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APRESENTAÇÃO 

  

 

Esta dissertação, sob a forma de três artigos, inclui uma atualização intitulada “Infecção pelo 
papilomavírus humano, neoplasia intra-epitelial e câncer do colo uterino: métodos de triagem 
e diagnóstico”, submetida à Revista de Patologia Tropical para publicação. Enfoca o papel da 

infecção cervical pelo papilomavírus humano (HPV) na indução de neoplasias intra-epiteliais e câncer 

cervical, os métodos tradicionais e alternativos de triagem e as condutas adotadas nos vários níveis 

de anormalidades citológicas. O artigo seguinte, “Performance da citologia e colposcopia frente à 
histopatologia no rastreamento e diagnóstico das lesões precursoras do câncer do colo 
uterino”, foi submetido para publicação no Jornal Brasileiro de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis. Apresenta um estudo de 794 pacientes com anormalidades citológicas, conduzidas 

pelos métodos tradicionais de triagem e diagnóstico, fornece dados objetivos para a elaboração de 

protocolos de condutas a serem implementados nas diferentes categorias citológicas. Já o terceiro 

artigo, “Infecção pelo papilomavírus humano - alterações citológicas colposcópicas e 
histopatológicas em diferentes faixas etárias”, complementa o segundo, apresentando uma 
análise sobre as alterações histopatológicas subjacentes às anormalidades citológicas e 

colposcópicas em pacientes  na  adolescência, no menacme, na perimenopausa e nas acima de 60 

anos. Este artigo será submetido para publicação no Jornal Brasileiro de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis. 

 



 

RESUMO 
Evidências clínicas, epidemiológicas e moleculares estabeleceram como 

agente etiológico do câncer cervical uterino a infecção persistente pelos HPVs de 

alto risco oncogênico e, como seu precursor, as neoplasias intra-epiteliais de alto 

grau induzidas por tal infecção. A prevenção deste câncer baseia-se na triagem e 

diagnóstico das lesões precursoras mediante citologia, colposcopia e biópsia dirigida 

e no seu tratamento. A elevada taxa de falso-negativo e falso-positivo na triagem 

citológica, seu elevado custo e a possibilidade de identificação do DNA viral 

impulsionaram a busca de métodos alternativos de triagem. A avaliação da 

performance dos métodos tradicionais de triagem e diagnóstico em 794 pacientes 

com anormalidades citológicas, mostrou alterações histológicas significativas, 

inclusive câncer invasor nas categorias ASCUS e LIEAG. O elevado valor preditivo 

positivo da LIEAG e do achado colposcópico maior, em que pese o moderado grau 

de concordância com a histologia, apóiam, neste estudo, a metodologia “ver e 

tratar”, por cirurgia de alta freqüência, método proposto com o objetivo de 

economizar recursos e evitar perda de seguimento. A colposcopia mostrou ser a 

conduta mais segura na avaliação de pacientes com anormalidades citológicas, 

sendo indispensável não apenas nas LIEAG, mas também na ASCUS, não sendo, 

porém, um método diagnóstico suficiente quando a junção escamo-colunar não é 

visível. A distribuição das anormalidades citológicas, e dos achados colposcópicos 

em pacientes na adolescência, no menacme, na perimenopausa e nas acima de 60 

anos, mostrou que aquelas com ASCUS e AGUS apresentaram maior proporção de 

NIC 2/NIC 3 no menacme; o valor preditivo negativo da LIEBG foi elevado, com 

tendência a diminuir após 60 anos; o valor preditivo positivo da LIEAG foi elevado, 

porém maior no menacme e perimenopausa. O valor preditivo negativo do achado 

colposcópico menor foi maior na adolescência e o valor preditivo positivo do achado 

maior, elevado no menacme. A ocorrência de câncer invasor nas categorias ASCUS 

e LIEAG foi maior na perimenopausa e nas acima de 60 anos. Programas de triagem 

do câncer cervical devem levar em conta tais achados, fazendo um balanço entre os 

recursos financeiros e técnicos disponíveis e seu custo-benefício, nas diferentes 

faixas etárias. 
 



 

ABSTRACT 

The clinical, epidemiological and molecular studies provided evidence on the causal role of the 

uterine cervical cancer the persistent infection by some high-risk HPVs and as your precursor the 

cervical intra-epithelial neoplasia of high grade, induced by such infection. The prevention of this 

cancer is based on the screen and diagnosis of the precursory lesions by cytology, colposcopy and 

directed biopsy and in your treatment. The high false-negative and false-positive rates in the 

cytological screen, your high cost and the possibility of identification of the DNA viral led to a search of 

alternative methods of screening. The evaluation of the performance of the traditional methods of 

screening and diagnosis in 794 patient with cytological abnormalities showed significant histological 

alterations, inclusive invasive cancer in the categories ASCUS and HGSIL. The high value positive 

predictive of HGSIL and larger colposcopical finding, although the moderate concordance degree with 

the histologic verification, support, in this study, the methodology "to see and to treat", for surgery of 

high frequency, method proposed with the objective of to save resources and to avoid following loss. 

The colposcopy showed to be the safest management in the patients' evaluation with cytological 

abnormalities, being not just indispensable in HGSIL, but also in ASCUS, not being, however, a 

sufficient diagnostic method when the squamocolumnar junction it is not visible. The distribution of the 

cytological abnormalities, and of the colposcopical findings in patients below 20 years old, between 20 

and 39, between 40 and 59 and above 60 years old, showed that those with ASCUS and AGUS 

presented higher percentage of CIN 2/CIN 3 between 20 and 40 years old. The predictive value 

negative of LGSIL was elevated, with tendency to decrease in those above 60 years old; the predictive 

value positive of HGSIL was high, being larger in the patients between 20 and 39 and in the patients 

between 40 and 59 years old. The predictive value negative of the smaller colposcopical finding was 

larger in those below 20 years and the predictive value positive of the larger finding was high in those 

between 20 and 39 years old. The invasive cancer proportion was larger in patients between 40 and 

59 and above 60 years old with ASCUS and HGSIL. Programs of screening of the cervical cancer 

should take in account such findings, making a balance between the financial and technical resources 

available and your cost-benefit, in the different age groups.   

