologistas, histopatologistas e cirurgiões gerais; enfermeiros, auxiliares
de enfermagem e citotécnicos.
- Publicação na Revista Brasileira de Cancerologia, 2000, 46(1), do artigo intitulado "Recomendações
Básicas do Instituto Nacional de Câncer, do Ministério da Saúde, para o Controle do Câncer do Colo do
Útero".
- Aquisição de 50 mamógrafos e aquisição e entrega de 50 processadoras para as Secretarias de Estado da
Saúde, mediante Comodato, para implementação do diagnóstico do câncer de mama e implantação de
pólos de referência para treinamento de médicos e técnicos em radiologia mamária.
- Supervisões de 193 municípios realizadas pelas Coordenações Estaduais do Programa.
- Realização, em novembro, do Encontro de Coordenadores Estaduais para Avaliação do Programa.
- Disponibilidade de uma rede de atenção para as ações de controle do câncer do colo do útero na rede SUS
de:

6.908 postos de coleta (em 2.807 municípios);
687 laboratórios de citopatologia;
308 equipamentos de cirurgia de alta freqüência.

- Realização do Seminário para Elaboração de Norma Técnica para Diagnóstico e Manejo Clínico da
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Infecção pelo HPV, em parceria com a Coordenação Nacional de DST/AIDS e Área Técnica de Saúde da
Mulher,  09 e 10 de outubro de 2000.

2001
- Realização e registro no SIA/SUS de 8.624.101 exames citopatológicos cérvico-vaginais e micro-flora.
- A avaliação do banco de dados do SISCOLO - Foram cadastrados 4.522.050 exames citopatológicos, dos
quais:

13,7% das mulheres realizaram o exame pela primeira vez na vida;
2,7% exames apresentaram algum tipo de alteração;
1,2% das amostras foram classificadas como insatisfatórias.

- Elaboração e execução do plano de ação para a Segunda Fase de Intensificação das Ações de Controle do
Câncer do Colo do Útero do Programa Viva Mulher com a Secretaria de Políticas de Saúde (Área Técnica
de Saúde da Mulher, Departamento de Atenção Básica, DST/AIDS); Secretaria de Assistência à Saúde
(Departamento de Sistemas e Redes Assistenciais, Departamento de Controle e Avaliação e INCA); Secretaria
Executiva (DATASUS) e Subsecretaria de Assuntos Administrativos (SAA).
- Publicação da Portaria nº 1102/GM (Anexo II), em 30/07/2001, instituindo o Comitê Executivo da
Segunda Fase de Intensificação do Viva Mulher.
- Realização de três reuniões preparatórias para a Segunda Fase de Intensificação das Ações de Controle do
Câncer do Colo do Útero do Programa Viva Mulher, com participação de todos os Coordenadores Estaduais
e representantes do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS), nos períodos de:

11 e 12/06/01, em Brasília (DF);
17 e 18/07/01, no Rio de Janeiro (RJ); e
10/12/01, no Rio de Janeiro (RJ).

- Elaboração de material educativo sobre prevenção do câncer do colo do útero, para a Segunda Fase de
Intensificação, para profissionais de saúde.
- Apoio técnico à Assessoria de Comunicação do Ministério da Saúde (ASCOM), para a elaboração de
material de comunicação social sobre a prevenção do câncer do colo do útero, para a Segunda Fase de
Intensificação.
- Desenvolvimento da versão 3.0 do SISCOLO, que contempla: ambiente Windows; possibilidade de
processamento em rede; cadastramento de unidades de saúde com crítica de integridade e módulos de
seguimento das mulheres com resultados alterados e de monitoramento externo da qualidade.
- Implantação da versão 3.0 do SISCOLO, por meio de treinamento realizado em cada Estado, pela equipe
da Divisão de Informática/INCA e da Coordenação de Prevenção e Vigilância (Conprev/INCA), no período
de maio a outubro, com a participação de 928 profissionais pertencentes às equipes da Coordenação
Estadual, das Regionais de Saúde e do Município da capital do Estado, atingindo 375 laboratórios prestadores
de serviços ao SUS.
- Elaboração, em parceria com o Serviço Integrado Tecnológico em Citopatologia - (SITEC/INCA) e
Coordenação de Ensino e Divulgação Científica (CEDC/INCA), do programa de ensino do módulo de
Atualização em Diagnóstico Citopatológico de Lesões do Colo do Útero para citotécnicos, com realização
de treinamentos com 40 horas-aula, em oito turmas, para 113 profissionais, de 19 estados.
- Realização de treinamentos em todo o país, por meio das Coordenações Estaduais do Programa para:

gerentes municipais, com participação de 2.009 profissionais de saúde, de 1.319 municípios;
coleta do exame citopatológico do colo do útero, com participação de 3.446 profissionais de saúde, de
1.507 municípios;
exame clínico das mamas, com participação de 2.113 profissionais de saúde, de 1.329 municípios;
cirurgia de alta freqüência, com participação de 123 médicos ginecologistas, de 111 municípios.

- Participação na Reunião Internacional de Sistemas de Informações sobre Câncer Cérvico-Uterino, em
Washington DC, no período de 05 e 06/03/2001, promovida pela Coordenação do Programa de
Enfermidades Não Transmissíveis, da Organização Pan-americana da Saúde.
- Apresentação do Programa Viva Mulher no 19th International Papillomavírus Conference, entre 1 e 7 de
setembro de 2001, em Florianópolis - SC.
- Participação na Oficina de Trabalho Subregional sobre Câncer Cérvico Uterino, promovida pela Organização

Viva Mulher
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Pan-americana da Saúde, em Santa Cruz de La Sierra, Bolívia, no período de 24 e 25/07/01, a fim de
discutir políticas públicas e cooperação técnico-científica para Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia,
Peru e Brasil.
- Articulação com o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, da Universidade de Campinas (SP),
para cooperação técnico-científica, em 01/08/01, em Campinas (SP) e 14/11/01, no Rio de Janeiro (RJ).
- Apoio técnico aos treinamentos realizados pelas Coordenações Estaduais dos Estados do Tocantins (08 a
10/08/01), Rondônia (12 a 15/08/01), Minas Gerais (17 e 18/08/01), Paraná (23 e 24/08/01), Amazonas
(31/08/01), Pará (08 e 09/10/01) e Paraná (09 e 10/11/01) com deslocamento de profissionais do INCA
para ministrar palestras.
- Realização de sete visitas de supervisão das ações do Programa nos Estados do Pará (07 e 08/08/01),
Espírito Santo (14 e 15/08/01), Bahia (27 e 28/08/01), Santa Catarina (20 e 21/09/01), Rio Grande do Sul
(09 e 10/10/01), Distrito Federal (23/10/01) e Mato Grosso do Sul (25/10/01), com a participação de
técnicos do INCA e das Secretarias de Estado da Saúde (Coordenação do Viva Mulher, Controle e Avaliação,
Planejamento e Secretário de Saúde) e visando o acompanhamento da execução do plano de trabalho dos
convênios firmados e a integração dos diversos setores das Secretarias para a implantação do programa em
nível local.
- Publicação da Portaria Conjunta SES/SAS/nº 49, de 13.08.2001 (Anexo II), que inclui na relação de
procedimentos estratégicos do SIA/SUS, o procedimento 08.033.03-0 Cirurgia de Alta Freqüência no
Trato Genital Inferior, a ser financiado pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC).
- Publicação da Portaria Conjunta nº 92, de 16/10/2001 (Anexo II), que exclui das Tabelas de Procedimentos
e de Serviços e Classificação de Serviços, do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS, o Controle de
Qualidade do Exame Citopatológico Cérvico Vaginal (procedimento 12.011.02-9; serviço 040; classificação
120).
- Realização do Seminário Interno de Prevenção em novembro de 2001, onde foram definidas as estratégias
de detecção precoce adotadas pelo Instituto Nacional de Câncer.
- Participação no IV Encontro Paranaense de Prevenção e Controle do Câncer Ginecológico no período de
09 e 10/11/01, com o tema "Enfrentamento do Câncer no Brasil", patrocinado pela Associação Médica do
Paraná.
- Elaboração de programa de ensino e realização de três Oficinas de Trabalho para Planejamento e
Gerenciamento do Programa Viva Mulher nos Estados da Bahia (18 a 22/11/01), Minas Gerais (04 a 06/
12/01), e Pará (17 a 19/12/01).
- Realização, no período de 22 e 23/11/01, do Seminário para Discussão da Nomenclatura Brasileira de
Laudos de Exames Citopatológicos (CITO 2001), com a participação de membros da Sociedade Brasileira
de Patologia, Sociedade Brasileira de Citopatologia e de seus capítulos estaduais, além de técnicos do
INCA, para discutir a atual nomenclatura brasileira sob o prisma das mudanças propostas pelo Consensus
Guidelines on the Management of Cytological Abnormalities and Cervical Cancer Precursors (encontro promovido
pela American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, no período de 6 a 9/09/2001, em Bethesda,
EEUU) e suas conseqüências nas condutas diagnosticas terapêuticas. As alterações acordadas só vigorarão
a partir do segundo semestre de 2002.
- Realização, no período de 11 a 14/12/01, do Encontro de Coordenadores para Avaliação do Programa,
com apresentação dos resultados obtidos durante o ano e dos problemas enfrentados pelos Estados, bem
como elaboração da agenda de compromisso das ações a serem desenvolvidas no ano de 2002.
- Entrega dos 50 mamógrafos adquiridos em 2000, às Secretarias de Estado da Saúde, mediante a assinatura
de comodato, para implementação do diagnóstico do câncer de mama e implantação de pólos de referência
para treinamento em radiologia mamária.

2002
- Realização e registro no SIA/SUS de 6.606.735 exames citopatológicos cérvico-vaginais e micro-flora (até
julho).
- A avaliação do banco de dados do SISCOLO - Foram cadastrados 2.559.406 exames citopatológicos, até
junho de 2002, dos quais:

20,2% das mulheres realizaram o exame pela primeira vez na vida;
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2,5% exames apresentaram algum tipo de alteração;
1,3% das amostras foram classificadas como insatisfatórias.

Obs.: dados atualizados em 27/09/02.

- Realização de seis Oficinas de Trabalho para Planejamento e Gerenciamento do Programa Viva Mulher
nos Estados do Acre (22 e 23/01/02); Maranhão (29 a 31/01/02), com participação do Estado do Piauí;
Mato Grosso (05 a 07/02/02), com participação do Estado de Rondônia; Rio de Janeiro (18 a 20/02/02);
Tocantins (20 a 22/02/02); e Alagoas (26 a 28/02/02).
- Realização, em parceria com Serviço Integrado Tecnológico em Citopatologia, de módulo de Atualização
em Diagnóstico Citopatológico de Lesões do Colo do Útero para Citotécnicos, com participação de 11
profissionais, de quatro estados, no período de 04 a 08/02/02.
- Realização de cinco (5) visitas de supervisão das ações do Programa nos Estados de Goiás (16 a 17.01.02),
Pernambuco (28.02 a 01.03.02), Paraná (25.03.02), Amazonas (03.09.02) e Pernambuco (29.10.02).
- Treinamento teórico e prático para a coleta de exames citopatológicos de Papanicolaou e para a coleta de
captura híbrida para 25 enfermeiros que participaram na pesquisa de validade dos exames de DNA do
HPV(captura híbrida) e citologia de meio líquido na detecção precoce do câncer do colo do útero.
- Co-autoria da pesquisa "Validade dos exames de DNA do HPV (captura híbrida II) e citologia em meio
líquido na detecção precoce do câncer do colo do útero", realizada nos municípios de Nova Iguaçu e Duque
de Caxias - RJ, em parceria com a Divisão de Epidemiologia/Conprev e Hospital do Câncer II/INCA.
- Apresentação da proposta para a Segunda Fase de Intensificação das Ações de Controle do Câncer do
Colo do Útero às Sociedade Brasileira de Citopatologia, Sociedade Brasileira de Patologia e Sociedade
Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, no dia 15/01/02, a fim de solicitar apoio
aos Estados por meio de seus capítulos, com ênfase no monitoramento externo da qualidade.
- Implantação e utilização da versão 3.04 do SISCOLO, em nível nacional, a partir de 1º de fevereiro.
- Criação de uma página na Internet com o conteúdo do Programa Viva Mulher: http://www.inca.gov.br/
prevencao/programas/viva_mulher/
- Criação da sala de situação para monitoramento das ações nacionais desenvolvidas durante a segunda fase
de intensificação do Programa Viva Mulher, que incluiu o registro de informações, a análise de cenários e
propostas de intervenção.
- Especificação técnica de um aplicativo (software) elaborado pelo DATASUS para facilitar o monitoramento
das coletas de exames citopatológicos durante a Segunda Fase de Intensificação das Ações de Controle do
Câncer do Colo do Útero.
- Lançamento, em 18 de março de 2002, da Segunda Fase de Intensificação das Ações de Controle do
Câncer de Colo do Útero, com período inicialmente previsto até 12 de abril e prorrogado, posteriormente,
até o dia 30 de abril. No município do Rio de Janeiro, devido à epidemia de dengue, o lançamento da
campanha foi postergado para o dia 06/05/02. Foram examinadas 3.856.650 mulheres em todo o Brasil.
- Elaboração e publicação da Portaria SAS nº 195 de 22 de março de 2002 (Anexo II), majorando o valor do
exame histopatológico do colo do útero para R$ 13,89 (Anexo II).
- Especificação técnica para o desenvolvimento de um aplicativo (software) para registro do movimento da sala
de situação, referente à Segunda Fase de Intensificação das Ações de Controle do Câncer do Colo do Útero.
- Criação de um aplicativo para envio, pelo Coordenador Estadual do Programa ao INCA, dos dados
semanais das coletas dos exames citopatológicos da Segunda Fase de Intensificação das Ações de Controle
do Câncer do Colo do Útero.
- Reunião de Avaliação da Segunda Fase de Intensificação do Programa Nacional de Controle do Câncer do
Colo do Útero, no período de13/05/02 a 17/05/02, em Brasília (DF).
- Reunião com Coordenadores Estaduais e Coordenadores dos Municípios das capitais, realizada em Brasília
(DF), no período de 13 a 17/05/02, a fim de avaliar as ações desenvolvidas no período de 18/03 a 30/04/
02, discutir estratégias para o seguimento das mulheres e a participação dos estados na III Semana Nacional
de Incentivo à Saúde das Mamas (SENAISM), que ocorreu entre 5 e 11 de agostode 2002, coordenada pela
SBM, com o apoio do INCA. Foram ainda apresentados informes sobre a condução dos Programas de
Câncer de Próstata, Intestino, Boca e Pele.
- Apresentação do Programa Viva Mulher no II Congresso Brasileiro de Citologia Clínica, no período de
26/05/02 a 30/05/02, em Fortaleza - CE.

