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RESUMO

O Câncer de colo de útero é a terceira neoplasia maligna mais comum entre as mulheres. É considerado um problema de saúde pública, sendo 
associado ao papiloma vírus humano. Além dos fatores genéticos e sociodemográficos que podem também estar relacionado ao desenvolvimento 
da neoplasia. Dentre os tipos de câncer, o de colo uterino tem o mais alto potencial de prevenção e cura, alcançando 100% de sucesso quando 
diagnosticado precocemente. A análise consiste no exame ginecológico preventivo, denominado de exame Papanicolau, tido como um eficiente 
método de prevenção da doença. O exame deve ser realizado anualmente por mulheres com a vida sexual ativa. Para conhecer a real magnitude 
do problema, seus determinantes e fatores relacionados, são utilizados os indicadores reunidos no Sistema do Registro Hospitalar do Câncer 
(SisRHC). Trata-se de uma ferramenta que visa atender às necessidades da administração do serviço hospitalar, do programa de controle do 
câncer do paciente. É valioso para acompanhar o trabalho realizado nas instituições, os resultados alcançados, e avaliar os cuidados prestados. 
Oferecendo dados estatísticos sobre o resultado dos tratamentos aplicados, mesmo com a perda de dados no rastreamento. A presente pesquisa 
teve como objetivo identificar o perfil epidemiológico das mulheres diagnosticadas com Câncer de Colo de Útero no Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz (HUOC), localizado em Recife, Pernambuco, no período de 2010 a 2013. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo transversal, de 
abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada com dados do Registro Hospitalar de Câncer do HUOC. A população foi composta por pacientes 
com diagnóstico de câncer de colo uterino, na faixa etária de 18 a 90 anos. A amostra foi composta por pacientes com diagnóstico da doença 
entre 2010 e 2013 registrados no SisRHC da instituição e consolidado pelo Integrador RHC. Excluiu-se as pacientes que vieram ao hospital para 
breve tratamento com retorno à instituição de origem. Além daquelas em acompanhamento a partir do ano de 2014, devido a não conclusão da 
tabulação pelo RHC. Os dados foram coletados a partir da base de dados do Integrador, sendo realizada a análise no Excel 2010. A pesquisa foi 
iniciada apenas após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética sob protocolo nº 1.974.964 (CAAE: 65108016.8.0000.5199). Foram encontrados 
62 casos confirmados no período de 2010 a 2013. Observou-se maior prevalência da doença na faixa de 40-49 anos (21,0%). Quanto à raça, 71,0% 
das pacientes declarou ser parda, sendo esta uma variável de difícil definição. A metade (50,0%) era solteira. Em relação à escolaridade, o 
analfabetismo (17,7%) seguido do nível fundamental incompleto (37,0%) compreendeu mais da metade da amostra; 50,0% era estudante ou 
trabalhadora do lar. Quanto ao consumo de tabaco, 29,0% nunca havia utilizado, mas foi elevado o número de pacientes onde não foi possível 
obter tais informações (25,0%). Em relação ao ano de primeira consulta no hospital, houve um aumento significativo em 2013 comparado aos 
anos anteriores, onde 88,7% das pacientes aderiram ao tratamento; 59,7% teve como primeiro tratamento a cirurgia, seguido da radioterapia 
(21,0%). Quanto ao desfecho, 51,6% da amostra ficou sem evidência da doença e apenas 1,6% foi a óbito. Este estudo revelou que as condições 
sóciodemográficas (faixa etária, raça, estado civil, escolaridade e ocupação), apresentam relevância no que diz respeito aos fatores de riscos 
predisponentes para a não realização do exame preventivo e consequentemente o diagnóstico tardio de câncer de colo de útero. É necessária a 
maior cobertura nos grupos de riscos, com ações no programa de rastreio do CCU, a fim de estimular a busca do serviço ginecológico na atenção 
básica de saúde por essas mulheres. Considerando que, não basta disponibilizar o exame preventivo nos serviços, é essencial garantir que a 
percepção das usuárias sobre as medidas preventivas sejam satisfatórias.
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