 



MÉTODOS DE TRIAGEM E DIAGNÓSTICO NA INFECÇÃO PELO 

PAPILOMAVÍRUS HUMANO, NA NEOPLASIA INTRA-EPITELIAL E NO 

CÂNCER DO COLO UTERINO 

_____________________________________________________________________

___________ 

Rosane Ribeiro Figueiredo Alves1, Joaquim Caetano de Almeida Netto2

 

RESUMO 

O papel das infecções persistentes por alguns genotipos do HPV nas neoplasias intra-epiteliais cervicais 

e no câncer cervical foi definitivamente estabelecido. A triagem citológica e o tratamento destas lesões 

precursoras propiciaram redução importante na incidência e mortalidade por esta neoplasia. A baixa 

sensibilidade e especificidade da citologia, associada ao elevado custo da sua implementação em programas de 

triagem em massa, têm sido motivo de debate. Como conseqüência houve o desenvolvimento de novas 

tecnologias procurando melhorar seu desempenho, como citologia mono-camada e triagem automatizada de 

esfregaços, o que tornou o método ainda mais oneroso. Estes fatos impulsionaram a busca de métodos 

alternativos de triagem, como a inspeção visual desarmada do colo, a cervicografia e a detecção do DNA viral. 

Em regiões em desenvolvimento, onde os métodos convencionais de triagem são inviáveis, procedimentos que 

permitam em visita única, após inspeção visual desarmada do colo tratado com ácido acético, a ressecção das 

lesões presumivelmente precursoras, poderiam ser implementados. A colposcopia continua sendo a conduta 

adequada para pacientes identificadas como de risco para o câncer cervical pela citologia, tendo como padrão-

ouro o exame histopatológico mediante biópsia dirigida. 

UNITERMOS: HPV; câncer cervical; triagem; citologia; colposcopia; histopatologia. 

 

INFECÇÃO PELO HPV E CÂNCER CERVICAL 

Houve grande progresso nas pesquisas sobre a etiologia do câncer do colo uterino 

nas duas últimas décadas. A causa deste câncer, que há décadas já vem sendo relacionada à 

transmissão sexual (8, 42), é atualmente considerada conseqüência da infecção persistente por 
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Correspondência para: Rosane R.F. Alves, Avenida T 4, n. 636, apto. 1900, Setor Bueno, CEP 74230-

030, Goiânia – GO. 



alguns tipos oncogênicos do papilomavírus humano (HPV), que se constituem em pré-

requisito fundamental para o desenvolvimento da doença (1, 8, 16, 26, 28, 52). O câncer do 

colo uterino é, em nível mundial, o segundo tipo de câncer mais comum entre mulheres (6, 8, 

28) e uma das principais causas de morte em países em desenvolvimento, embora seja 

passível de prevenção (8, 52). A associação entre HPV e câncer foi sugerida, em 1976, por 

Meisels e Fortin (37) e, a partir daí, estudos epidemiológicos e moleculares forneceram 

evidência irrefutável sobre o papel desse vírus como agente etiológico do câncer cervical (8, 

17, 28, 42). Um estudo conduzido pelo International Biological Study on Cervical Cancer, 

publicado em 1995, envolvendo 1.000 casos de câncer cervical invasor em 22 países, mostrou 

uma prevalência do DNA-HPV em 93% dos espécimes, sem variação significativa na 

positividade entre os países (6). Os casos negativos foram reavaliados por PCR, utilizando-se 

sondas mais sensíveis e levando-se em conta a qualidade da amostra histológica, o que 

permitiu demonstrar uma prevalência de 99,7% para o DNA viral, demonstrando-se ser a 

infecção pelo HPV necessária para o desenvolvimento do câncer cervical (66). Todavia, como 

apenas uma parcela das mulheres com infecção persistente desenvolve câncer, o vírus é um 

fator necessário, mas não suficiente para o desenvolvimento do câncer cervical, necessitando 

da atuação de co-fatores (1, 8, 42). 

Existem mais de 100 tipos de HPV, definidos pela seqüência de nucleotídeos do 

genoma viral, dos quais aproximadamente 40 infectam o trato genital (6, 8, 52). Os tipos 6 e 

11 são classificados como de baixo risco, sendo raramente associados com câncer invasor e  

são freqüentemente encontrados nos condilomas acuminados (7, 10, 16, 28). Existem 

evidências suficientes para classificar como de alto risco oncogênico os tipos 16, 18, 26, 31, 

33, 35, 39, 45, 51, 52, 55, 56, 58, 59, 68, 73, 82, e 83 sendo mais prevalentes os tipos 16 e 18 

(6, 8, 42, 66), encontrados em 63,6% dos casos de câncer invasor do colo uterino (1, 6). 

 

Prevalência 

A infecção pelo HPV apresenta prevalência elevada na população jovem, com 

aumento progressivo nas últimas décadas (23, 28), variando com o método utilizado para 

detecção e com a população rastreada (28). Quando o diagnóstico é feito com base na 

visualização de verrugas genitais, a prevalência é baixa e varia de 0,6% a 1,5% na 

população norte americana sexualmente ativa, sendo o condiloma acuminado considerado 
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a ponta do iceberg da infecção pelo HPV. O diagnóstico mediante citologia e colposcopia 

apresenta cifras intermediárias, que variam de 7 a 8% (28). As maiores taxas são 

encontradas com o uso de métodos para detecção do DNA viral, variando de 10% a 46% na 

dependência da sensibilidade do método utilizado e da população estudada (19, 20, 23, 28, 46, 

51, 57). 