Viva Mulher
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- Participação do Workshop do Sistema DNA - CITOLIQ, Digene Brasil, no período de 28/05/02 e
29.05.02, no Rio de Janeiro - RJ.
- Assinatura do Convênio com a Fundação Ary Frauzino para Pesquisa e Controle do Câncer para apoiar o
processo de seguimento das mulheres em cujos exames foram identificadas lesões pré-neoplásicas do colo
do útero ou câncer.
- Participação na II Jornada de Ginecologia Oncológica, no Hospital do Câncer II/INCA, no período de
27/06/02 a 29/06/02, com o tema "Prevenção do Câncer de Colo Uterino: A solução passa pela integração".
- Participação no 18th UICC international Cancer Congress, da União Internacional Contra o Câncer, no
período de 30/06/02 a 05/07/02, em Oslo - Noruega.
- Publicação, na Revista Brasileira de Cancerologia, da nota técnica sobre a periodicidade de realização do
exame citopatológico do colo do útero, em julho de 2002.
- Participação da III Semana de Incentivo à Saúde Mamária coordenada pela Sociedade Brasileira de
Mastologia, em agosto de 2002.
- Apresentação, em reunião técnica da FEBRASGO - capítulo Rio de Janeiro, do Programa Viva Mulher,
em agosto de 2002.
- Promoção da oficina de trabalho de recomendações para o Programa Viva Mulher, entre 21 e 22 de
agosto, no Hotel Novo Mundo - Rio de Janeiro.
- Participação no IV Seminário Estadual de Avaliação do Programa Viva Mulher, realizado 29 e 30/08/02,
em Belo Horizonte - MG.
- Apresentação do Programa Viva Mulher, no I Congresso Paraibano de Oncologia, 29 a 31/08/02, em
João Pessoa - PB.
- Apresentação do Programa Viva Mulher, no Eurogin 2002 - Congresso de Experts em Patologia do Trato
Genital Inferior e Colposcopia, entre os dias 29 e 31 de agosto de 2002, em Porto Alegre - RS.
- Apresentação do Programa Viva Mulher, no IV Congresso da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente
Transmissíveis, no período de 01 a 04/09/02, em Manaus - AM, com o tema "Prevalência de Mulheres
com Alterações Citológicas no Programa Viva Mulher".
- Disponibilização na página do DATASUS, desde 4 de setembro, das informações referentes aos laudos
dos exames citopatológicos, acompanhados dos dados demográficos e epidemiológicos.
- Aprovação da nova proposta de laudo citopatológico para o Programa Viva Mulher no XVII Congresso
Brasileiro de Citopatologia, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 04 a 08/09/02.
- Apresentação do Programa Viva Mulher no XVII Congresso Brasileiro de Citopatologia, realizado em Foz
do Iguaçu - PR, no período de 04 a 08 de setembro de 2002.
- Participação no I Encontro sobre Estatística e Epidemiologia na Análise de Dados Hospitalares de Câncer,
realizado no dia 02/10/02, no Instituto Nacional de Câncer.
- Participação do VIII Simpósio Internacional da SBPTGIC, com a apresentação do Programa Viva Mulher,
em Campo Grande - MS no período de 09/10/02 a 13/10/02,
- Participação no Curso Atualização em Práticas Educativas em Atenção Integral à Saúde da Mulher, na
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio - FIOCRUZ , em 22/10/02, abordando o tema "Câncer
Ginecológico e Câncer de Mama".
- Apresentação do Programa Viva Mulher no II Congresso Franco Brasileiro de Oncologia, de 30/10 a 01/
11/02, em Copacabana - RJ, com o tema "Prevenção do câncer do colo do útero".
- Publicação, na Revista Brasileira de Cancerologia, dos resultados do seminário interno de prevenção,
realizado em novembro de 2001, sintetizando as evidências científicas no rastreamento dos cânceres de
boca, pele, intestino, mama, colo do útero e próstata.
- Lançamento do portal do Programa Viva Mulher, em 03 de dezembro de 2002 como um canal de
disseminação de informações junto às coordenações do Programa.
- Participação, no V Encontro Estadual de prevenção e Controle do Câncer Ginecológico, no período de 8
e 9 de novembro de 2002, em Curitiba, com os temas "Busca ativa e acompanhamento epidemiológico -
uma atividade da equipe de saúde no processo de cuidar" e "Programa Nacional de Controle do Câncer do
Colo do Útero e de Mama".
- Participação, no IV Congresso Brasileiro de Serviço Social em Oncologia, no período de 11 a 14/11/02,
com a apresentação do Programa Viva Mulher.
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- Realização de 21 oficinas de treinamento e sensibilização para o seguimento das mulheres com exames
citopatológicos do colo do útero alterados, reunindo técnicos do INCA, das Secretarias de Estado da
Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde e de diversas parcerias locais tanto do primeiro, quanto do
terceiro setores, entre 17/06/02 e 19/11/2002, conforme discriminado a seguir:

Acre (17.06.02  a 19.06.02), Mato Grosso do Sul (24.06.02 a 26.06.02), Roraima (03.07.02 a
05.07.02), Espírito Santo (05.08.02 a 06.08.02), Mato Grosso (19.08.02 a 20.08.02), Sergipe (02.09.02
a 03.09.02), Goiás (03.09.02 a 04.09.02), Amapá (09.09.02 a 10.09.02), Pará (11.09.02 a 13.09.02),
Bahia (16.09.02 a 17.09.02), Paraíba (23.09.02 a 25.09.02), Rio Grande do Sul (07.10.02 a 08.10.02),
Paraná (14.10.02 a 15.10.02), Minas Gerais (22.10.02 a 23.10.02), Tocantins (24.10.02 a 25.10.02),
Alagoas (30.10.02 a 31.10.02), Ceará (05.11.02 a 06.11.02), Santa Catarina (11.11.02 a 12.11.02),
Amazonas (18.11.02 a 19.11.02), Rondônia (20.11.02 a 22.11.02) e Maranhão (18.11.02 a  19.11.02).

- Realização de encontro nacional dos coordenadores do Programa Viva Mulher para avaliação anual das
ações desenvolvidas e para planejamento das estratégias a serem implementadas em 2003, de 02 a 05 de
dezembro de 2002.
- Promoção da segunda oficina de trabalho de recomendações para o Programa Viva Mulher, entre 28 e 29
de novembro, no Hotel Novo Mundo - Rio de Janeiro, com a participação de mais de 50 experts
representando sociedades científicas, universidades e ministério da saúde.
- Participação no Seminário de Capacitação de Agentes de Promoção da Saúde, organizado pela REDEH,
no Rio de Janeiro, em 25 de novembro de 2002.
- Participação no Seminário de Capacitação de Agentes de Promoção da Saúde, organizado pela REDEH,
em Curitiba, en 10 de dezembro de 2002.
- Apresentação do Programa Viva Mulher no "Seminário Saúde da Mulher - Gestão 1998-2002", ocorrido
em Brasília, no dia 27 de novembro de 2002.
- Apresentação do Programa Viva Mulher no II Encontro Paranaense do Voluntariado na Luta Contra o
Câncer, ocorrido em Curitiba, entre os dias 26 e 27 de novembro de 2002.
- Apresentação do Programa Viva Mulher no I Encontro do Laboratório da Mulher e  V Seminário de
Citotécnicos do Estado de Pernambuco, ocorrido em Recife, entre os dias 12 e 13 de dezembro de 2002.
- Autoria do capítulo "Políticas Nacionais de Câncer", no livro Ações de Enfermagem no Controle do
Câncer, publicado pela CEDC / INCA, 2002.
- Revisão técnica do livro "Sem tempo a perder: Manual para agentes da prevenção do câncer de mama e
de colo uterino", publicado pela REDEH - Rede de Desenvolvimento Humano.

Viva Mulher
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Morbi-Mortalidade por Câncer do Colo do Útero

Incidência do Câncer do Colo do Útero

No Brasil, a determinação das taxas de incidência do câncer e de suas tendências temporais, a partir da
identificação dos casos novos de cada tipo de tumor e de sua distribuição por faixa etária e sexo, é feita por
meio dos Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP). Estas estruturas reúnem os dados referentes a
todos os pacientes diagnosticados em uma determinada área geográfica (podendo ser um distrito, município
ou capital). Atualmente há no país 21 RCBP em diferentes fases de implantação, sendo a maioria deles nas
capitais dos estados.

 Os Registros de Câncer de Base Populacional com informações consolidadas mostram que o câncer de
colo de útero foi o tumor mais incidente nas cidades de Belém e Goiânia e o segundo tumor mais incidente
em Fortaleza, Campinas e Porto Alegre. Na Tabela 1, observa-se que as maiores taxas de incidência do país
foram registradas em Recife, enquanto as menores o foram em Campinas.

 Além disso, a análise da distribuição dos valores medianos das taxas de incidência do câncer do colo do
útero, em diferentes localidades brasileiras com RCBP (Figura 1), para o período compreendido entre 1978
e 1995, conforme a faixa etária, mostra haver um incremento significativo já a partir da faixa etária
compreendida entre os 30 e 39 anos de idade. A observação dessas mesmas taxas para cada um dos
Registros de Câncer de Base Populacional selecionados para esta análise mostra a precocidade do surgimento
da doença e que em Belém e Fortaleza as taxas atingem níveis mais elevados que nas outras localidades.

Na Figura 2, apresentamos uma síntese das taxas de incidência por câncer do colo do útero, provenientes
de RCBPs selecionados, conforme a faixa etária, evidenciando-se a precocidade do aparecimento das lesões.

A título de comparação, apresentamos a seguir as estimativas de incidência do câncer do colo do útero,
realizadas pela da Organização Mundial da Saúde, para diferentes países, para o ano 2000 (Tabela 2). É
importante ressaltar que esses valores, apesar de úteis para comparação entre os dados do Brasil e aqueles
de outros países do mundo, diferem das projeções do INCA, que estimou para o ano 2000 uma taxa bruta
de incidência por câncer do colo do útero de 20,48 por 100.000 mulheres (17.251 casos novos).

Morbi-Mortalidade por Câncer
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FFFFFigura 1.igura 1.igura 1.igura 1.igura 1. Valores medianos das taxas de incidência do câncer do colo do útero, conforme a faixa etária, para Registros de Câncer
de Base Populacional selecionados.

Fonte: Dados dos Registros de Câncer de Base Populacional de Belém (1989-1991), Campinas (1991-1992), Fortaleza (1978-82 e
1985), Porto Alegre (1979/1982, 1987, 1990-1993), São Paulo (1983, 1988, 1993 e 1998) e Goiânia (1989-1995).

Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. Distribuição das taxas de incidência do câncer do colo do útero (percentis 25, 50 e 75), no Brasil, entre 1978-1995,
conforme a faixa etária, para Registros de Câncer de Base Populacional selecionados.

Fonte: Dados publicados dos Registros de  Câncer de Base Populacional de Belém,
Goiânia, São Paulo, Porto Alegre e Fortaleza para os anos 1978 a 1995.
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TTTTTabela 1abela 1abela 1abela 1abela 1. Número de casos novos e taxa bruta de incidência de câncer de colo de útero por 100.000 mulheres. Brasil, 1978-1995.

Fonte: RCBP de Belém, Fortaleza, São Paulo (inclui carcinoma in
situ), Recife, Goiânia, Campinas e Porto Alegre.

Morbi-Mortalidade por Câncer
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TTTTTabela 2. abela 2. abela 2. abela 2. abela 2. Estimativas de incidência por câncer do colo do útero, para o ano 2000, em diferentes países do mundo.

População  Número de
casos

Taxa bruta de
incidência

Taxa
padronizada de

incidência
Haiti 2.428 58,04 93,85
Nicarágua 997 39,11 61,08
Bolívia 1.807 43,18 58,13
Moçambique 2.728 27,39 44,88
Equador 2.231 35,44 44,18
Jamaica 489 37,53 43,35
Paraguai 768 28,21 41,10
El Salvador 1.041 32,58 40,56
México 16.448 32,93 40,49
Peru 4.101 31,70 39,95
Guatemala 1.432 25,38 39,65
Venezuela 3.904 32,52 38,33
Colômbia 5.901 27,56 32,86
Samoa 21 23,50 32,86
Brasil 24.445 28,39 31,26
Panamá 389 27,52 31,23
Índia 125.952 25,68 30,66
Angola 1.094 16,82 29,28
Chile 2.321 30,21 29,15
África do Sul 4.654 22,65 28,86
Sri Lanka 2.677 28,13 28,85
Nepal 2.133 18,07 26,47
Costa Rica 424 21,34 24,96
Cuba 1.586 28,40 23,85
Algéria 2.433 15,66 23,39
Senegal 647 13,62 22,99
Burquina Faso 734 12,28 19,73
Marroco 2.052 14,49 18,84
Eslováquia 565 20,42 16,59
Nigéria 5.607 9,98 16,28
Mundo 470.606 15,66 16,12
Indonésia 14.368 13,52 15,67
Estônia 156 21,14 15,52
Dinamarca 509 19,02 15,30
República Checa 1.069 20,32 15,09
Singapura 301 17,00 14,89
Portugal 978 19,07 14,60
Argentina 2.953 15,65 14,16
Egito 3.580 10,61 13,98
Uruguai 307 17,89 13,85
Rússia 14.251 18,21 13,58
Croácia 429 18,55 13,27
Noruega 357 15,82 12,60
Malásia 1.062 9,69 12,02
Áustria 672 16,14 11,90
Alemanha 6.754 16,10 11,53
Japão 11.681 18,07 11,11
Porto Rico 252 12,54 10,28
França 4.065 13,42 10,14
Reino Unido 3.537 11,81 9,34
Bélgica 669 12,89 9,09
Itália 3.711 12,58 9,05
Canadá 1.608 10,22 8,25
Estados Unidos 13.230 9,37 7,84
Suíça 372 9,97 7,23
Espanha 1.986 9,80 7,20
Austrália 835 8,78 7,14
Grécia 523 9,67 6,92
Paquistão 2.831 3,74 6,47
Israel 197 6,30 5,76
China 33.373 5,38 5,24
Finlândia 157 5,94 4,23
Turquia 1.146 3,48 3,89
Iraque 234 2,05 3,27

Fonte: J. Ferlay, F. Bray, P. Pisani and D.M. Parkin, 2001.
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Morbi-Mortalidade por Câncer

Estadiamento Clínico das Pacientes com Câncer do Colo do Útero

 Atualmente, uma das principais fontes de dados sobre o estadiamento clínico dos casos de câncer
atendidos no país são os Registros Hospitalares de Câncer (RHC), cuja finalidade principal é a aferição da
qualidade da assistência médica prestada ao paciente portador de neoplasia maligna atendido em ambiente
hospitalar.

 Dados provenientes de diferentes hospitais brasileiros com Registros Hospitalares de Câncer mostram
que um percentual expressivo de pacientes recebe o diagnóstico de câncer do colo do útero quando o tumor
se apresenta em estádio avançado. Na Tabela 3 apresentamos dados de diferentes registros hospitalares com
dados publicados nos últimos anos, ressaltando-se que, no período analisado, a maioria dos pacientes
recebeu o diagnóstico em estádios avançados de doença.

TTTTTabela 3.abela 3.abela 3.abela 3.abela 3. Proporção de casos de câncer do colo do útero em diferentes hospitais brasileiros, segundo o estadiamento clínico.

Fonte: Publicações dos Registros Hospitalares de Câncer dos respectivos hospitais.

 A série histórica do Instituto Nacional de Câncer, apresentada da Figura 3, mostra um importante
aumento no percentual de casos que se apresentam para tratamento com carcinoma in situ e em estádio I,
tendo seus valores passado de 31 para 59%. Além disso, o percentual de pacientes que encontravam-se nos
estágios II a IV no momento do diagnóstico mostrou importante queda no período estudado, passando de
69 para 41% dos casos.

 Dados não publicados da Secretaria Municipal de Curitiba, fornecidos pela Coordenação do Programa
Viva Mulher, mostram, de forma semelhante, que entre 1997 e 2000 o percentual de casos de câncer do
colo do útero cujo diagnóstico se deu no estágio in situ aumentou de 19,4 para 32%, enquanto os casos nos
estádios III e IV mostraram uma queda de 40,6 para 23,6%.
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FFFFFigura 3.igura 3.igura 3.igura 3.igura 3. Estadiamento inicial de 6.023 casos de câncer do colo do útero tratados no Instituto Nacional de Câncer, 1991 a 1999.

Fonte: Sampaio EFS et al, 2002.