A prevalência da infecção pelo HPV é maior em mulheres sexualmente ativas abaixo 

de 25 anos de idade (6, 8, 13, 28, 46, 51, 56, 57). O desenvolvimento de imunidade específica 

após infecções repetidas explica a diminuição da prevalência com a idade (7, 13, 23, 28, 57). 

Todavia estudos recentes demonstram que ocorre novo pico menos acentuado após os 55 anos 

de idade (7, 8, 42, 53, 57). A prevalência da infecção é maior em países com elevada 

incidência de câncer cervical, como alguns da África e da América Latina (42), e os tipos 

virais mais detectados na população são os mesmos detectados, com maior freqüência, no 

câncer cervical (7, 8, 42), cuja incidência varia de cerca de 10/100.000 por ano em países 

industrializados a mais de 40/100.000 em países subdesenvolvidos (6). 

 

Fatores de risco 

O risco de adquirir a infecção está associado a fatores ligados à atividade sexual, 

como número e comportamento sexual dos parceiros, início precoce da atividade sexual, 

freqüência das relações sexuais e o nível de circulação do vírus na região (7, 17, 23, 28, 33, 

41, 46).  

São considerados como co-fatores na carcinogênese certas variáveis do hospedeiro, 

tais como suscetibilidade genética (19, 34, 42, 46), imunodeficiências (1, 7, 17), elevada 

paridade (1, 33, 42), uso prolongado de contraceptivos orais (1, 7, 13, 42), tabagismo (1, 2, 

41, 42), consumo exagerado de bebida alcoólica e deficiências nutricionais (1, 42). A análise 

destes fatores foi, no entanto, restrita a mulheres portadoras do vírus, não existindo evidências 

de que sejam fatores de risco independentes (6, 8, 42). Os fatores relacionados ao vírus 

incluem o tipo viral (2, 8, 34, 42, 71) e a variação genômica dos diferentes tipos virais (1, 7, 

42, 71). 

 

 

 



 História natural da infecção 

A inoculação do HPV ocorre em regiões do trato genital através microtraumatismos 

ocasionados pela relação sexual. Após o período de incubação, surgem as primeiras lesões, na 

maioria das vezes, de baixo grau, ocasionalmente condilomas acuminados (16); a maioria dos 

infectados não apresenta, porém, evidência de doença clínica (8, 16, 23, 28, 40). Embora 

considerada uma infecção persistente, o período durante o qual o vírus pode ser detectado é 

relativamente curto, apresentando duração média de 8 meses (2, 7, 23, 42, 68). Persistência 

maior ocorre, com freqüência, para os tipos virais de alto risco (1, 2, 19, 23, 39), sugerindo 

que estes podem evadir-se mais efetivamente do sistema imune (39), sendo mais freqüente em 

mulheres adultas (2, 23, 36). Os genotipos 16 e 18 são os que apresentam maior incidência e 

persistência (19, 23, 68). Tal persistência é o fator de risco mais importante para o 

desenvolvimento de lesões de alto grau e progressão neoplásica (8, 11, 21, 27, 34, 36, 40, 43, 

49). 

Foi sugerido que pela análise da carga viral poder-se-ia prever o risco de câncer em 

face de seu valor preditivo para neoplasia intra-epitelial cervical (NIC), em um estágio onde 

os métodos tradicionais de triagem são negativos (21, 26, 34, 72). Alguns trabalhos, porém, 

demonstraram seu pequeno valor preditivo (1, 11, 27, 60, 68) e a questão permanece em 

aberto (8). 

A incidência de anormalidades citológicas de baixo grau é elevada durante a 

infecção pelo  HPV; entretanto, essas regridem espontaneamente, na maioria das vezes (13, 

23, 57, 68), ainda que as pacientes sejam infectadas por vírus de alto risco oncogênico (1, 2, 

13, 44). A regressão de discariose leve e moderada é precedida pela eliminação do vírus de 

alto risco (43, 44), sendo que o desenvolvimento de lesão de alto grau ocorre em apenas 5% 

das mulheres infectadas em um período de observação de 2 anos (39). Poucas pacientes são 

identificadas como portadoras de lesão de baixo grau antes do diagnóstico de lesão de alto 

grau, questionando-se assim a possibilidade de progressão das lesões de baixo grau (1, 2, 68). 

A discrepância entre a prevalência da infecção pelo HPV, da NIC e do câncer cervical indica 

que é necessária a atuação de determinadas condições ou co-fatores para seu desenvolvimento 

(6, 8, 40, 41). 

 

 

 



MÉTODOS DE TRIAGEM 

O termo triagem foi definido pela Organização Mundial da Saúde como um 

procedimento para a identificação presuntiva de uma doença, por intermédio da aplicação de 

testes. Os critérios para implementar a triagem pressupõem que a doença seja problema 

importante de saúde pública, apresente estágio latente reconhecível, tenha história natural 

conhecida e que o tratamento precoce influencie em seu curso. O teste de triagem deve ser 

barato, específico, sensível e constituir-se num sistema contínuo, computadorizado, que 

identifique e mantenha contato com as pessoas que apresentem teste positivo (9).  

 

O método citológico 

Os programas de triagem citológica, com intervalo de aplicação do teste de 1 a 5 

anos, propiciaram diminuição acentuada na incidência e mortalidade por câncer cervical em 

países onde foram implantados (1, 14, 25, 36, 48, 51). Entretanto, uma elevada proporção de 

câncer cervical ainda ocorre em mulheres submetidas à triagem citológica, devido à sua baixa 

sensibilidade. Por outro lado, a baixa especificidade do método resulta em grande número de 

citologias lidas como atipia de células escamosas de significado indeterminado (ASCUS) e de 

baixo grau, que oneram o sistema e apresentam baixo valor preditivo positivo para alto grau 

(1, 14, 20, 25, 36, 70).  