Sobrevida dos Pacientes com Câncer do Colo do Útero

No Brasil, são escassos os estudos de sobrevida de grandes coortes de mulheres com câncer do colo do
útero. No entanto, um estudo de 2.396 casos de câncer do colo do útero tratados no Hospital Erasto
Gaertner, Curitiba, no período de 1990 a 1994, mostrou que, após 5 anos do diagnóstico inicial, 53,9%
das pacientes encontrava-se viva (Tomasich et al, 2002), conforme apresentado na Tabela 4. Neste estudo,
o carcinoma de células escamosas foi a tipo histológico mais freqüente (2.396 casos - 82,4%), e 5,1% (148
casos) eram de adenocarcinomas.

Outro estudo brasileiro, baseado em uma amostra de 2.000 casos de câncer tratados no Hospital A.C.
Camargo (Coelho et al, 1993), entre 1980 e 1987, mostrou que as taxas de sobrevida em 5 anos para o
câncer do colo do útero variaram entre 35,5 e 93,5% conforme o estadiamento clínico inicial (estádio IV
e I, respectivamente). Neste estudo, a sobrevida global aos 5 anos foi de 66,2% (Tabela 4).

TTTTTabela 4.abela 4.abela 4.abela 4.abela 4. Sobrevida de pacientes com câncer do colo do útero, segundo o estadiamento clínico e hospital.

Fontes: Tomasich FDS et al. (Hospital Erasto Gaertner) e Coelho FRG et al. (Hospital
A.C. Camargo).

Em Pernambuco, Bezerra e Brandt (1996), analisando exclusivamente pacientes com carcinoma da
cérvix uterina em estádio clínico IIIb* encontraram que a sobrevida em cinco anos das pacientes de até 40
anos foi de 40%, enquanto naquelas com mais de 40 anos este valor foi de 53%.

* Bezerra e Brandt, 1996 classificaram os pacientes em estádio III em "a" e "b", e analisaram apenas aqueles em estádio "b".
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Morbi-Mortalidade por Câncer

Fonte: SIM/MS.

Mortalidade por Câncer do Colo do Útero

 As estatísticas de mortalidade são um elemento indispensável para a construção de indicadores de
saúde de uma população. São utilizadas na Europa desde o fim do século XVI, enquanto no Brasil passaram
a ser publicadas desde 1944, e de forma mais sistemática a partir de 1975, quando o Ministério da Saúde
criou o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

Uma questão freqüente refere-se à confiabilidade da causa básica apresentada nos atestados de óbito.
Questiona-se o percentual de casos registrados como útero Sem Outra Especificação (SOE) que seria em
verdade câncer do colo do útero. Há ainda aqueles que justificam o aumento das taxas de câncer do colo do
útero a uma migração de casos da categoria sem outra especificação. A observação do número de óbitos
registrados nestas duas categorias em 20 anos mostra um aumento de ambas, conforme apresentado na
Figura 4, o que depõe contra a hipótese de migração.

Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4. Número absoluto de óbitos por câncer do colo do útero e útero SOE, para mulheres com 30 anos de idade ou mais.
Brasil, 1978 a 1998.

 Entre os raros estudos nacionais (Nunes et al, 2002) que se preocupam com a confiabilidade da causa
básica da morte por câncer do colo do útero, registramos aquele realizado em Belém (PA), nos anos 1998-
1999, no qual foi mostrado uma alta confiabilidade na codificação desse câncer como causa básica de óbito
(kappa = 0,87), embora fosse registrada uma subestimação da mortalidade por câncer do colo do útero. A
revisão dos prontuários médicos relativos a 183 casos mostrou que, dos 127 atestados tendo causa mortis
o câncer do colo do útero, em 94,4% o diagnóstico foi mantido; dos 52 casos inicialmente classificados
como corpo do útero ou porção não especificada do útero, 59% (31 casos) permaneceram na categoria
diagnóstica original. Esta estratégia possibilitou aumentar em 11,2% o número inicial de óbitos por câncer
do colo do útero, que passou de 127 para 141.

 Historicamente, Puffer e Griffith (1968) estimaram que, dos óbitos por câncer de útero ocorridos nas
cidades investigadas, 77% foram localizados em colo, 18% em corpo e 5% teve localização diferente de
corpo e colo.

 Em análise das tendências da mortalidade por câncer do colo uterino nas capitais do Brasil - 1980 a
1997 (Koifmam et al, 2002) observou-se grande heterogeneidade nos três primeiros anos do período
compreendido pelo estudo, sendo a taxa de Aracaju quatro vezes aquela observada no Rio de Janeiro (23,1
e 5,2 por 100.000 mulheres, respectivamente). Já nos três últimos anos estudados, há uma atenuação dessas
diferenças. Enquanto nas capitais das regiões Norte e Nordeste houve declínio nas taxas, como o observado
em Belém de 19,6% e em Recife de 4,8%, nas demais regiões registrou-se uma tendência de estabilidade
ou elevação.
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 Em outro estudo realizado na 15a Regional de Saúde de Maringá (PR), comparando as taxas de mortalidade
do período compreendido entre 1980 e 2000, observou-se um aumento das taxas de câncer do colo do
útero de 44,4% (Misuta et al,  2002). Por outro lado, no Município de São Paulo, para o período
compreendido entre 1980 e 1998, observou-se um discreto aumento linear (r = -0,13) nas taxas de mortalidade
por câncer do colo do útero (Fonseca et al, 2002).

 A observação dos dados de mortalidade por câncer do colo do útero nos leva à constatação de que,
entre 1996 e 1998, 92,9% dos óbitos ocorreram em mulheres com 35 anos ou mais (Figura 5). A análise da
distribuição proporcional dos óbitos, para os anos 1979 e 1998, mostra que não houve alteração importante
nos padrões etários (Figura 6).

Figura 5.Figura 5.Figura 5.Figura 5.Figura 5. Distribuição do número médio de óbitos por câncer do colo do útero, conforme a faixa etária, para o período
compreendido entre 1996 e 1998.

Fonte: SIM/MS.

Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6. Distribuição proporcional das mortes por câncer do colo do útero conforme a faixa etária. Brasil, 1979 a 1998.

Fonte: SIM/MS.
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Morbi-Mortalidade por Câncer

Além disso, a observação das taxas de mortalidade por câncer do colo do útero apontam para um
aumento de cerca de 30% nos últimos 20 anos (Figura 7), o que se dá sobretudo pelo aumento nas taxas em
mulheres acima dos 50 anos de idade, conforme apresentado na Figura 8.

FFFFFigura 7. igura 7. igura 7. igura 7. igura 7. Taxas brutas de mortalidade, por 100.000 mulheres,  entre 1979 e 1999 por 100.000 mulheres, para o câncer do colo
do útero, Brasil.

Fonte: Divisão de Epidemiologia/INCA. *Dados preliminares.

FFFFFigura 8.igura 8.igura 8.igura 8.igura 8. Taxas brutas de mortalidade por câncer de colo do útero por 100.000 mulheres, por faixa etárias, Brasil - 1979 a 1998.

Fonte: Divisão de Epidemiologia/INCA.
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A Figura 9 apresenta os valores médios das taxas brutas de mortalidade por câncer do colo do útero para
os anos de 1996, 1997 e 1998, conforme a faixa etária, observando-se um importante incremento a partir
dos 35 anos de idade.

FFFFFigura 9.igura 9.igura 9.igura 9.igura 9. Valores médios das taxas de mortalidade por câncer do colo do útero. Brasil, 1996 a 1998.

Fonte: SIM/MS.

Observa-se ainda que, nos últimos anos, o percentual dos óbitos por câncer do colo do útero em
mulheres com 30 anos ou mais, que ocorreram nas capitais dos estados vem diminuindo quando comparados
àqueles que ocorrem no interior. Enquanto em 1979, 46,4% dos óbitos ocorriam nas capitais, em 1998
esse percentual passou para 36,0%, o que representa uma redução de 22,4% (Figura 10), indicando
consequentemente uma maior ocorrência de óbitos no interior do país.

FFFFFigura 10. igura 10. igura 10. igura 10. igura 10. Percentual dos óbitos por câncer do colo do útero que foram registrados nas capitais do Brasil.

Fonte: SIM/MS.
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Morbi-Mortalidade por Câncer

A título de comparação, apresentamos a seguir as estimativas de mortalidade por câncer do colo do
útero, realizadas pela da Organização Mundial da Saúde, para diferentes países, para o ano 2000 (Tabela 5).
É importante ressaltar que esses valores, apesar de úteis para comparação entre os dados do Brasil e aqueles
de outros países do mundo, diferem das projeções do INCA, que estimou para o ano 2000 uma taxa bruta
de mortalidade por câncer do colo do útero de 4,25 por 100.000 mulheres (3.625 óbitos).
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TTTTTabela 5.abela 5.abela 5.abela 5.abela 5. Estimativas de mortalidade por câncer do colo do útero, para o ano 2000, em diferentes países do mundo.

Fonte: J. Ferlay, F. Bray, P. Pisani and D.M. Parkin., 2001.
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Estimativas de Cobertura das Ações de Detecção Precoce do
Câncer do Colo do Útero no Brasil

No Brasil, há poucas estimativas de cobertura das ações de detecção precoce do câncer do colo do útero
na população feminina para o período que antecede a implantação do Programa Viva Mulher. Estudos
elaborados nos anos 80, consideraram o número de exames citopatológicos realizados anualmente em
relação ao número de mulheres que deveriam ser atingidas. Conforme apresentado na Tabela 1, estes
valores foram estimados, para o Brasil, em 1,2% para o ano de 1984 e em 7,7% para 1987. Já para o
Estado de São Paulo, em 1988-89, estes valores foram estimados em 15%. Em Campinas, os valores
variaram de 9,8% em 1987 para 14,6% em 1996. É importante ressaltar que esses valores referem-se à
cobertura atingida em um único ano.

Na Primeira Fase de Intensificação do Programa Viva Mulher, ocorrida de 18 de agosto a 30 de
setembro de 1998 (campanha 1998), considerou-se como alvo 10.185.894 mulheres de 35 a 49 anos
(estimou-se que das 14.551.278 mulheres brasileiras nesta faixa etária, 70% eram usuárias do SUS). Com
base nos registros do SISCOLO, que mostraram que 72,11% dos exames foram na faixa etária de 35 a 49
anos, estima-se que dos 3.177.740 exames realizados, 2.291.468 tenham sido na faixa etária de 35 a 49
anos, o que eqüivale a uma cobertura de 22,5%.

Tabela 1. Estimativas de cobertura do exame citopatológico em diferentes pesquisas realizadas no Brasil.

Cobertura Populacional

Já na Segunda Fase de Intensificação do Programa Viva Mulher, ocorrida de 18 de março a 30 de abril
de 2002 (campanha 2002), considerou-se como alvo 13.155.598 mulheres de 35 a 49 anos (estimou-se que
das 15.314.429 mulheres brasileiras nesta faixa etária, 85,9% era usuária do SUS). Com base no
monitoramento das coletas, foi registrado o atendimento a 2.133.285 mulheres desta faixa etária, o que
eqüivale a uma cobertura de 16,2%.

Além disso, outros estudos têm analisado a informação fornecida pela mulher quanto à realização prévia
de exames citopatológicos.

Observa-se que, em enquetes com base populacional, 31,1% a 45% das mulheres nunca realizaram o
exame citopatológico na vida, conforme apresentado na Tabela 2. Em São Paulo, Nascimento (1996) mostrou
que 68,9% das mulheres entrevistadas relataram pelo menos um exame Papanicolaou durante a vida, e que
aproximadamente 40% referiam ter sido submetidas a esse exame há mais de três anos. Já em pesquisa de
amostra representativa da população brasileira realizada pelo IBOPE (INCA, 1994), 36% das mulheres
entrevistadas nunca haviam realizado o exame Papanicolaou na vida, variando de 31% na Região Sudeste a
42% na Região Nordeste. Esta pesquisa mostrou ainda que esses valores eram de 21% para as moradoras
das capitais e 44% para as residentes no interior. Quando foi estudado o nível de escolaridade, observou-
se valores que variavam de 20% entre mulheres com nível de escolaridade superior e 38% para aquelas com
nível primário.



30

Em enquetes realizadas em uma amostra representativa do Estado do Paraná, pela Secretaria Estadual de
Saúde e Instituto de Saúde do Paraná (dados não publicados), em 1999 e 2002, 65% e 72,3% das mulheres
entrevistadas, respectivamente, informaram ter realizado o exame citopatológico nos últimos cinco anos.
Nestas enquetes as mulheres não foram questionadas se já tinham realizado o exame citopatológico alguma
vez na vida, não sendo possível comparar às demais pesquisas.

Em pesquisa de opinião pública realizada pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo (dados não
publicados) em abril de 2002, 89% das mulheres informaram ter realizado o exame citopatológico
anteriormente.

Tabela 2. Estimativas de realização prévia do exame citopatológico em diferentes pesquisas realizadas no Brasil.

* amostra populacional; ** demanda espontânea; *** controles de um estudo caso controle.

Já entre mulheres que comparecem para realização do exame citopatológico na rede SUS, o percentual de
exames referente a um primeiro teste na vida tem variado de 1,4% a 38,6%, conforme apresentado na Tabela 3.

TTTTTabela 3.abela 3.abela 3.abela 3.abela 3. Percentual de mulheres brasileiras usuárias da rede SUS que comparecem para realização do exame citopatológico e
referem tratar-se do primeiro exame na vida.

* refere-se ao número de mulheres; ** refere-se ao número de exames; *** dados sujeitos a
revisão.

Um inquérito domiciliar nacional elaborado pelo INCA/MS, em parceria com o Centro Nacional de
Epidemiologia/MS, foi iniciado no segundo semestre de 2002, e inclui o estudo da cobertura do exame
citopatológico do colo do útero e da prevalência da exposição da população aos fatores de risco para o
câncer, havendo previsão de divulgação dos resultados em 2003.
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Lesões Precursoras do Câncer do Colo do Útero no Brasil

Lesões Precursoras

Prevalência das Lesões

 Uma vez que, no Brasil, antes de 1998, haviam poucos programas, estruturados de forma contínua,
com ações dirigidas à detecção precoce do câncer do colo do útero, nos utilizaremos de dados referentes a
experiências isoladas para analisar o perfil de positividade dos exames citopatológicos nas mulheres brasileiras.

 No que diz respeito à prevalência de alterações citopatológicas em diferentes séries nacionais, a Tabela
1 apresenta os dados de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, para os períodos de 1992 a 1996,
(Campanha de 1998 - 18 de agosto a 30 de setembro) e de janeiro de 2000 a  dezembro de 2001.

TTTTTabela 1.abela 1.abela 1.abela 1.abela 1. Comparação dos resultados de exames citopatológicos realizados em Porto Alegre em diferentes períodos.

Fontes: a-Quadros C e Hirakata V, 2002; b-SISCOLO (Campanha 1998); c-
SISCOLO (janeiro de 2000 a dezembro de 2001); d-DATASUS/SISCOLO (janeiro
a junho de 2002); e-Percentuais calculados com base no total de amostras "satisfatórias"

e "satisfatórias mas limitadas".

 Outro exemplo provém de Natal, Rio Grande do Norte. Dados disponíveis para o período compreendido
entre 1992-1995 podem ser comparados àqueles da campanha de 1998 e do período compreendido entre
janeiro de 2000 e julho de 2002 (Tabela 2).

TTTTTabela 2. abela 2. abela 2. abela 2. abela 2. Comparação dos resultados de exames citopatológicos realizados em Natal em diferentes períodos.