O Sistema de Classificação Citológica de Bethesda, introduzido em 1988 com o 

objetivo de padronizar relatórios pela utilização de critérios diagnósticos preestabelecidos, foi 

modificado em 2001 para atender aos atuais conhecimentos da história natural da infecção 

pelo HPV (63). A categoria ASCUS foi mantida mas, como esta não exclui lesão de alto grau, 

foi criada a subdivisão denominada ASC-H, de utilidade clínica porque apresenta alto valor 

preditivo para lesão de alto grau e forte associação com infecção por HPV de alto risco (59, 

63, 70). Este sistema de classificação inclui ainda a atipia de células glandulares (AGC), 

subdividida em “de significado indeterminado”, “favorecendo neoplasia” e adenocarcinoma 

“in-situ” (AIS). No entanto, a divisão dicotômica da lesão intra-epitelial em baixo e alto grau, 

em consonância com a história natural da infecção e apresentando reprodutibilidade razoável 

quando comparada à divisão em HPV, NIC 1, NIC 2 e NIC 3, foi mantida (35, 64). 

As citologias classificadas como ASCUS e de baixo grau por serem responsáveis 

pelo maior número de achados citológicos anormais (62) são as que mais contribuem para 

resultados anormais à histologia, incluindo NIC 2 e NIC 3 (32, 35). Embora o risco de lesão 



subjacente seja maior na subdivisão ASC-H, o maior número de lesões de alto grau ocorre na 

ASCUS, por ser esta categoria predominantes (1, 59). Assim, a controvérsia sobre a conduta 

nas categorias ASCUS e de baixo grau permanece como ponto central na triagem cervical. 

Estratégias para identificar lesão de alto risco incluem a repetição da citologia a cada 4 a 6 

meses, a qualificação do ASCUS em ASC-US e ASC-H, a detecção do DNA viral e a 

colposcopia (10, 48, 53, 60, 62, 74). A repetição da citologia apresenta baixa sensibilidade e é 

falha em identificar todas as mulheres com lesão subjacente (32, 35, 49, 70). A colposcopia 

apresenta a vantagem da informação imediata da presença ou ausência da lesão, devido à sua 

elevada sensibilidade (38); todavia, apresenta a desvantagem do custo elevado e do potencial 

para levar a exageros no diagnóstico e, conseqüentemente, no tratamento (70). Já a detecção 

do DNA viral pode ser útil para diminuir a referência para colposcopia nas categorias ASCUS 

e de baixo grau (1, 7, 10, 14, 25, 30, 74). 

O diagnóstico citológico de lesão de alto grau, de ASC-H e de AGC é incomum, 

alcançando em conjunto aproximadamente 1,5% das interpretações citológicas, porém 

apresentam maior valor preditivo para neoplasia de alto grau ou câncer, pelo que a avaliação 

colposcópica com biópsia dirigida é a conduta adequada para estas pacientes (59, 61, 70). O 

acompanhamento citológico é inaceitável nestas três categorias mencionadas devido à elevada 

prevalência de NIC 2/NIC 3 (61,70). A detecção do DNA viral é desnecessária nas 

anormalidade de alto grau e ASC-H, uma vez que a maioria das pacientes nestas categorias 

citológicas apresenta infecção por HPV de alto risco oncogênico (30, 59) e na categoria AGC 

não existem evidências para sua utilização (70).  

 

Métodos alternativos de triagem 

Como uma infecção persistente por HPV de alto risco é condição necessária para a 

carcinogênese e as lesões de alto grau são as verdadeiras precursoras do câncer, seu 

diagnóstico é de grande importância prática (8, 42, 60, 63). Há assim necessidade de 

estratégias de triagem mais eficientes (43, 57) empregando-se métodos alternativos, que 

possam aumentar a detecção de vírus de alto risco em países desenvolvidos e que ofereçam 

opções adequadas à realidade de países sem programas de rastreamento citológico (8, 15, 29, 

42, 51). A atenção também se volta para tecnologias que possam melhorar a performance do 

método citológico, como a citologia em base líquida e a triagem automatizada dos esfregaços 

(36).  



Os métodos alternativos de triagem incluem a inspeção visual do colo uterino a olho 

nú,  após o uso do ácido acético (3, 5, 7, 15, 20, 65) ou com sistema simples de lente e 

iluminação acoplados (47), a cervicografia e a detecção do DNA viral (1, 15, 74). 

A detecção do DNA viral, em mulheres com anormalidade ASCUS, mostra uma 

grande proporção de pacientes não infectadas por vírus de alto risco, reduzindo a referência 

para a colposcopia (7, 10, 30, 36, 62, 70, 74), principalmente em mulheres acima de 29 anos, 

devido à diminuição da prevalência da infecção com o aumento da idade (60).   

A possibilidade de identificação do agente etiológico pode ainda ter aplicabilidade 

na vigilância pós-tratamento, por determinar, com rapidez e precisão, se o tratamento 

erradicou a infecção e a doença (7, 31, 36, 45); por outro lado, a eliminação do HPV de alto 

risco possibilitaria  conduta expectante nas discarioses leve e moderada, reduzindo, assim, as 

taxas de tratamento desnecessário (36, 43, 44). 

Vários autores admitem que a detecção do DNA do HPV poderia ser útil como 

método de triagem primária junto com a citologia ou em substituição a ela. Sua sensibilidade 

para lesão de alto grau e câncer é maior que a citologia convencional, porém, sua 

especificidade é baixa (1, 7, 11, 29, 33, 36, 51, 53, 56), podendo ser ajustada, dependendo do 

nível do ponto de corte definido como positivo (29, 67). O elevado valor preditivo negativo 

deste método permite aumentar o intervalo de triagem, com conseqüente redução de custos 

(51, 56, 67). A performance do teste é melhor em mulheres acima de 35 anos, quando a 

prevalência da infecção é menor (1, 11, 56). A possibilidade de material autocoletado é uma 

vantagem adicional, favorecendo sua aplicação em larga escala (22, 58, 69).  Todavia, o nível 

de proteção de um resultado negativo e a possibilidade de redução da incidência do câncer 

cervical, mediante seu uso não foram ainda demonstrados (14, 29). 

A inspeção visual a olho nu do colo, utilizando ácido acético,  testada em alguns 

países da África e da Ásia (3, 65) foi implantada como método de triagem no Peru (7). Sua 

sensibilidade é semelhante à da citologia, porém, com especificidade menor, pode acarretar 

tratamentos desnecessários (15, 65). Apresenta como vantagem a possibilidade de tratamento 

de baixo custo em visita única para a maioria das lesões de alto grau, podendo ser usada em 

países sem programas de triagem citológica (5, 20). Mesmo em locais com programas 

estabelecidos, pode ser um método para diferenciação rápida entre cérvices potencialmente 

doentes e saudáveis (20, 65).  



A cervicografia, um teste fotográfico de baixa ampliação para exame do colo, 

apresenta como vantagem a rapidez de sua leitura (40). Foi avaliada como método de triagem 

primária, mostrando comportamento melhor que a citologia para o diagnóstico do câncer 

invasor (55). Funcionou relativamente bem para a detecção dos cânceres e NIC 2/NIC 3, no 

estudo ALTS, com melhor sensibilidade em mulheres jovens (18, 55), podendo ser útil em 

locais sem programas de triagem citológica (55). 

No futuro, o que se vislumbra é a coleta de material único para a citologia em base 

líquida com leitura automatizada do esfregaço ou a detecção do DNA viral, como método 

único de triagem primária (36, 48). Porém, a triagem cervical em países em desenvolvimento 

requer a utilização de métodos simples e de baixo custo. A limitação do número de esfregaços 

aconselhada pela Organização Mundial da Saúde esbarra na baixa sensibilidade da citologia 

(36, 51). Na opinião de alguns autores, a combinação da citologia com a detecção do DNA 

viral, aumenta sua sensibilidade e, se empregada na triagem uma ou duas vezes na vida da 

mulher, poderia diminuir a incidência do câncer cervical em países em desenvolvimento (5). 

 

MÉTODO DIAGNÓSTICO 

A colposcopia é considerada a técnica mais sensível para a detecção da doença 

cervical invasiva e pré-invasiva (38,73). Todavia sua baixa especificidade, custo elevado e 

necessidade de profissional altamente qualificado limitam sua utilização como método de 

triagem primária, como projetado (54). A biópsia dirigida para exame histopatológico é 

considerado o padrão-ouro, pois observa-se concordância exata ou dentro de 1 grau de 

variação (24), considerada apropriada, apesar da variabilidade interobservador, tanto na 

interpretação citológica quanto na histológica (64). A colposcopia apresenta sensibilidade de 

85% e especificidade de 69% para distinguir colo normal e lesões de baixo grau das lesões de 

alto grau (38).  Sua acurácia é maior em lesões extensas (50) e em mulheres jovens. A 

exposição da junção escamo-colunar e a visualização do epitélio escamoso espesso permitem 

melhor avaliação dos critérios de gradação da imagem colposcópica. Entretanto, estes 

critérios são menos acentuados em mulheres acima de 35 anos, possivelmente pela 

diminuição da espessura epitelial que ocorre após essa faixa etária (73). Na pré e pós-

menopausa a sensibilidade é ainda menor, devido à possibilidade de migração da junção 

escamo-colunar para dentro do canal, o que torna a avaliação colposcópica insatisfatória (12).  



As vantagens da colposcopia são a informação imediata de presença ou ausência de 

lesão significativa (70) e a sua avaliação topográfica, permitindo indicar a melhor forma de 

tratamento (24). As desvantagens, além do custo elevado, incluem o potencial para exageros 

no diagnóstico e tratamento, devido à elevada sensibilidade e à baixa especificidade (70) além 

da espera, de 1 a 2 semanas, pelo resultado histopatológico. Tecnologias que eliminem a 

necessidade de treinamento ou que reduzam a demora no diagnóstico histopatológico seriam 

preferíveis, desde que sua performance seja semelhante à da colposcopia (38).   

 

 

COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES 

Uma vez que o papel da infecção persistente por alguns tipos do HPV, no 

desenvolvimento do câncer e de suas lesões precursoras, foi definitivamente estabelecido, o 

objetivo central da triagem constitui-se na identificação e tratamento das neoplasias intra-

epiteliais de alto grau. Métodos alternativos de triagem têm sido propostos, podendo ser 

utilizados tanto em países desenvolvidos, para melhorar a performance da citologia, como 

naqueles onde os recursos econômicos são escassos e o câncer cervical é um importante 

problema de saúde pública. Em populações para as quais não há programas de triagem 

citológica, ou estes são ineficazes, a inspeção visual não instrumentalizada do colo após 

aplicação de ácido acético, a cervicografia e a detecção do DNA viral, devem ser 

considerados como métodos alternativos, desde que haja sistema adequado para a convocação 

das pacientes, a comunicação de resultados e a disponibilidade de recursos para atendimento 

daquelas que apresentarem testes positivos. Dependendo do contexto econômico, os métodos 

que possibilitem triagem e tratamento em visita única, como a inspeção visual desarmada do 

colo e a ressecção de lesões consideradas precursoras, apresentam vantagem evidente. Há 

necessidade, de se demonstrar que tais procedimentos sejam mais eficientes ou que 

complementem a triagem citológica ou que os custos da triagem cervical poderiam ser 

reduzidos, porém com a mesma eficácia. A colposcopia permanece como um método 

indispensável no diagnóstico e na condução da doença cervical pré-maligna, permitindo, por 

intermédio da gradação dos achados anormais e do estudo topográfico da lesão, dirigir a 

biópsia e indicar a melhor forma de tratamento. 