Fontes: a-Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, 1995; b-SISCOLO
(Campanha 1998  e de janeiro de 2000 a dezembro de 2001); c-DATASUS/
SISCOLO (janeiro a junho de 2002). d-Percentuais calculados com base no total de

amostras "satisfatórias" e "satisfatórias mas limitadas".

   Juntam-se a esses dados, aqueles produzidos pelo estudo piloto do Programa Viva Mulher (Tabela 3),
a partir de sua implantação no primeiro semestre de 1997, em seis localidades brasileiras: Curitiba (janeiro
de 1997), Brasília, Recife e Rio de Janeiro (março de 1997), Belém (abril de 1997) e Estado de Sergipe
(janeiro de 1998); Em Brasília foram escolhidas Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, enquanto no Rio de
Janeiro em Campo Grande, Bangu e Santa Cruz (zona oeste da cidade).
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TTTTTabela 3.abela 3.abela 3.abela 3.abela 3. Comparação do percentual de positividade nos exames citopatológicos, realizados em 6 localidades brasileiras,
durante o estudo piloto do Programa Viva Mulher (janeiro de 1997 a junho de 1998).

Fonte: INCA/MS; a-Percentuais calculados com base no total de amostras

"satisfatórias" e "satisfatórias mas limitadas".

 Para o Brasil, a distribuição dos resultados de exames citopatológicos, conforme o tipo de lesão, na
campanha de 1998 e no período compreendido entre janeiro de 2000 a junho de 2002 é apresentada na
Tabela 4.

TTTTTabela 4.abela 4.abela 4.abela 4.abela 4. Percentual de exames citopatológicos alterados no Brasil em diferentes períodos.

Fonte: SISCOLO; a-Campanha 1998; b-Dados de janeiro de 2000 a junho de
2002; c-Percentuais calculados com base no total de amostras "satisfatórias" e

"satisfatórias mas limitadas".

Cronologia das Lesões

 O câncer do colo do útero inicia-se a partir de uma lesão pré-invasiva, que geralmente progride lentamente,
por anos, antes de atingir o estágio invasor da doença (Figura 1). Barron e Richart (1968) mostraram que,
na ausência de tratamento, o tempo mediano entre a detecção de uma lesão de baixo grau (HPV, NIC I) e
o desenvolvimento de carcinoma in situ é de 58 meses, enquanto para as as neoplasias intraepiteliais (NIC
II e NIC III) o tempo cai para 38 e 12 meses. Em geral, a grande maioria das lesões de baixo grau regridem
espontaneamente, enquanto cerca de 40% das lesões de alto grau não tratadas evoluirão para câncer invasor
em um período médio de 10 anos (Sawaya et al., 2001). Por outro lado, o Instituto Nacional de Câncer dos
Estados Unidos (NCI, 2000) calcula que somente 10% dos casos de carcinoma in situ evoluirão para câncer
invasor no primeiro ano, enquanto 30% a 70% terão evoluído decorridos 10 a 12 anos, caso não seja
oferecido tratamento.

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1. Seqüência típica de eventos na história natural do câncer do colo do útero.

Fonte: WHO, 1988
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 Um importante aspecto a considerar refere-se à ordem cronológica de aparecimento das lesões. Com
base nos dados referentes a 46.866 exames realizados em Natal (RN), nos anos 1992 e 1993, calculamos a
média aritmética para dados agrupados, da idade de detecção da lesão, obtendo os valores apresentados na
Figura 2.

Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2. Distribuição dos valores médios de idade conforme o resultado do exame citopatológico em Natal (RN), 1992 e 1993.

Fonte: Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte.

Fontes: Quadros C e Hirakata V, 2002; Monteiro GTR, 2002; Zeferino LC e

Junior CR, 1989.

Lesões Precursoras

Observações realizadas em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e em Campinas (Tabela 5) são concordantes
no que diz respeito aos valores médios de idade nos quais as diferentes lesões precursoras e o câncer do colo
do útero são detectados. Ressalte-se a coerência dos dados em relação ao seqüenciamento das lesões.

TTTTTabela 5.abela 5.abela 5.abela 5.abela 5. Distribuição dos valores médios de idade conforme o resultado do exame citopatológico em Porto Alegre, no Rio de
Janeiro e em Campinas.

 A observação destes dados nos permite observar com nitidez que, em média, são decorridos pelo
menos 5 anos entre o surgimento de uma lesão de baixo grau (NIC I) e o carcinoma in situ (NIC III), e que
para evoluir de NIC III para carcinoma invasivo são necessários, em média, 10 anos.

 Mudança no Perfil das Lesões

 Outro aspecto que pode ser analisado refere-se à razão entre o número de exames citopatológicos
mostrando lesões de baixo grau (HPV e NIC I) e aquele apresentando lesões de alto grau de malignidade  e
o número de lesões com alto grau de malignidade (NIC II + NIC III). Estima-se que quando um programa
de rastreamento está implantado de maneira eficaz, a razão entre o número de lesões de baixo grau e
aquelas de alto grau seja crescente, indicando que as lesões são detectadas cada vez mais precocemente. No
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Chile, o Ministério da Saúde estabelece, como indicador para avaliação do programa de câncer cervico-
uterino, que esta razão deve ser inferior a dois (Ministerio de Salud - Chile, 1998). Já o programa australiano
de rastreamento do câncer do colo do útero recomenda monitorar a razão entre o número de lesões
histologicamente confirmadas de alto grau e de baixo grau, mostrando uma variação entre 1 e 1,8 conforme
o estado (Australian Institute of Health and Welfare, 1998).

 Os dados referentes aos municípios de Natal, Caicó, Porto Alegre, Belém, Curitiba e Recife, para
diferentes períodos, são apresentados na Tabela 6.

TTTTTabela 6. abela 6. abela 6. abela 6. abela 6. Razão entre o número de lesões de baixo grau de malignidade (HPV e NIC I) e o número de lesões com alto grau de
malignidade (NIC II e NIC III ), em Natal e Caicó - RN.

Fontes: a-Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, 1995
(66.973 exames em Natal e 14.014 em Caicó, entre 1992 e 1994);
b-INCA (Projeto Piloto Viva Mulher); c-INCA (Campanha 1998);

d-DATASUS/SISCOLO (janeiro de 2000 a junho de 2002).

 Os dados disponíveis no SISCOLO, referentes à campanha de 1998 e ao período de janeiro de 2000 a
junho de 2002, são apresentados na Tabela 7.

TTTTTabela 7. abela 7. abela 7. abela 7. abela 7. Razão entre o número de lesões de baixo grau de malignidade (HPV e NIC I) e o número de lesões com alto grau de
malignidade (NIC II + NIC III) por UF, em diferentes momentos.

Fonte: SISCOLO/DATASUS; a-Dados sujeitos a revisão;
b-Dados disponíveis até junho de 2002, incluindo a Segunda
Fase de Intensificação.
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Análise Quantitativa do Programa Viva Mulher

Análise Quantitativa

Informações Disponíveis no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS)

O registro dos dados referentes às ações de rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil ocorre de
forma sistematizada desde o segundo semestre de 1994. O Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/
SUS) é a principal fonte de informações sobre os procedimentos realizados na rede do Sistema Único de
Saúde, ressaltando-se os procedimentos específicos do Programa Viva Mulher: coletas de exame citopatológico,
exames citopatológicos, exames anatomopatológicos do colo do útero e cirurgias de alta freqüência (Tabela
1). Por se tratar de um sistema de cobrança, os indicadores devem ser analisados com cautela. Utiliza-se o
número de "exames apresentados" por serem considerados como proxi de "exames realizados". Isto se deve
ao fato de que, em muitas ocasiões a quantidade de "exames apresentados" não têm seu pagamento autorizado
("valor pago"), acreditando-se que os primeiros aproximem-se mais do real número de exames realizados.
Quando foram utilizadas informações do SISCOLO, considerou-se a UF de residência da mulher em lugar
da UF da Unidade Prestadora de Serviço (UPS) onde o exame foi realizado.

TTTTTabela 1. abela 1. abela 1. abela 1. abela 1. Procedimentos referentes ao Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero e de Mama (Sistema de
Informações Ambulatoriais - SIA/SUS).

*R$ 9,26 até 22 de março de 2002; ** Referente ao período de outubro de 1998 a janeiro
de 1999; ***Referente ao período de setembro de 1998 a maio de 1999 (Coleta de exames
citopatológicos fora da faixa de risco). Fonte: MS-SIA/SUS.

Nos anos 2000 e 2001, enquanto 86% dos procedimentos ambulatoriais do Sistema Único de Saúde
foram realizados na rede pública, 7% o foram em unidades filantrópicas e 7% em unidades privadas
conveniadas. Entre os procedimentos do Viva Mulher, observa-se (Figura 1) que são realizadas em Unidades
Prestadoras de Serviço (UPS) públicas 92% das coletas, 40% dos exames citopatológicos, 76% das Cirurgias
de Alta Freqüência, 45% dos exames anatomopatológicos. No que diz respeito ao Monitoramento Externo
da Qualidade dos exames citopatológicos (controle de qualidade), 44% são realizados na rede pública, 38%
em unidades filantrópicas e 18% em unidades privadas conveniadas.
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 O monitoramento dos procedimentos de coleta realizados na rede do SUS,  nos permite observar que
de 1998, ano em que este procedimento foi criado, até o ano 2001, houve um aumento de 434%, conforme
pode ser observado na Figura 2 e Tabela 2. Por outro lado, os valores pagos pelo SIA/SUS com este
procedimento foram da ordem de R$ 14.553.425 ,00 para o período em questão (Tabela 3).

Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. Figura 2. Quantidade apresentada de coletas de exame citopatológico por Unidade da Federação conforme o ano de competência.

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1. Procedimentos conforme o tipo de prestador

Fonte: MS-SIA/SUS, 2000 e 2001.

Fonte: MS-SIA/SUS.
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TTTTTabela 2. abela 2. abela 2. abela 2. abela 2. Quantidade apresentada de coletas de exame citopatológico por Unidade da Federação e ano de competência.
Período: 1998*- 2002 (até julho).

Fonte: MS - SIA/SUS- Brasil. *Este procedimento foi criado em 1998.
Última atualização: 25/09/2002.

Análise Quantitativa

TTTTTabela 3.abela 3.abela 3.abela 3.abela 3. Valores pagos (R$) em coletas de exame citopatológico por Unidade da Federação e ano de competência.
Período: 1998*-2002 (até julho).

Fonte: MS - SIA/SUS - Brasil. *Este procedimento foi criado em 1998.

Última atualização: 25/09/2002.

No que diz respeito ao número de exames citopatológicos realizados para rastreamento de lesões
precursoras do câncer do colo do útero e para monitoramento externo da qualidade (controle de qualidade),
observa-se que houve um aumento de 45% no período compreendido entre 1995 e 2001 (Figura 3 e Tabela
4). O investimento financeiro somente com esse exame passou de R$ 20.734.437,78 para R$ 45.767.076,21,
no mesmo período. Somente nos últimos 3 anos (1999-2001), foram investidos R$ 120.621.531,82 em
pagamento deste procedimento (Tabela 5).
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Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3. Quantidade apresentada de exames citopatológicos (incluindo exames para o monitoramento externo da qualidade)
por Unidade da Federação e ano de competência.

TTTTTabela 4.abela 4.abela 4.abela 4.abela 4. Quantidade apresentada de exames citopatológicos  cérvico-vaginal e microflora (incluindo exames para o monitoramento
externo da qualidade) por Unidade da Federação e ano de competência. Período: 1994*-2002 (até julho).

Fonte: MS - SIA/SUS - Brasil. *Foram incluídos os exames realizados com a finalidade de monitoramento externo da qualidade (52.550

exames em 1998, 218.272 exames em 1999, 97.990 em 2000 e 147.995 exames em 2001). Última atualização: 25/09/2002.

Fonte: MS-SIA/SUS.
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Análise Quantitativa

TTTTTabela 5.abela 5.abela 5.abela 5.abela 5. Valores pagos (R$) em exames citopatológicos cérvicos-vaginais e microflora (incluindo exames para o monitoramento
externo da qualidade) por Unidade da Federação e ano de competência. Período: 1994-2002 (até julho).

Fonte: MS - SIA/SUS - Brasil. *Foram incluídos os exames realizados com a finalidade de monitoramento externo da qualidade (52.550

exames em 1998, 218.272 exames em 1999, 97.990 em 2000 e 147.995 exames em 2001). Última atualização: 25/09/2002.

Já para os exames anatomopatológicos do colo do útero, procedimento estritamente ambulatorial, criado
em 1998, detecta-se a realização de 161.047 exames nos últimos 3 anos (1999-2001), o que representou um
investimento da ordem de R$1.426.467,44 (Figura 4 e Tabelas 6 e 7).

Figura 4. Figura 4. Figura 4. Figura 4. Figura 4. Quantidade apresentada de exames anatomopatológicos do colo do útero por Unidade da Federação e ano de
competência.

Fonte: MS-SIA/SUS.
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TTTTTabela 6.abela 6.abela 6.abela 6.abela 6. Quantidade apresentada de exames anatomopatológicos do colo do útero por Unidade da Federação e ano de
competência. Período: 1998*-2002 (até julho).

Fonte: MS - SIA/SUS - Brasil. *Este procedimento foi criado em 1998.

Última atualização: 25/09/2002.

TTTTTabela 7abela 7abela 7abela 7abela 7. Valores pagos (R$) em exames anatomopatológicos do colo do útero por Unidade da Federação e ano de competência.
Período: 1998*-2002 (até julho).

Fonte: MS- SIA/SUS - Brasil. *Este procedimento foi criado em 1998.

Última atualização: 25/09/2002.

Com relação à utilização do método "ver e tratar" (Cirurgia de Alta Freqüência - CAF), observou-se um
aumento expressivo na adesão dos especialistas nesta técnica, introduzida nacionalmente na rede pública na
campanha de 1998. Conforme observado na Figura 5, entre 1998 e 2001 foram realizadas 49.281 CAF, o
que representou um investimento da ordem de R$ 715.259,35 (Tabelas 8 e 9).
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FFFFFigura 5.igura 5.igura 5.igura 5.igura 5. Quantidade apresentada de Cirurgias de Alta Freqüência por Unidade da Federação e ano de competência.

TTTTTabela 8.abela 8.abela 8.abela 8.abela 8. Quantidade apresentada de Cirurgias de Alta Freqüência por Unidade da Federação e ano de competência. Período:
1998*-2002 (até julho).

Fonte: MS - SIA/SUS - Brasil. *Este procedimento foi criado em 1998.
Última atualização: 25/09/2002.

Análise Quantitativa

Fonte: MS-SIA/SUS.
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TTTTTabela 9.abela 9.abela 9.abela 9.abela 9. Valor pago(R$) em Cirurgias de Alta Freqüência por Unidade da Federação e ano de competência.
Período: 1998*-2002 (até julho).

Fonte: MS - SIA/SUS - Brasil. *Este procedimento foi criado em 1998.

Última atualização: 25/09/2002.

Por fim, o número de exames citopatológicos para monitoramento externo da qualidade é apresentado
na Tabela 10. Cumpre informar que este procedimento foi extinto pela portaria conjunta no 92, da Secretaria
de Políticas de Saúde e da Secretaria de Assistência à Saúde, de 16 de outubro de 2001, publicada no DOU
de 17/10/01.

Tabela 10. Quantidade apresentada de exames citopatológicos para o monitoramento externo da qualidade (controle de qualidade)
por Unidade da Federação e ano de competência. Período:1998-2001*.