 



ABSTRACT 

The role of persistent HPV infection by some types of HPV in cervical intra-epithelial neoplasias and  in cervical 
cancer was definitely established. The cytological screening and the treatment of these precursor lesions 
provided important reduction of the incidence and mortality caused by this neoplasia. Cytological low sensibility 
and specificity, associated with the high cost of implementation of large-scale screening programs, have been a 
matter for debate. As a consequence there was the development of new technologies concerning the 
improvement of its performance, such as thin-layer cytology and automated screening of smears, which turned 
the method even more expensive. These facts led to a search for alternative methods of screening, as the 
unarmed visual inspection of the cervix, cervicography and HPV-DNA detection. In underdeveloped regions, 
where the conventional screening methods are impracticable, procedures that allow the screening in a single 
visit, through unarmed cervical visual inspection using acetic acid, followed by the resection of the presumably 
precursor lesions could be implemented. The colposcopy is still the standard procedure for risky patients for 
cervical cancer, through cytology, considering the histopathology of the directed biopsy the gold-standard. 

KEY-WORDS: HPV; cervical cancer; screening; cytology; colposcopy; histopathology. 
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   INFECÇÃO PELO PAPILOMAVÍRUS HUMANO 

ALTERAÇÕES CITOLÓGICAS COLPOSCÓPICAS E HISTOPATOLÓGICAS EM 

DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS 

RESUMO 
Fundamentos: A formulação de protocolos diferenciados de conduta nas pacientes com anormalidades 
citológicas do colo uterino requer o conhecimento da influência da idade nestas anormalidades, nos achados 
colposcópicos e nas alterações histopatológicas. Objetivos: Avaliar a distribuição das anormalidades citológicas, 
colposcópicas e histopatológicas segundo faixas etárias e o valor preditivo das LIEBG, das LIEAG e dos 
achados colposcópicos menor e maior. Pacientes e métodos: Foram estudadas 742 pacientes segundo as 
alterações citológicas colposcópicas e histopatológicas observadas na adolescência, menacme, perimenopausa  e 
após 60 anos. Resultados: Na categoria ASCUS, não ocorreu anormalidade histopatológica na adolescência, 
NIC 2/NIC 3 ocorreu em 17,7% das pacientes no menacme, 12,9% na perimenopausa e 12,5% nas acima de 60 
anos; câncer invasor ocorreu em 1,6% no menacme e perimenopausa e em 12,5% nas acima de 60 anos. Na  
AGUS, nenhuma paciente tinha menos de 20 ou mais de 60 anos; 36,4% das pacientes no menacme, e 9,1% na 
perimenopausa apresentaram NIC 2/NIC 3; nenhuma paciente apresentou câncer invasor nesta categoria 
citológica. O valor preditivo negativo (VPN) da LIEBG foi de 92,5%, 75,7%, 74,5% e 71,4% e o valor preditivo 
positivo (VPP) da LIEAG de 50%, 76,6%,  81% e 72,7% respectivamente, nas quatro faixas de idade. O VPN do 
achado colposcópico menor foi de 90,2%, 79% e 84% e o VPP do maior de 33,3%, 74,8%% e 69,1% na 
adolescência, no menacme e na perimenopausa respectivamente. Conclusões: Pacientes com ASCUS e AGUS 
apresentaram maior proporção de NIC 2/NIC 3 no menacme. O VPN da LIEBG foi elevado, com tendência a 
diminuir nas pacientes acima de 60 anos; O VPP da LIEAG foi também elevado,  maior no menacme e 
perimenopausa. O VPN do achado colposcópico menor foi elevado e maior na adolescência, enquanto que o 
VPP do achado maior foi baixo na adolescência e elevado no menacme. A proporção de câncer invasor foi maior 
em pacientes na perimenopausa e nas acima de 60 anos, tanto na categoria ASCUS como na LIEAG. 
 
Palavras-chave: HPV; citologia; colposcopia; NIC; faixa etária; câncer invasor 

 

ABSTRACT  

Background: The formulation of differentiated conduct protocols requires knowledge of the cytological, 
colposcopical and histopathological abnormalities in the patients at different age groups. Objectives: Evaluate 
the distribution of cytological, colposcopical and histopathological abnormalities according to the age groups  
and verify the predictive value of the LGSIL, HGSIL, smaller and larger colposcopical finding. Patients and 
methods: 742 patients (below 20 years old, between 20 and 39, between 40 and 60 and above 60 years old) with 
cytological, colposcopical and histopathological abnormalities were studied. Results: In the ASCUS category no 
patients below 20 years old presented histopatological abnormalitie; CIN 2/CIN 3 occurred: in 17.7% of the 
patients between 20 and 39 years old, in 12.9% of the patients between 40 and 60 years old, and in 12,5% of the 
patients above 60 years old and invasive cancer occurred in 1,6% of the patients between 20 and 39 years old 
and between 40 and 60 years old and in 12,5% of the patients above 60 years old. AGUS category did not occur 
in any patient under 20 or above 60 years old; from the patients between 20 and 39 years old 36,4% presented 
CIN 2/CIN 3 that also occurred in 9,1% of the patients between 40 and 60 years old; no patient presented 
invasive cancer. The  predictive value negative (PVN) of the LGSIL was of 92,5%, 75,7%, 74,5% e 71,4% and  
the predictive value positive (PVP) of the HGSIL was of 50%; 76,6%; 81% and 72,7% for the four age groups 
respectively. The PVN of the smaller colposcopical finding was of  90,2%, 79% e 84% and  the PVP of the 
larger colposcopical finding was of 33,3%; 74,9% and 69,1% in the patients below 20, between 20 and 39 and 
between 40 and 60 years old, respectively. Conclusions: Patients with ASCUS and AGUS abnormalities 
presented higher percentage of CIN 2/CIN 3 between 20 and 39 years old. The PVN of LGSIL was elevated with 
tendency to decrease in those above 60 years old. The PVP of HGSIL was high, being larger in the patients 
between 20 and 39 and in the patients between 40 and 60 years old.  The PVN of the smaller colposcopical 
finding was elevated, greater below 20 years old and the PVP of the larger finding was low below 20 years old, 