Fonte: MS - SIA/SUS - Brasil. *O procedimento foi criado em 1998 e

extinto em 2001. Última atualização: 25/09/2002.
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Informações disponíveis no SISCOLO

 A crescente necessidade por informações na área da saúde tem levado à criação de novos sistemas de
informação em saúde. Ao lado de sistemas amplamente utilizados pelo Ministério da Saúde como o Sistema
de Informações sobre Mortalidade (SIM), o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), o
Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação Compulsória (SINAN), o Sistema de Informações
Hospitalares do SUS (SIH-SUS), o Sistema de informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI),
o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA-SUS) e mais recentemente o Sistema de Informação da
Atenção Básica (SIAB), vêm se juntando iniciativas mais recentes como o Sistema de Informações do
Câncer do Colo do Útero (SISCOLO).

 Desenvolvido pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS), em parceria com o Instituto
Nacional de Câncer (INCA), o SISCOLO destina-se ao armazenamento de informações do Programa
Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero, reunindo dados de identificação da mulher, informações
demográficas e epidemiológicas, além dos laudos padronizados dos exames citopatológicos e histopatológicos
e de um módulo de monitoramento do processo de seguimento daquelas com lesões pré-neoplásicas e
canceres, funcionando assim como um importante aliado no gerenciamento do Programa. A partir de
setembro de 2002 os dados do SISCOLO passaram a ser divulgados na página do DATASUS na Internet
(www.datasus.gov.br opção SISCAM).

 A seguir será apresentada uma síntese das informações disponíveis no banco de dados do SISCOLO
(Tabelas 11, 12 e 13). Os dados são referentes aos exames do Projeto Piloto (realizado em seis localidades,
de janeiro de 1997 a junho de 1998), da Primeira Fase de Intensificação do Programa (18 de agosto a 30
de setembro de 1998) e ao período de consolidação a partir de janeiro de 2000. É importante ressaltar que
os dados referentes ao ano 2001 são preliminares, sujeitos a revisão, devido a problemas técnicos ocorridos
no momento da sua consolidação. Os dados de 2002 são também preliminares e referem-se aos meses de
janeiro a junho, incluindo a Segunda Fase de Intensificação do Programa, ocorrida entre 18 de março e 30
de abril em todo o país (exceto no município do Rio de Janeiro, onde esta foi  iniciada em 06 de maio,
estendendo-se até 30 de junho).

Análise Quantitativa

TTTTTabela 11. abela 11. abela 11. abela 11. abela 11. Dados demográficos e epidemiológicos das mulheres atendidas em diferentes momentos do Programa Viva Mulher.

 Indicador  b

ago - set
2000 b

jan - dez
2001b, c

jan - dez
2002b, c

jan - jun

Faixa etária:
35 a 49 anos, % 100% 72,1% 32,5% 32,6% 42,1%
25 a 59 anos, % --- 91,8% 72,1% 71,8% 77,5%

Escolaridade:
1º grau incompleto e analfabetas, % 65,7% d 78,3% d   69,2% d 68,0% d 69,4% d

Exame citopatológico prévio:
sem exame anterior, % 5,8% e 38,6% e 15,3% e 13,7% e 20,2% e

fez exame há 3 anos ou mais, % --- 23,7% f 11,3% f 9,8% f 33,1% f

jun 1998ajan 1997 –
Pilotoa Campanha 1998

Fontes: a-INCA/MS e b-SISCOLO; c-Dados sujeitos a revisão (2002 inclui a Campanha); d-Percentual referente ao total de casos em que
esta variável foi informada (88,4%, 82,6%, 51,3%, 45,4% e 46,9% dos exames realizados no Piloto, em 1998, 2000, 2001 e 2002,
respectivamente); e-Percentual referente ao total de casos em que esta variável foi informada (96,1%, 74,2%, 68,7%, 67,9% e 77,1% dos
exames realizados no Piloto, em 1998, 2000, 2001 e 2002, respectivamente); f-Percentual referente ao total de casos em que esta variável foi
informada (53,0%, 60,6%, 60,9% e 45,2% dos exames realizados em 1998, 2000, 2001 e 2002, respectivamente).
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TTTTTabela 12.abela 12.abela 12.abela 12.abela 12. Exames citopatológicos em diferentes momentos do Programa Viva Mulher

Fontes: a-INCA/MS e b-SISCOLO; c-Dados sujeitos a revisão (2002 inclui a Campanha); d-Percentual referente ao total de casos com esta
variável informada; e-os percentuais variaram de 50,7 % a 92,1% entre as localidades; f-os percentuais variaram de 5,2% a 46,1% entre as
localidades; g-os percentuais variaram de 0,7% a 3,2% entre as localidades; h-Percentuais calculados com base no total de amostras
"satisfatórias" e "satisfatórias mas limitadas."

TTTTTabela 13. abela 13. abela 13. abela 13. abela 13. Lesões precursoras e canceres do colo do útero em mulheres atendidas em diferentes momentos do Programa Viva Mulher.

 Tipo de lesão d Campanha 1998b 2000 b

jan - dez
2001b,c

jan - dez
2002
jan - jun

Lesões em células escamosas:
ASCUS 1,12% 1,04% 1,19% 1,17% 0,95%
HPV 0,86% 0,78% 0,73% 0,70% 0,65%
NIC I 0,41% 0,81% 0,80% 0,73% 0,77%
NIC II 0,39% 0,29% 0,26% 0,26% 0,24%
NIC III 0,28% 0,22% 0,15% 0,15% 0,17%
Carcinoma escamoso invasor 0,09% 0,06% 0,05% 0,05% 0,04%

Lesões em células glandulares:
AGUS 0,68% 0,49% 0,17% 0,17% 0,18%
Adenocarcinoma in situ 0,01% 0,01% 0,004% 0,004% 0,01%
Adenocarcinoma invasor 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

jun 1998ajan 1997 –
Pilotoa

ago - set

b,c

Fontes: a-INCA/MS e b-SISCOLO. c-Dados sujeitos a revisão (2002 inclui a Campanha). d-Percentuais calculados com base no total de
amostras "satisfatórias" e "satisfatórias mas limitadas."
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Segunda Fase de Intensificação do Programa Viva Mulher:
Campanha 2002

Campanha 2002

Com o objetivo de ampliar a cobertura das ações de rastreamento do câncer do colo do útero em todo
o país e captar mulheres da faixa etária com maior risco de apresentar lesões precursoras do câncer do colo
do útero, o Ministério da Saúde realizou nos meses de março e abril de 2002 uma segunda intensificação
das ações de controle do câncer do colo do útero em todo o país. Foram estabelecidos os seguintes objetivos
específicos:

- Realizar, em parceria com as secretarias municipais e estaduais de saúde, ações integradas de prevenção
primária que visem reduzir a exposição da população feminina aos principais fatores de risco do câncer do
colo do útero.

- Desenvolver, em parceria com as secretarias municipais e estaduais de saúde, ações educativas que
informem a mulher da importância da realização do exame citopatológico preventivo (Papanicolaou).

- Realizar ações nacionais de mobilização social, para a coleta e realização do exame citopatológico,
diagnóstico, tratamento e monitoramento das mulheres com lesões precursoras do câncer do colo do útero.

- Articular parcerias que ampliem o acesso da mulher à informação, diagnóstico e tratamento do câncer
do colo do útero e suas lesões precursoras.

População Alvo

A população alvo da Segunda Fase de Intensificação do Programa foram mulheres de 35 a 49 anos, que
nunca realizaram o exame de Papanicolaou na vida ou que o realizaram há três anos ou mais. Segundo o
IBGE, para o ano 2000, a população feminina nesta faixa etária era de 15.300.000 mulheres. Considerando-
se que 85,9% são usuárias do SUS (estimativa ANS, 2000), 40% nunca realizaram exame de Papanicolaou
(estimativa IBOPE, 1994),  777.024 foram examinadas na Primeira Fase de Intensificação (1998) e 542.473
foram examinadas nos anos 1999 e 2000, restam 3.188.975 mulheres a serem examinadas pela primeira
vez. A meta para o ano 2002 foi atingir 40% destas (1.275.590 mulheres) e todas aquelas de 35 a 49 anos
em exame subseqüente (já examinadas em 1998 e com mais de três anos do último exame = 1.235.991
mulheres), o que perfaz 2.511.581 mulheres, conforme apresentado na Tabela 1. Considerando-se que na
campanha de 1998, 30% da demanda foi de mulheres de outras faixas etárias, foram providenciados
insumos capazes de atender 30% a mais do que foi estabelecido como meta, totalizando 3.265.056 mulheres).
Assim, para efeitos de preparação da rede de serviços para o atendimento às mulheres, foram utilizados os
números da meta acrescidos de 30%, como pode ser observado na Tabela 2.
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TTTTTabela 1abela 1abela 1abela 1abela 1. População alvo e meta da Segunda Fase de Intensificação do Programa Viva Mulher.

Fontes: (a)População IBGE para o ano 2000; (b) INCA/IBOPE, pesquisa realizada em 1994 em 1.478 mulheres brasileiras, mostrou que 37% das mulheres nunca tinham
sido submetidas ao Papanicolaou: Regiões Norte e Centro Oeste=40%; Nordeste=42%; Sudeste=32% e Sul=39%; (c) Professora Solange Beatriz (Agência Nacional de
Saúde). In: FGV/Divisão de Educação Continuada/Regulamentação de Saúde/Fonte: Cadastro de beneficiários. Data base: 15/04/2000; (d) a X b X c; (e) Número de
mulheres de 35 a 49 anos examinadas na Campanha 1998. Fonte: Núcleo de Coordenação Nacional / Secretaria de Políticas de Saúde / Ministério da Saúde (janeiro
de 1999); (f ) Este valor refere-se às mulheres atendidas na campanha de 1998; Fonte: SISCOLO 1998; (h) Com base no número de exames apresentados ao SIA/SUS;
(i) Os percentuais de 1a vez foram baseados em 3.633.960 exames registrados no SISCOLO (janeiro a outubro de 2000); Para as UF sem informação (Alagoas, Amapá,
Distrito Federal e Roraima) foi atribuída a média nacional=10,7%; (j) Produto das 3 colunas anteriores (g X n X h); (k) Foram subtraídos dos valores da coluna (d), as
mulheres estimadas de 1a vez já examinadas (colunas g e j); (l) Excluídas as mulheres de 1a vez atingidas na campanha (coluna g), todas as demais (que não eram 1a vez,
mas eram da faixa etária) devem repetir o exame em 3 anos (coluna e - coluna g); (m) 40% de k; (n) A distribuição etária  foi baseada em 3.633.960 exames digitados
no SISCOLO, correspondentes ao período janeiro a outubro de 2000.

TTTTTabela 2.abela 2.abela 2.abela 2.abela 2. Estimativas do número de mulheres que terão lesões detectadas na 2ª Fase de Intensificação do Programa
Viva Mulher.

Fontes: (a) meta acrescida de 30%; (b) 2,7 % das mulheres examinadas; (c) 83,8 % dos exames alterados; (d) 14,2 % dos exames alterados; (e) 2 % dos exames alterados;
(f ) Exames com Lesões de Alto Grau (NIC II e NIC III) + Câncer (d + e); (g) 80 % das colposcopias; (h) 3 % das colposcopias; (i) 9 % das colposcopias.

Nota: Estes valores foram estimados a partir das observações no ano 2000 (SISCOLO).
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Estratégias

As estratégias do Programa Viva Mulher que serviram de base para a Segunda Fase de Intensificação são
descritas detalhadamente a seguir:

1. Consolidação de uma base geopolítica gerencial para sustentação do Programa:
Objetivo: articular uma rede nacional de controle do câncer do colo do útero, dentro do contexto do SUS,
integrando-a aos diversos segmentos e grupos organizados da sociedade, por meio do:
- fornecimento de subsídios para os gestores de saúde do país para que conheçam as bases do Programa e
possam priorizá-lo, realizando ações de divulgação, com fluxo contínuo de informações sobre o Programa;
- designação oficial nas Secretarias Estaduais de Saúde, de pelo menos um profissional por secretaria, para
gerenciar o Programa no estado e fazer interface com os municípios e a coordenação nacional do Programa
no Ministério da Saúde/INCA;
- definição de coordenadores municipais, para que possam coordenar, monitor, integrar e avaliar o Programa,
em seu nível de competência, como agentes integradores deste processo, negociando soluções para a utilização
e o fortalecimento da rede de serviços e para sua atuação integrada com as instâncias organizadas de
mobilização da sociedade e de programas afins;
- integração das ações a outros programas de saúde pública do País, em especial ao Programa de Controle
do Tabagismo e outros Fatores de Risco de Câncer, de Atenção à Saúde da Mulher, de Atenção Básica e
Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Programa Saúde da Família (PACS/FSF), Doenças
Sexualmente Transmissíveis e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (DST/AIDS) e Fundação Nacional
de Saúde (FUNASA) já em diferentes fases de implementação no país;
- elaboração de um plano de trabalho por estado, aprovado pelo gestor, com objetivos e metas definidas,
prevendo a consolidação das ações, de suas rotinas, com implantação de um cronograma acordado;
- realização de oficinas de trabalho com as Coordenações Estaduais do Programa para elaboração dos
planos de trabalho, em consonância com o Plano Plurianual determinado pelo Governo Federal e dando
continuidade a trabalho iniciado em abril de 1999, durante o primeiro encontro nacional de coordenadores;
- realização de visitas de supervisão e capacitação gerencial nos estados;

2. Articulação de uma rede de comunicação com a mulher:
Objetivo:  estabelecer uma rede de comunicação com  a mulher, a fim de que as ações de comunicação
social possam, efetivamente, motivar, ou seja, engajar a mulher para o controle do câncer do colo do útero,
por meio da:
- expansão das articulações com ONGs, em especial as voltadas para os direitos reprodutivos e
desenvolvimento humano, para facilitar a comunicação direta com a mulher;
- articulação de parcerias com canais comunitários, tais como escolas e ambientes de trabalho de uma
forma geral;
- realização de ações de comunicação social e atividades educativas articuladas e com produção de material
de reforço para utilização na rede de saúde; prevendo fluxo contínuo de informações com os canais
comunitários utilizados e a comunidade em geral e utilizando instrumentos de comunicação direta com a
mulher.
- redefinição das estratégias de comunicação social, com planejamento de materiais e folheteria de reforço,
para utilização em unidades de saúde.

3. Redimensionamento da oferta de tecnologia para o diagnóstico e tratamento do câncer do colo do útero:
Objetivo: reduzir a desigualdade de acesso da mulher à rede de saúde para o diagnóstico e tratamento do
câncer do colo do útero, por meio da:
- estruturação da rede de atenção ao câncer do colo do útero de forma a regionalizar as ações, hierarquizando
os níveis de atendimento e universalizando o acesso à rede de atenção ao câncer, através das centrais de
regulação;
- criação ou redefinição do pagamento dos procedimentos envolvidos nos programas de prevenção e
diagnóstico precoce do câncer do colo do útero, garantindo fontes financiadoras e envolvendo o estado e o

Campanha 2002
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município na participação do financiamento do Programa;
- distribuição de equipamentos para a realização da cirurgia de alta freqüência;
- coleta de dados para o mapeamento da distribuição dos postos de coleta, da rede laboratorial, dos pólos de
CAF e de tratamento terciário;
- realização de reuniões com a MS/CODEC - Coordenação de Desenvolvimento e Manutenção de Controle
de Serviço de Saúde, para uma revalorização dos procedimentos médicos e laboratoriais;
- levantamento de todos os laboratórios de citopatologia e anatomopatologia, pólos de cirurgia de alta
freqüência e hospitais oncológicos existentes no País, a partir de informações provenientes do DATASUS e
dos coordenadores estaduais;
- participação em Comissões Intergestores Bipartite (CIB) de Unidades Federadas do País para assessoria
na organização do sistema de referência e contra-referência, dentro dos fluxogramas propostos.
- participação de reuniões técnicas nos estados com vistas à implementação da fase de intensificação.

4. Informação, capacitação e reciclagem de recursos humanos envolvidos na atenção ao câncer de colo do útero:
Objetivo: uniformizar e dar conhecimento das normas e procedimentos de prevenção, diagnóstico precoce,
tratamento e medidas de reabilitação do câncer do colo do útero, por meio de:
- Realização, em parceria com as gerências estaduais, de treinamentos pilotos para gerenciamento do
programa, tendo como público alvo os recursos humanos indicados por regionais e Secretarias Municipais
de Saúde, priorizadas pelos estados;
- elaboração de programas de ensino para treinamento de gerentes municipais do Programa; operadores do
SISCOLO nos laboratórios credenciados no SIA/SUS; profissionais de saúde das unidades básicas de
saúde para coleta de exame citopatológico (Papanicolaou); e, profissionais de saúde das unidades secundárias
para cirurgia de alta freqüência (CAF);
- testagem de material e metodologia para os treinamentos previstos;
- realização de treinamentos para gerenciamento do programa; colposcopia e cirurgia de alta freqüência;
coleta do exame citopatológico do colo do útero; sistema de informação do câncer do colo do útero
(SISCOLO); atualização de citotécnicos;
- readequação do currículo de formação de citotécnicos, por meio do desenvolvimento de uma proposta de
padronização do programa de ensino e material educativo, em nível nacional, com carga horária otimizada;
- revisão e finalização de material didático produzido para profissionais de saúde e comunidade.
- divulgação das "Recomendações Básicas do Instituto Nacional de Câncer para o Controle do Câncer do
Colo do Útero", publicada na Revista Brasileira de Cancerologia.
- normalização e implantação do programa de monitoramento externo de qualidade em citopatologia em
todas as unidades da federação.

5. Criação de um plano de vigilância e avaliação do câncer do colo do útero:
Objetivos: aumentar a eficiência da rede de atenção ao câncer do colo do útero, reduzindo a possibilidade
de má utilização e fraudes; assegurar o controle de qualidade; monitorar e avaliar as etapas de implantação
do Programa; acompanhar alterações no perfil da mulher e do profissional envolvido na atenção ao câncer
do colo do útero (hábitos, crenças e costumes), para melhorar as atividades de comunicação social e,
finalmente, estudar possíveis incorporações tecnológicas à rede do SUS:
- efetivação do monitoramento externo de qualidade do exame citopatológico;
- realização de Encontros de Coordenadores Estaduais para avaliação das ações desenvolvidas pelo programa;
- monitoramento sistemático das ações decorrentes do rastreamento (diagnóstico e tratamento) pela análise
dos dados relacionados à coleta, citopatologia, controle de qualidade das citopatologias e Cirurgia de Alta
Freqüência (CAF);
- assessoramento dos coordenadores estaduais na organização da busca ativa das mulheres com diagnóstico
citopatológico de alto grau ou câncer;
- planejamento de um inquérito nacional para determinação da real cobertura do exame citopatológico
(Papanicolaou);
- aperfeiçoamento do módulo informatizado para o seguimento das mulheres com exames alterados;
- realização de supervisões para avaliação e acompanhamento do Programa nos estados;
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Fluxograma Operacional da Segunda Fase de Intensificação

O exame de Papanicolaou foi realizado principalmente em unidades básicas de saúde e os encaminhamentos
seguiram o fluxograma previamente estabelecido em parceria com as sociedades científicas afins e que já vem
sendo utilizado rotineiramente no Programa Viva Mulher, conforme apresentado a seguir.

Campanha 2002

Registro da Informação

1. Informações da coleta do exame citopatológico:
- número de coletas foi registrado pela unidade coletora, por faixa etária, em planilhas elaboradas para este
fim. Semanalmente, os dados foram encaminhados para a coordenação municipal do Programa, que, por
sua vez, os consolidou e os repassou para a coordenação estadual do Programa Viva Mulher. Coube à
coordenação estadual fazer, semanalmente, o encaminhamento do consolidado de sua UF para a coordenação
nacional.
- para apoiar esta etapa foram desenvolvidos dois aplicativos de informática. O primeiro, elaborado pelo
Departamento de Informática do SUS (DATASUS), com supervisão técnica do Instituto Nacional de
Câncer (INCA), permitiu ao coordenador estadual do Programa registrar semanalmente os dados de coleta,
estratificados por município e faixa etária. O segundo, disponibilizado pela equipe de informática do
INCA, possibilitou o envio "on line" dos dados da UF, por meio da página do INCA na internet. Estes
dados foram recebidos em tempo real pela coordenação nacional do Programa.

2. SISCOLO:
- Sistema de Informações do Câncer do Colo do Útero, desenvolvido pelo DATASUS e o INCA, é a fonte
de informações utilizada pelo SIA/SUS para registro dos exames citopatológicos e histopatológicos do colo
do útero e onde são digitados os dados de identificação da mulher e os laudos dos exames. Com estas
informações é possível identificar as mulheres com exames positivos para lesões precursoras e câncer do
colo do útero, que deverão ser seguidas até o efetivo tratamento.
- No tocante a melhoria da qualidade das informações fornecidas pelo SISCOLO, foi desenvolvida e
implantada em 2001 a versão 3 que, entre as melhorias apresentadas, destacam-se operação em ambiente
Windows, possibilidade de processamento em rede, cadastramento de unidades de saúde com crítica de
integridade da informação e módulo de seguimento das mulheres com exames alterados.
- A portaria no 62, da Secretaria de Assistência à Saúde, de 25 de janeiro de 2002, publicada no DOU de
28/01/02, tornou obrigatório o uso da versão 3.04 do SISCOLO em todo o território nacional, a partir da
competência fevereiro/2002.
- Visando a capacitação dos operadores do SISCOLO na versão 3, foram realizados treinamentos nos 26
estados e Distrito Federal, entre maio e outubro de 2001, que contou com a presença de profissionais de
375 laboratórios, além de coordenadores municipais, regionais e estaduais (Tabela 3).
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Fonte: Divisão de Ações de Detecção Precoce/INCA.

TTTTTabela 3. abela 3. abela 3. abela 3. abela 3. Número de Laboratórios e Profissionais Capacitados no Treinamento Operacional do SISCOLO por Unidade Federada
- maio a outubro 2001.

Ações preparatórias

1. Articulação Político-Gerencial e Oficinas de Trabalho nos Estados:
Em 13 de março de 2001, em reunião ocorrida no Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde solicitou ao

Instituto Nacional de Câncer o estudo da viabilidade de uma Campanha dentro do Programa Nacional de
Controle do Câncer do Colo do Útero (PNCCCU). Ainda no mês de março de 2001, instituiu-se um grupo
de trabalho na Coordenação Nacional de Prevenção e Vigilância de Câncer (CONPREV), formado por 10
profissionais das áreas de epidemiologia, planejamento, expansão da rede oncológica, prevenção primária
e detecção precoce, que considerou as informações existentes, as informações necessárias, a identificação
dos óbices (aqui entendidos como obstáculos ou impedimentos à implementação da ação), a estruturação
das ações, a análise de custo e tempo e os resultados esperados. Foram também considerados os pontos
fortes e os pontos frágeis da última campanha, ocorrida em 1998, com o objetivo de garantir o bom
desempenho das ações que estariam sendo propostas. A apresentação do estudo de viabilidade da Campanha,
baseada na matriz de impacto construída, foi apresentada ao Ministério da Saúde, em reunião ocorrida em
Brasília, no início de abril de 2001.
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Aprovada a proposta de uma 2a fase de intensificação do Programa Viva Mulher, procedeu-se à
apresentação à Comissão Tripartite em 17 de maio e em 20 de junho, e aos coordenadores estaduais do
Programa Viva Mulher e representantes do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) das
27 Unidades da Federação em 11 e 12 de junho (em Brasília), em 17 e 18 de julho (no Rio de Janeiro) e 10
de dezembro (no Rio de Janeiro). Na reunião da Comissão Tripartite de 21 de fevereiro de 2002 foi
pactuado que o período de coletas dos exames citopatológicos seria de 18 de março a 12 de abril em todo
território nacional.

O Diário Oficial da União do dia três de agosto de 2001 veiculou a abertura de um pregão para a
compra dos seguintes itens: espéculos vaginais tipo Collins, pares de luvas, fixador celular, espátulas de
madeira, lâminas de vidro, escovas para coleta e medicamentos.

De agosto de 2001 a março de 2002, foram realizados encontros de supervisão e articulação político-
gerencial (Tabela 4), com a participação de técnicos do INCA e das Secretarias Estaduais de Saúde
(Coordenação do Viva Mulher, Controle e Avaliação, Planejamento e Secretários de Saúde), com o intuito
de promover o acompanhamento e avaliação do planejamento das ações de controle e prevenção do câncer,
por meio do diagnóstico situacional e da execução do plano de trabalho dos convênios firmados, visando a
integração dos diferentes setores das SES e a implantação dos programas no nível local.

TTTTTabela 4.abela 4.abela 4.abela 4.abela 4. Cronograma de Supervisões, Oficinas de Trabalho e Articulação político-gerencial em 2001 e 2002 (até março).

2. Produção de Materiais de Divulgação:
Todos os materiais de divulgação da Segunda Fase de Intensificação foram produzidos pela Assessoria

de Comunicação do Ministério da Saúde (ASCOM). Os textos técnicos e as sugestões de figuras e imagens
para os materiais a serem utilizados durante a Segunda Fase de Intensificação foram discutidos e entregues
à ASCOM em agosto de 2001. O INCA e a Área Técnica da Saúde da Mulher ofereceram assessoria
técnica à produção dos seguintes documentos:
- agenda para mulher;
- folheto para mulher;
- cartão para lembrar a data de retorno para apanhar o resultado do exame;
- livreto para gerentes;
- livreto para profissionais de saúde;
- livreto para laboratórios;
- cartaz do fluxograma;
- cartaz da coleta;
- cartaz de sensibilização: "declare seu amor por você mesma";
- outdoor;
- texto para o rádio;



52

Em apoio ao trabalho dos estados, o Serviço Integrado Tecnológico em Citopatologia - SITEC, do
INCA, ofereceu o Curso de Atualização em Diagnóstico Citopatológico de Lesões do Colo do Útero
(Tabela 6), que contou com 8 turmas, com duração de uma semana cada, e reciclou 113 citotécnicos de 19
estados brasileiros.

TTTTTabela 6. abela 6. abela 6. abela 6. abela 6. Número de Profissionais Capacitados no Curso de Atualização de Citotécnicos por Unidade Federada - agosto a
dezembro de 2001

- texto para a TV;
- formulário de requisição do exame citopatológico;
- formulário para monitoramento semanal de coletas (com o apoio do DATASUS);
- press release.

3. Treinamentos nos Procedimentos Específicos do Programa:
Foram intensificados pelas coordenações estaduais os treinamentos para atualização e capacitação dos

profissionais de saúde (Tabela 5) em coleta do exame citopatológico do colo do útero e cirurgia de alta
freqüência.

TTTTTabela 5.abela 5.abela 5.abela 5.abela 5. Número de Municípios e Profissionais Capacitados em 2001.
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Fornecimento de Insumos aos Municípios e Estados

- Kits para coleta do exame citopatológico do colo do útero (Papanicolaou), conforme a meta, acrescido de
cerca de 30% (houve um arredondamento para múltiplos de 50).
- Medicamentos para tratamento das cérvico-colpites (calculado com base em 60% de mulheres com infecção).
- Material de comunicação social (cartazes e folhetos).
- Equipamentos para realização da cirurgia de alta freqüência (foram comprados pela Fundação Ary Frauzino
50 aparelhos de CAF).
- Os coordenadores estaduais receberam uma reserva técnica dos kits coleta e de cartazes, folders, cartões
e livretos para atender situações emergenciais.

Objetivo - Suprir a rede de atenção em saúde com os insumos necessários à captação da mulher e a
realização do exame citopatológico do colo do útero no período da fase de intensificação do Viva Mulher -
Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero.

Datas - A compra desses materiais foi coordenada pela Área Técnica da Saúde da Mulher da Secretaria de
Políticas de Saúde do MS (SPS) e sua distribuição foi realizada pela Secretaria de Apoio Administrativo
(SAA) diretamente aos municípios.
- Cinqüenta equipamentos para realização de cirurgias de alta freqüência (CAF) foram comprados pelo
INCA, sendo sua alocação nos municípios de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde.

Atividades nos Estados e Municípios

Objetivo - Intensificar o processo de cobertura da população feminina pelo exame citopatológico do colo do
útero, captando, preferencialmente, a mulher na faixa etária de maior risco de apresentar lesões precursoras do
câncer do colo do útero; diagnosticar e tratar adequadamente as lesões precursoras e câncer do colo do útero e,
assim, diminuir a incidência e a mortalidade por este câncer, conforme apresentado nos Tabelas 7 e 8.

TTTTTabela 7. abela 7. abela 7. abela 7. abela 7. Ações desenvolvidas nos municípios.

Campanha 2002
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TTTTTabela 8. abela 8. abela 8. abela 8. abela 8. Ações desenvolvidas nos estados.

Metodologias de Avaliação Adotadas durante a  Segunda Fase de Intensificação

A avaliação dos coordenadores estaduais do Programa Viva Mulher em relação ao apoio oferecido à
campanha 2002 pelas sociedades científicas e organizações não governamentais é apresentado no Tabela 10.

TTTTTabela 10. abela 10. abela 10. abela 10. abela 10. Apoio à coordenação do Programa Viva Mulher nas ações da campanha 2002, conforme a Unidade da Federação.

* Nestas UF a Saúde da Mulher coordenou a Campanha 2002.

1. Avaliação Qualitativa da Campanha 2002:
- Questionário escrito aplicado aos coordenadores estaduais:

Uma avaliação do atendimento a grupos especiais e dos apoios recebidos durante a campanha foi
realizada por meio da aplicação de um questionário estruturado aos coordenadores estaduais, durante a
reunião de avaliação da Segunda Fase de Intensificação do Programa Viva Mulher, realizada em Brasília
(DF), no período de 13 a 17.05.02. A análise das respostas mostrou que o atendimento às populações
indígenas e carceráreas foi satisfatório, conforme apresentado no Tabela 9.

TTTTTabela 9. abela 9. abela 9. abela 9. abela 9. Atendimento às populações indígena e carcerárea conforme a Unidade da Federação.
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Em relação à participação direta de ONGs na fase de coleta dos exames citopatológicos o informado
pelos coordenadores estaduais é apresentado na Tabela 11.

TTTTTabela 11.abela 11.abela 11.abela 11.abela 11. Relação das ONGs que participaram ativamente da campanha 2002, conforme o estado.

No que diz respeito à utilização do convênio com os correios para encaminhamento de lâminas aos
laboratórios de citopatologia e envio dos laudos às unidades de saúde durante a campanha, observou-se que
este convênio foi amplamente utilizado em seis estados (AC, MA, MT, MS, PB, RS), parcialmente utilizado
em sete estados (BA, MG, PI, RO, SC, SP, TO), não sendo utilizado em outros 13 (AL, AP, AM, CE, DF,
ES, GO, PA, PR, PE, RN, RO, SE). A coordenação do RJ não respondeu a esta questão.