and elevated between 20 and 39 years old.  The invasive cancer proportion was larger in patients between 40 and 
60 and above 60 years old as much ASCUS as HGSIL. 
 
Keywords: HPV; cytology; colposcopy; CIN; age groups; invasive cancer  

INTRODUÇÃO  

Com o objetivo de padronizar terminologias, o Sistema de Classificação Citológica de Bethesda1 

introduziu em 1988 a divisão dicotômica da neoplasia intra-epitelial cervical em lesão intra-epitelial de baixo e 

alto grau (LIEBG e LIEAG). Em estudos recentes, evidências molecular, epidemiológica e clínica, indicaram 

que essa divisão atende ao modelo atual da infecção pelo HPV e apresenta melhor reprodutibilidade do que a 

divisão anterior1,2,3. A LIEBG, segundo a nomenclatura de Bethesda, corresponderia a uma infecção transitória 

pelo HPV, enquanto a LIEAG estaria associada à persistência viral e ao conseqüente risco de progressão 

neoplásica1.  A ocorrência  da LIEBG varia de 2% a 7,7%, na dependência da população estudada4,5; já a da 

LIEAG é de apenas 0,5%5. Este sistema de classificação citológica introduziu também as categorias 

denominadas atipia de células escamosas e glandulares de significado indeterminado (ASCUS e AGUS 

respectivamente) para indicar anormalidades celulares mais acentuadas do que aquelas atribuíveis a alterações 

reativas, porém insuficientes para definir lesão intra-epitelial, com ocorrência de 5% e 0,5%, respectivamente1,5. 

A triagem citológica propiciou redução marcante da incidência de câncer cervical em mulheres abaixo 

de 50 anos, porém sua utilização após esta idade é controversa.6. Em populações submetidas à triagem citológica 

adequada, o pico de detecção do câncer “in-situ” ocorre dos 25 aos 356,7, porém, devido à baixa cobertura 

citológica nas faixas de idade mais avançadas, estes dados podem não corresponder à realidade, pois, a despeito 

da menor prevalência de anormalidades citológicas de baixo e alto grau5,6,8,9, a incidência de câncer invasor em 

mulheres acima de 60 anos é relativamente alta6,7. Problemas específicos relacionados à idade acarretam 

diminuição da sensibilidade e especificidade da triagem citológica e da avaliação colposcópica. A atrofia 

epitelial dificulta a interpretação do esfregaço e disponibiliza menor quantidade de células para análise; a 

migração da junção escamo-colunar para o canal endocervical acarreta maior probabilidade de obter amostra 

celular insuficiente e limita o valor do exame colposcópico6,7,10,11,12,13,14. Na adolescência, a infecção pelo HPV, 

apesar de freqüente, habitualmente é transitória e o câncer cervical invasor excepcionalmente ocorre, dados que 

questionam a validade de estender-se os programas de triagem citológica a essa faixa etária15,16,17. No entanto, 

em países industrializados, as taxas do câncer “in-situ” e invasor estão aumentando em mulheres jovens, 

juntamente com o aumento da atividade sexual na adolescência16 e as maiores taxas de anormalidade citológica 

são encontradas nesta faixa etária18,19,20. Assim, o benefício da triagem citológica em mulheres de faixa etária 

mais elevada e em adolescentes continua controverso6,7,15,16, o que justifica investigações de caráter regional. 



Em trabalho anterior, estudando a concordância das alterações  citológicas e 

colposcópicas com a  histopatológia, observamos para LIEAG e achado colposcopico maior, 

grau de concordância moderado com VPP de 77,3% e 71,8% para NIC 2/NIC 3 e câncer, 

respectivamente21. A performance de métodos auxiliares de triagem sofre variações com a 

idade9,13,23 e a formulação de estratégias e protocolos diferenciados de conduta nas várias 

regiões requer o conhecimento dessa variação. Considerando que a biópsia dirigida mediante 

colposcopia, complementada por curetagem endocervical e CAF, quando indicados, propicia 

diagnóstico histopatológico adequado, foi avaliada a distribuição das alterações citológicas e 

colposcópicas, frente à histopatologia, em pacientes na adolescência, menacme, 

perimenopausa e após os  60 anos, com vistas a se estimar o valor preditivo destas alterações 

nas diferentes faixas etárias, na região do estudo. 

 

OBJETIVOS 

1- Avaliar a distribuição das anormalidades citológicas, colposcópicas e histopatológicas 

na adolescência, menacme, perimenopausa e nas pacientes acima de 60 anos. 

2- Estimar o valor preditivo das anormalidades citológicas de baixo e alto grau e dos 

achados colposcópicos menor e maior, segundo faixas etárias. 