Enquete telefônica semanal (durante a campanha):
O monitoramento do desempenho dos estados, passo a passo, desde o lançamento da campanha, até o

término das ações de coleta, foi efetuado por meio de uma enquete telefônica semanal. Os coordenadores
estaduais e suas equipes foram questionados sobre o impacto do lançamento da campanha, situação de
recebimento de insumos, dificuldades na utilização do convênio com os correios, problemas no atendimento
à demanda  gerada pela campanha, fluxo da informação semanal sobre a coleta, problemas na geração de
Boletim de Produção Ambulatorial do SUS (BPA) em relação ao registro do procedimento correpondente à
coleta, dificuldades no estabelecimento de referências para tratamento, identificação dos fatores que
pudessem interferir no bom desempenho das ações, dificuldades para o monitoramento externo da qualidade
dos exames citopatológicos, parcerias estabelecidas com a Sociedade Brasileira de Citologia e com ONG,
impacto da prorrogação da campanha e  identificação das necessidades de apoio do INCA.

Apresentamos a seguir, no Tabela 12, informações referentes à situação de lançamento da campanha em
cada estado.

Campanha 2002
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TTTTTabela 12. abela 12. abela 12. abela 12. abela 12. Situação de lançamento da campanha (em 05/03/02).

Identificação dos pontos dificultadores e facilitadores para a campanha 2002:
Durante a reunião de avaliação da Segunda Fase de Intensificação do Programa Viva Mulher, realizada em

Brasília (DF), no período de 13 a 17.05.02, a equipe do INCA registrou os principais pontos facilitadores e
pontos dificultadores para o desempenho das atividades apontados pelos coordenadores estaduais do Programa.
Estes pontos são objeto de intervenção da equipe do INCA nas "oficinas de trabalho para planejamento e
gerenciamento do programa Viva Mulher - módulo de seguimento", previstas para ocorrer a partir do mês de
junho de 2002, em todas as UF, conforme cronograma acordado com os coordenadores estaduais durante a
reunião de avaliação da 2a fase de intensificação do Programa Viva Mulher, realizada em Brasília (DF), no
período de 13 a 17.05.02.

Sala de situação:
A sala de situação foi criada como uma estratégia de enfrentamento necessária à monitorização da Segunda

Fase de Intensificação do Programa Viva Mulher nos 5.561 municípios brasileiros. Utilizou-se de quadros
demonstrativos com as informações e os dados de saúde do país, se constituindo em um canal desburocratizado
de ouvidoria, análise contextual, com propostas de intervenção aos profissionais de saúde, secretarias municipais
e estaduais de saúde e usuários do sistema de saúde.

Foram recebidas ligações com as mais variadas demandas, sendo propostos diferentes encaminhamentos
conforme o problema identificado. A partir da análise e do geoprocessamento dos problemas identificados,
soluções regionalizadas foram implementadas. O fluxograma seguido pela equipe da sala de situação é apresentado
na Figura 1.



57

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1. Fluxograma da Sala de Situação.

Principais problemas identificados pela sala de situação:
- Falta de requisições dos Exames Citopatológicos;
- Falta de Medicamentos;
- Falta de Material - Divulgação Mulher;
- Falta de Material - Profissional de Saúde;
- Falta de Ficha de Monitoramento da Coleta;
- Dúvida de uso da ficha de monitoramento das coletas;
- Falta de Kit Coleta;
- Dúvidas sobre agendamento ou atendimento imediato de mulheres de outras faixas;
- Falta de material para o Coordenador Estadual;
- Grande procura de mulheres fora da faixa priorizada;
- Excessivo aumento da demanda, devido ao atendimento fora da faixa etária acima do esperado;
- Inabilidade dos responsáveis locais de administrar demanda versus recursos disponíveis;
- Banco de dados do COSEMS desatualizado, com recebimento de material em endereços inexistentes;
- Números telefônicos fornecidos pelos reclamantes não existentes nas SMS;
- Dificuldade de acesso aos reclamantes;
- Problemas com SISCOLO;
- Dúvidas quanto aos Códigos dos Procedimentos;
- Espéculos quebrando com facilidade;
- Reclamações de usuários do Sistema Único de Saúde.

Campanha 2002
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Ganhos da sala de situação:
- Propiciou uma visão geral das condições de saúde de diversos municípios e do preparo de cada município
para atender à demanda criada pela intensificação;
- Visualização da capacidade instalada em cada município, através do geoprocessamento da rede laborato-
rial, unidades hospitalares, serviços de radioterapia, CAFs;
- Identificação das referências existentes no Estado, fluxos e entraves de seguimento das mulheres com
exames alterados;
- Elemento facilitador para atuação sobre dificuldades existentes nos  municípios e estados;
- Monitorização semanal da campanha através de contatos telefônicos com as secretarias estaduais de saúde
e quinzenal com as secretarias municipais de saúde das capitais, no período de intensificação das coletas de
exames.

Estratégias de Comunicação Social
Racional Básico

Utilizar ações de comunicação para despertar a atenção do público para a questão do Câncer do Colo do
Útero, bem como mobilizar as mulheres para irem até as Unidades de Saúde e realizarem o exame preventivo.
Além disso, reforçar a necessidade da volta para a retirada dos resultados e quando for o caso, inicio do
tratamento.

Idéia Criativa
o CoLinha "Rosas" - visa despertar o sentimento de amor próprio nas mulheres, colocando o ato de

realizar o exame como uma prova de amor por elas mesmas, além de aproveitar o simbolismo da imagem
da rosa para  valorizar a auto-estima da mulher. Trabalhar o ato de se dar uma rosa, como a expressão de um
gesto de carinho, preocupação e amor próprio.

Táticas apropriadas para a campanha de comunicação
- Mídia Principal - TV
- Mídia Principal - Rádio
- Mídia Principal - TV (merchandising)
- Mídia Secundária - Outdoor
- Mídia de Apoio - cartaz e folder para as unidades de saúde, panfletagem

Materiais de divulgação
Para profissionais de saúde:
- Manual para profissional de saúde;
- Manual para unidade de saúde;
- Manual para profissional do laboratório (distribuído diretamente aos laboratórios);
- Mala-direta para profissional de saúde (distribuída pelo cadastro da ABEN e FEBRASGO);
- Cartaz coleta;
- Cartaz de fluxograma;
- Formulários de requisição de exames;
- Formulário de acompanhamento semanal das coletas;
- Carta para unidades de saúde.

Para a população:
Cartaz: declare seu amor por você mesma;
Outdoor;
Cartão lembrete (para mobilização);
Lembrete para buscar o resultado;
Filme de 60";
Spot de rádio.
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Outras ações:
Pronunciamento do Ministro da Saúde
Teleconferência
Transmitida dia 11/03/2002, das 12h às 14h, pelo canal Saúde
Público alvo: Secretários Estaduais e Municipais de Saúde, Coordenadores Estaduais do Programa Viva
Mulher, ONG's.

Assessoria de imprensa
Coletiva de imprensa para o lançamento da campanha;
Releases com status da fase de intensificação;
Releases de sustentação com balanço parcial após a campanha.

Comunicação Interna
Informe INCA;
Quadros de aviso;
Intranet;
Internet.

2. Avaliação Quantitativa da Campanha 2002:
Nas Tabelas de 13 a 19 são apresentados os resultados provenientes do preenchimento das planilhas de

monitoramento da fase de coleta, pelos municípios participantes, e consolidadas no nível estadual, atualizados
em 14/07/2002.

TTTTTabela 13.abela 13.abela 13.abela 13.abela 13. Campanha 2002 - Meta, número e proporção de mulheres de 35 a  49 anos examinadas e total de mulheres
examinadas por estado. Número e proporção de  municípios participantes.

Nota: atualizado em 14/07/2002.

Campanha 2002
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TTTTTabela 14. abela 14. abela 14. abela 14. abela 14. Campanha 2002-  Meta estabelecida para as Unidades da Federação - UF (todas as idades), número e proporção
de mulheres examinadas por UF.

Nota: atualizado em 14/07/2002.

TTTTTabela 15.abela 15.abela 15.abela 15.abela 15. Campanha 2002-  Número e percentual de mulheres examinadas nos estados, por UF, grupos de idade e situação de
exame prévio.

Nota: atualizado em 14/07/2002.
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TTTTTabela 16.abela 16.abela 16.abela 16.abela 16. Campanha 2002-  Meta das Capitais (todas as idades), total de mulheres examinadas e percentagem observada em
relação à meta municipal, por UF.

Nota: atualizado em 14/07/2002.

Campanha 2002

TTTTTabela 17. abela 17. abela 17. abela 17. abela 17. Campanha 2002 - Número de mulheres de 35 a  49 anos a serem examinadas em cada UF e nas capitais, proporções
das metas das UFs que correspondem às capitais (valores planejados e observados).

*Percentagem em relação à meta da UF esperado na capital; **Percentagem em
relação à meta da UF atingido na capital. Nota: atualizado em 14/07/2002.
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3. Indicadores para o Monitoramento do Programa Viva Mulher - Programa de Controle do Câncer do Colo
do Útero. Primeiro semestre de 2002 (incluindo a Campanha 2002)

Para o monitoramento do Programa Viva Mulher foram utilizados os seguintes indicadores:

1- Percentual de mulheres na faixa etária de 35 a 49 anos de idade que fizeram o exame citopatológico pela primeira vez.

Fonte: SISCOLO.

Número de mulheres de 35 a 49 anos que realizaram o exame citopatológico pela primeira vez  x  100
Número de exames em  mulheres  de 35 a 49 anos de idade que realizaram o exame citopatológico

2- Razão entre o número de procedimentos de coleta apresentados no SIA/SUS e o número de exames citopatológicos apresentados

no SIA/SUS.

Fonte: SIA/SUS.

Número de procedimentos de coleta apresentados (código SIA/SUS: 075101)
Número de exames citopatológicos apresentados (código SIA/SUS: 120101)

3- Percentual de exames citopatológicos dentro dos limites da normalidade dentre os exames citopatológicos registrados.

Fonte: SISCOLO.

Número de exames citopatológicos dentro dos limites da normalidade x 100
Número de exames citopatológicos registrados

TTTTTabela 18.abela 18.abela 18.abela 18.abela 18. Campanha 2002-  Número e percentual de mulheres examinadas na capital, por grupos de idade e situação já fez
e nunca fez exame e UF.

Nota: atualizado em 14/07/2002.
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4- Percentual de lesões precursoras de baixo grau de malignidade detectadas dentre os exames citopatológicos registrados.

Fonte: SISCOLO.

Número de lesões precursoras de baixo grau de malignidade x 100
Número de exames citopatológicos registrados

5- Percentual de lesões precursoras de alto grau de malignidade detectadas dentre os exames citopatológicos registrados.

Fonte: SISCOLO.

Número de lesões precursoras de alto grau de malignidade x 100
Número de exames citopatológicos registrados

6- Razão entre o número de exames anatomopatológicos do colo do útero apresentados no SIA/SUS e o número de exames

citopatológicos apresentados no SIA/SUS.

Fonte: SIA/SUS.

Número de exames anatomopatológicos  apresentados (código SIA/SUS:1201203)
Número de exames citopatológicos apresentados (código SIA/SUS: 120101)

7- Percentual de exames citopatológicos com adequabilidade do material insatisfatória dentre os exames citopatológicos registrados.

Fonte: SISCOLO.

Número de exames citopatológicos com adequabilidade do material insatisfatória x 100
Número de exames citopatológicos registrados

8- Razão entre o número de cirurgias de alta freqüência (CAF) apresentadas no SIA/SUS (código: 0803303) e o número de

colposcopias (código: 1705101) apresentadas no SIA/SUS.

Fonte: SIA/SUS.

Número de CAF apresentadas (código SIA/SUS:1201203)
Número de colposcopias apresentadas (código SIA/SUS: 120101)

9- Razão entre o número de cirurgias de alta freqüência (CAF) apresentadas no SIA/SUS (código: 0803303) e o número de exames

com NIC III.

Fonte: SISCOLO e SIA/SUS.

Número de CAF apresentadas (código SIA/SUS:1201203)
Número de exames com NIC III

Campanha 2002
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TTTTTabela 19.abela 19.abela 19.abela 19.abela 19. Indicadores de monitoramento do  Viva Mulher por Unidade Federada no primeiro semestre de 2002 (inclui dados
da Campanha 2002).

Fontes: a-razão X 10; b-Proporção em amostras satisfatórias e satisfatórias, mas limitadas; c-Sem informação da
quantidade de exames anatomopatológicos e CAF apresentadas no SIA/SUS; d-Sem informação na base do
SISCOLO/DATASUS; e-Sem informação da quantidade de exames anatomopatológicos e de CAF apresentadas
no SIA/SUS; f-Sem informação da quantidade de exames anatomopatológicos apresentados no SIA/SUS; g-Sem
informação na  base do SISCOLO disponível no INCA; h-DATASUS/SIA/SUS, DATASUS/SISCOLO e i-
base de dados do SISCOLO disponível no INCA. Nota: atualizado em 25/09/2002.
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Recomendações do Programa Viva Mulher para o seguimento
das mulheres com alterações citopatológicas

Recomendações para Seguimento

Problemas como baixos níveis de cobertura populacional com exame citológico do colo do útero, falhas
no acompanhamento das mulheres com anormalidades e na adoção de condutas diagnósticas e terapêuticas
adequadas têm sido freqüentemente incluídos entre os fatores associados ao fracasso dos programas de
rastreamento do câncer do colo do útero. A importância do seguimento citológico das pacientes examinadas
é ressaltada por vários autores que consideram esta ação como elemento fundamental para avaliação da
efetividade das ações.

A questão do seguimento é complexa e requer o envolvimento de várias setores, como demonstra o
esquema abaixo:

EM RELAÇÃO AO CONCEITO DE SEGUIMENTO, ALGUMAS QUESTÕES SE IMPÕEM:

O que é seguimento?
Segundo o dicionário Aurélio, seguimento pode ser definido como "ato ou efeito de seguir..." e seguir

é "ir atrás de; acompanhar; observar a evolução; aderir a; continuar; prosseguir...". A definição traz o
conceito de adesão que significa "ato de aderir; aderência; acordo; concordância...".

Na literatura não é difícil encontrar o conceito de adesão como sendo "o grau de coincidência entre o
comportamento da usuária e as recomendações que lhe foram dadas pelo médico e outros profissionais de
saúde". Certamente a interferência dos fatores sociais, econômicos e culturais da usuária também está
associada com a não adesão às consultas agendadas. Entretanto, na maioria dos casos, a não adesão é
decorrente de fatores perfeitamente controláveis.

 A forma inapropriada no acolhimento da população pelas unidades, a relação pouco satisfatória com o
médico e outros profissionais de saúde, a organização da rede/serviço de saúde e a desarticulação entre os
serviços com relacionamentos informais ou mesmo inexistentes entre os diversos níveis de hierarquização
da rede são fatores estreitamente associados à não adesão. Tudo isso é reforçado por uma deficiente educação
sanitária que não enfatiza a grande importância da continuidade dos cuidados com a saúde. A adesão deve
ser do paciente ao tratamento ou à conduta recomendada e do profissional de saúde às condutas de seguimento
e de vigilância recomendadas.
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 Ante a necessidade de seguimento é bom lembrar da possibilidade de uma má adesão da paciente ou
profissional responsável. Logo ambos deverão estar bem esclarecidos sobre a sua importância durante todo
o processo. Os motivos para a não adesão precisam ser identificados e, se possível, eliminados. A não
adesão está intimamente relacionada com a forma com que o serviço e os profissionais de saúde, em
especial o médico, se relacionam com os clientes; a paciência, a empatia que esses exibem, a segurança que
inspiram e o nível de comunicação estabelecido são variáveis que dependem muito deste profissional.

Programas de prevenção do câncer eficazes requerem um seguimento com procedimentos que conduzam
a um diagnóstico completo, tratamento adequado do caso e permitam a observação dos diversos tipos de
desfechos: favoráveis (esperados e desejados como o tratamento e a cura) ou desfavoráveis, como a recidiva,
a progressão ou mesmo o óbito. Em programas de rastreamento, "seguir" é também acompanhar os
indivíduos livres da doença, para observar o momento do adoecer.

Quais são as mulheres que se deve seguir ?
Pacientes com citologia com resultado alterado, que devem ser submetidas a procedimentos adicionais de

diagnóstico e terapia adequada imediatos:
- Lesão de alto grau - neoplasia intraepitelial cervical grau II (NIC II), neoplasia intraepitelial cervical grau
III (NIC III): encaminhamento imediato para a colposcopia, para avaliação histopatológica.
- Casos com resultado de carcinoma escamoso invasivo, adenocarcinoma in situ ou invasivo e outras
neoplasias malignas:  encaminhamento imediato para a colposcopia e biópsia para confirmação diagnóstica
pela histopatologia e, posteriormente,  à unidade de alta complexidade oncológica.
- Casos com amostras insatisfatórias:  repetir imediatamente a coleta, já que não foi possível a avaliação do
material enviado, para descartar uma lesão significativa. Obter a informação da segunda citologia em até
seis meses (180 dias) da data da coleta e, caso a segunda coleta resultar em amostra insatisfatória, encaminhar
ao nível secundário para investigação colposcópica.
- Caso o resultado da segunda coleta seja negativo para neoplasia ou positivo seguir as recomendações do
Programa.
- Casos com lesões de baixo grau (ASCUS, AGUS, HPV e NIC I): acompanhamento na unidade primária;
repetir exame citopatológico após seis meses (180 dias).
- Casos com lesões de baixo grau (ASCUS, AGUS, HPV e NIC I) persistentes após seis meses ou com
progressão para lesão mais grave: encaminhamento imediato para a colposcopia, para avaliação
histopatológica.
- Casos com resultados sem anormalidades: avaliar os resultados dos exames realizados no ano anterior;
recomendar (agendar) repetição do exame após um ano, para pacientes novas no seguimento; se negativo
para neoplasia, isto é, pacientes com duas citologias consecutivas negativas, agendar para nova citologia
após três anos.

Em todas as situações, adotar conduta terapêutica de acordo com o diagnóstico citopatológico e
histopatológico e as Normas e Recomendações do Viva Mulher - Programa Nacional de Controle do
Câncer do Colo do Útero e de Mama, publicadas na Revista Brasileira de Cancerologia vol46 nº1:23-33.

Quais são os recursos necessários?
Para o adequado seguimento de mulheres com lesões precursoras do câncer do colo do útero, são

necessários:
1. Definir e dispor dos recursos humanos, físicos, materiais (consumo, equipamento - tecnologias necessárias
e disponíveis e manutenção) e financeiros, conforme descrito abaixo:
- Recursos humanos: é necessário ter a noção da importância da qualificação do profissional, o custo deste
investimento e adotar uma política de recursos humanos variável, seguindo as tendências da gestão de
recursos humanos local.
- Recursos físicos: ter a noção que as UPS - Unidades Prestadoras de Serviços (públicas, filantrópicas ou
privadas) devem possuir uma estrutura física mínima necessária/adequada aos níveis de atenção. Ter a
noção mínima da necessidade do perfil técnico e operacional da UPS por nível de hierarquia.
- Recursos materiais: a gestão do provimento de recursos requer por parte dos gestores um compromisso
com a logística de abastecimento: consumo, incorporação de tecnologia e equipamentos, merecendo destaque
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a gestão de medicamentos pela sua fundamental importância. Dar enfoque à manutenção dos equipamentos
e das instalações necessárias para a UPS, ressaltando a importância do setor de Controle e Avaliação nas
supervisões às Unidades de Saúde e na garantia de acesso e aquisição de medicamentos.
- Recursos financeiros: pensar em financiamento das ações de saúde inclui o financiamento do SUS e as
contrapartidas municipais e estaduais; é muito importante discutir as responsabilidades de cada esfera de
governo em relação à população referenciada, em consonância com as diretrizes da NOAS-SUS. Estas
ações não devem depender exclusivamente do convênio Viva Mulher devendo este ser considerado como
fonte adicional de recursos.

2. Estabelecer o modelo hierarquizado de atenção ao câncer definindo o papel da Unidade Básica/PSF,
Secundária e Terciária: avaliar e adequar a capacidade dos serviços (ambulatorial, hospitalar e laboratorial)
para atender à demanda.

3. Organizar a Unidade e a Rede de Serviços para realizar o acompanhamento: garantir o acesso da mulher
aos serviços e o compromisso do gestor da Unidade e dos  profissionais de saúde com a clientela nas ações
de acompanhamento necessárias.

4. Definir a participação de cada um dos atores deste processo: da unidade de saúde, dos gestores municipais,
estaduais e do Ministério da Saúde. Conhecer as responsabilidades de cada nível de governo na garantia de
acesso da população referenciada:
"O Ministério da Saúde assume de forma solidária com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito
Federal:
- A responsabilidade pelo atendimento a pacientes referenciados entre estados;
- A garantia de acesso da população aos serviços não disponíveis em seu município de residência, observados
os limites financeiros, devendo o mesmo organizar o sistema de referência utilizando mecanismos e
instrumentos necessários compatíveis com a condição de gestão do município onde os serviços estiverem
sendo prestados;
- A garantia de atendimento à população referenciada será objeto de um Termo de Compromisso de
Garantia de Acesso pelo gestor municipal e pelo gestor estadual quando o município-sede de módulo ou
município-pólo estiver em Gestão Plena do Sistema Municipal (GPSM); O termo de compromisso tem
como base o processo de programação e contém as metas físicas e orçamentárias das ações definidas na
Programação Orçamentária Pactuada e Integrada (PPI) a serem desenvolvidas nos municípios-pólo, os
compromissos assumidos pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) e pela Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), os mecanismos de garantia de acesso, o processo de acompanhamento e revisão do termo, entre
outras situações." (portaria GM/MS373 de 27/02/02-NOAS).

5. Utilizar mecanismos para avaliar o seguimento que permitam identificar como e quando os diversos
desfechos se dão.

6. Compreender, segundo a lógica do SUS, como se dão os processos de integração entre os setores e de
pactuação. A gestão do Sistema é complexa, sendo um ponto crítico a garantia do  acesso da população aos
serviços.

7. Identificar e estabelecer parcerias, como forma de aprimorar a gestão estratégica e ampliar a participação
de outras instâncias de forma abrangente e diferenciada.
Um modelo simplificado para seguimento, em curto prazo, deve considerar a organização deficiente da
rede e a má distribuição dos recursos. A assistência oncológica encontra-se, na maior parte do país,
desorganizada e desintegrada, sem fluxos definidos, sem hierarquização estabelecida. Os principais problemas,
por nível de atenção, referem-se a : assistência ambulatorial e hospitalar; serviços de apoio e diagnóstico
(principalmente anatomopatologia); cirurgia, radioterapia (principalmente braquiterapia) e cuidado paliativo.

Recomendações para Seguimento
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Quais são as expectativas em relação à definição de papéis ?
As ações esperadas, conforme o nível de atuação, são descritas a seguir:

1. SMS ou SES (conforme o tipo de gestão municipal)
- Definição da rede com capacidade de absorver os casos com exame alterado (lesão de alto grau e carci-
noma) por meio da construção de um modelo estadual ou municipal hierarquizado. A atenção ao câncer
deve estar em consonância com as diretrizes estabelecidas pela NOAS-SUS.
- Identificar as unidades e sua capacidade de absorção e avaliação do seu perfil técnico e operacional;
disponibilizar junto a estas unidades mecanismos que permitam agendamento (dia, hora e setor de
atendimento) rápido e facilitado para as pacientes, sempre que for solicitado pelas unidades de menor nível
hierárquico; utilizar mecanismos de acesso à população referenciada, adotando modelos de agendamento,
seja por central de agendamento (via telefone, fax, informatizada), por meio automático pelo laboratório,
pela central de regulação ou outros modelos adequados às realidades locais ou regionais.
- Controlar por meio de mecanismos de regulação, o fluxo de pacientes entre os diferentes tipos de unidades
com diferentes graus de hierarquização (quem encaminha o quê e para onde ?).
- Acompanhar o processo de adesão da paciente: o absenteísmo na primeira consulta na unidade de referência
deve gerar a busca da paciente (pelos meios de comunicação ou busca ativa pela unidade de origem); o
absenteísmo posterior é da responsabilidade da unidade de  referência secundária. É importante salientar
que cada Unidade de Saúde e cada município, seja de domicílio ou de tratamento da mulher, é co-participante
do processo de seguimento. Na fase inicial de implantação deste fluxo de informação entre as unidades é
importante a participação de uma equipe responsável que exerça um papel de "educador".
- Garantir que as informações sobre as condutas e os desfechos sejam registradas e repassadas para todos os
níveis de gestão e para a Unidade de origem da paciente definindo os mecanismos de alimentação de dados
do módulo de seguimento do SISCOLO (Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero).
- Estabelecer parcerias que possam facilitar o seguimento das pacientes (já citados anteriormente).
- Realizar avaliações do processo estabelecido (qualitativas e quantitativas). A avaliação da qualidade da
atenção pelos gestores deve envolver tanto a implementação de indicadores baseados em critérios técnicos,
como adoção de instrumentos de avaliação da satisfação das usuárias, que considerem: a acessibilidade, a
integralidade da atenção, a resolutividade e a qualidade dos serviços.

RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS:
1. Organizar a porta de entrada das unidades de maior nível hierárquico para acolhimento das mulheres
agendadas. Estabelecer compromissos e parcerias formais (pactuações já citadas anteriormente) utilizando
os mecanismos de controle dos instrumentos já existentes.

2. Elaborar listagens com a relação de mulheres que apresentaram alterações ao exame citopatológico que
foram encaminhadas pela rede de coleta, e estabelecer mecanismos de comunicação com as unidades de
níveis hierárquicos mais complexos (média e alta complexidade) para facilitar o recebimento de informações
sobre  o seguimento (módulo do SISCOLO) e o controle de faltosos.

UNIDADES DE SAÚDE:
1. A Unidade de Saúde Primária deve:
- Controlar os exames encaminhados e recebidos.
- Identificar os casos com exames alterados e providenciar a referência das lesões de alto grau e carcinomas
conforme o protocolo estabelecido pelo Programa Viva Mulher.
- Garantir a entrega do resultado dos exames às mulheres.
- Providenciar o esclarecimento adequado aos clientes antes do encaminhamento dos casos à referência
secundária.
- Realizar a busca de faltosos na primeira consulta na unidade para a qual ocorreu a  referência e quando
solicitado.
- Acompanhar as pacientes com exames sem anormalidades e com lesões de baixo grau, garantindo que as
periodicidades sejam respeitadas conforme recomendação do Programa Viva Mulher.
- Providenciar a repetição imediata das amostras insatisfatórias conforme recomendação do Programa Viva
Mulher.
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2. A Unidade de Saúde Secundária deve:
- Funcionar como referência para o encaminhamento das mulheres com resultados alterados.
- Receber as mulheres que já passaram pelo nível primário e apresentaram um diagnóstico citopatológico
que requer a realização de avaliação colposcópica e procedimentos de diagnóstico e tratamento.
- Informar o diagnóstico histopatológico da paciente e traçar as condutas necessárias de tratamento e
acompanhamento. As pacientes com necessidade de tratamento oncológico deverão ser encaminhadas para
tratamento (cirúrgico, radioterápico, quimioterápico) na Unidade Terciária.
- Enviar à coordenação local a relação das pacientes faltosas e das pacientes encaminhadas à Unidade
Terciária.

3. A Unidade de Saúde Terciária deve:
- Ser dotada de equipamentos e estrutura de alta complexidade, com capacidade para tratamento de câncer.
- Realizar exames e tratamentos especializados nas mulheres que tiveram laudo histopatológico de câncer na
Unidade Secundária;
- Realizar tratamento cirúrgico, radioterápico ou quimioterápico (unidades cadastradas no SUS como
Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON).
- Acompanhar as pacientes em todos os aspectos que envolvem a doença, incluindo cuidados paliativos.
- Enviar à coordenação local informações sobre condutas e ocorrências durante o tratamento como faltas,
abandono de tratamento e óbito, por exemplo.

Que instrumentos de acompanhamento  podem ser utilizados ?
1. Exame insatisfatório; exame sem anormalidades; exame com lesão de baixo grau e cura de lesão de baixo
grau (ou exame anterior normal):
Instrumentos de acompanhamento: Ficha de acompanhamento de exame citológico (pode ser informatizada,
caso a unidade tenha o recurso). O registro pode ser feito por meio de contra-arquivos, a exemplo de como
se faz no Programa Nacional de Imunização (PNI) e de Tuberculose para o acompanhamento e controle de
faltosos; pode-se ainda usar o "livro preto" e outros mecanismos. O importante é que a unidade seja capaz
de agendar e identificar as mulheres faltosas e ter acesso facilitado às informações que permitam a avaliação
das ações.

2. Exame com lesão de alto grau ou câncer:
Instrumento de Acompanhamento: SISCOLO (módulo de seguimento).

O instrumento de informação, até este momento, utilizado para o seguimento é o SISCOLO (módulo
seguimento). As funções básicas são: Importa dados com diagnósticos positivos da base do SISCOLO para
uma base exclusiva do seguimento, separa os dados em grupos "alto grau" e "baixo grau", emite relatórios
com dados do seguimento. O sistema permite o registro de procedimentos diagnósticos, tratamentos e
identificação de casos de falta, abandono e óbito. Por esta definição do sistema, estas são as situações que
representam o objetivo mais imediato do seguimento, mas em programas de rastreamento estes podem não
ser os únicos objetivos do seguimento.  Os passos necessários para que a rede adquira a capacidade para
todo o processo devem ser estruturados, na medida do possível, para que o impacto esperado sobre a
situação do câncer do colo do útero possa acontecer.

É de extrema importância ter um instrumento de coleta da informação padronizado a exemplo de uma
ficha (mínima), com caráter obrigatório para alimentar o SISCOLO, cujo preenchimento é da
responsabilidade da unidade (primária, secundária ou terciária) responsável pelo atendimento à mulher, de
acordo com o grau de alteração observado.

É importante que sejam identificados os responsáveis pela alimentação do módulo do seguimento no
SISCOLO.

Não podemos entretanto esquecer que, para câncer, a vigilância deve idealmente se iniciar a partir dos
indivíduos sadios,  permitindo a identificação daqueles que se tornam casos durante o seu "seguimento". A
idéia é considerar o grupo examinado como participante de um estudo longitudinal com múltiplas aferições
(medidas repetitivas).

Recomenda-se adotar o modelo de ficha que aparece no módulo do  SISCOLO que, quando realizadas,

Recomendações para Seguimento
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incluem dados de identificação: nome, idade, endereço, prontuário; data, número e resultado da citologia
e da histologia; datas das consultas agendadas; laudo e datas das colposcopias, se realizadas; tipos de
tratamento e observações sumárias a critério do responsável, isto é, as variáveis necessárias ao seguimento.
No caso de falta a consulta, deve-se desencadear mecanismos de busca ativa.

A ficha de contra-arquivo servirá para controle de periodicidade de casos negativos e para
acompanhamento da evolução das lesões e pode alimentar sistemas de informação a serem criados ou os já
implantados (como o SISCOLO). Em todos os casos devemos reforçar que o prontuário  é o  principal
instrumento de registro das informações.

Para os casos de diagnósticos que geram procedimentos contemplados na APAC-ONCO ou AIH, estes
podem ser instrumentos complementares para análise. O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM)
também é um instrumento complementar para avaliação nos casos em que o óbito é o desfecho.
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