 

PACIENTES E MÉTODOS      

 Foram estudadas todas as pacientes com anormalidades citológicas,  encaminhadas ao 

serviço de Patologia Cervical e Colposcopia da Santa Casa de Goiânia, uma das unidades de 

referência, para esclarecimento diagnóstico de anormalidades citológicas no período de 

janeiro de 1998 a julho de 2002.  



 Todas as pacientes com colposcopia alterada foram submetidas a biópsia dirigida. Nas 

pacientes com achados colposcópicos insatisfatórios, pela não visualização da JEC, foi 

realizada curetagem do canal endocervical e as lesões exocervicais visíveis foram igualmente 

biopsiadas. O exame histológico do material colhido foi realizado pelo Serviço de Anatomia 

Patológica da Santa Casa de Goiânia, e, posteriormente, revisto por um único patologista, 

sendo excluídas aquelas cujo material foi insuficiente para revisão, conforme o fluxograma da 

Figura I. Os resultados histopatológicos foram catalogados em HPV, NIC 1, NIC 2 e NIC 3 3.  

 A colposcópia foi realizada pelo mesmo examinador ou sob sua supervisão. Foi 

utilizado colposcópico da marca DF Vasconcelos provido de dois níveis de ampliação. Como 

reagentes, empregou-se o ácido acético a 3% e a solução de Schiller. As biópsias foram 

realizadas com pinças do tipo Gaylor-Medina e a curetagem do canal com cureta simples não-

fenestrada. Empregou-se a classificação colposcópica proposta pela Federação Internacional 

de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia no ano de 199024.   

 A conização por CAF foi indicada nas pacientes em que a biópsia e/ou a curetagem 

diagnosticavam NIC 2/NIC 3 e frente LIEAG e colposcopia insatisfatória. 

Os resultados histopatológicos da biópsia dirigida, curetagem de canal e conização 

foram agrupados em HPV/NIC 1 de um lado e NIC 2/NIC 3 de outro para comparação com os 

dados citologia e da colposcópia, distribuídos segundo faixas etárias (adolescência, menacme, 

climatério e acima de 60 anos), considerando-se como diagnóstico histopatológico final 

aquele com alterações mais acentuadas após revisão. Definiu-se como “doença alvo” NIC 

2/NIC 3 e câncer, como valor preditivo positivo da citologia e colposcopia a  proporção de 

NIC 2/NIC 3 e câncer observada na categoria LIEAG e no achado colposcópico maior25



 

Tabela para avaliação de teste diagnóstico25

                                                                                       Doença alvo 
                                  Presente (NIC2/NIC3/câncer)         Ausente (negativa/HPV/NIC 1) 
________________________________________________________________________              

                                        

Teste positivo                    Verdadeiramente positivo (a)                Falso positivo (b) 
 LIEAG, Achado maior                         

  

Teste negativo                Falso negativo (c)                                  Verdadeiramente positivo (d) 

  

Valor preditivo positivo = a/a + b 

Valor preditivo negativo =d/c + d 

 

Os dados foram coletados em microcomputador no programa Microsoft Excel e 

analisados no programa  Epi-Info 6.04.  

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Santa Casa de Goiânia (Anexo). 

RESULTADOS 

A Figura I mostra que das 794 pacientes encaminhadas 18,9% apresentaram ASCUS, 

2,8% AGUS, 45,8% LIEBG e 32,4% LIEAG. Submetidas á colposcopia  6,5% foram 

consideradas normais e consequentemente não foram biopsiadas. Das 742 pacientes com 

alterações colposcópicas, 46% apresentaram achado colposcópico menor, 26,8% maior, 1,4% 

classe “C” e 19,4% colposcopia  insatisfatória. Das 742 pacientes submetidas ao exame 

histopatológico 18,9% não  apresentaram anormalidade,  40,7% apresentaram HPV/NIC 1, 

38,3% NIC 2/NIC 3 e 2,1% câncer cervical invasor.                                                                                                    



Anormalidade citológica (n =794)

LIEBG
32,4%

AGUS
2,8%

ASCUS
18,9%LIEAG

32,4%

 

Achado colposcópico (n = 794)

Menor
46%Maior

26,8%

Classe "C"
1,4%

Classe "A"
6,5%Insatisfatória

18,4%

 

Diagnóstico histológico (n = 742)

NIC 2/NIC 3
38,3%

Câncer
2,1%

HPN/NIC 1
40,7%

Normal
18,9%

 

Figura 1 – Freqüência relativa das anormalidades citológicas e dos achados colposcópicos 

nas 794 pacientes encaminhadas e do diagnóstico histológico nas 742 com alterações 

colposcópicas. 

A Tabela I mostra que na categoria ASCUS o grupo NIC 2/ NIC 3 ocorreu em maior 

proporção no menacme que na perimenopausa e nas pacientes acima de 60 anos. O câncer 

invasor só não foi encontrado na adolescência, tendo sido mais freqüente após os 60 anos.   

Na categoria AGUS, o grupo NIC 2/NIC 3 também ocorreu em maior proporção no 

menacme, não tendo sido encontrado na adolescência e naquelas acima de 60 anos. Nenhuma 

paciente deste grupo apresentou câncer invasor.  

 Nas pacientes com LIEBG os percentuais de HPV/NIC 1 ocorreram de forma  

decrescente da adolescência até a perimenopausa, apresentando aumento após os 60 anos. o 



grupo NIC 2/NIC 3 ocorreu em todas as faixas etárias, porém em proporção menor na 

adolescência e ligeiramente maior após os 60 anos. Nenhuma paciente deste grupo apresentou 

câncer invasor. 

 Nas LIEAG o grupo NIC 2/NIC 3 também ocorreu em todas as faixas etárias, porém 

em maior proporção que nas pacientes com LIEBG. Já o câncer invasor ocorreu em menor 

proporção no menacme e de forma semelhante no climatério e após 60 anos, não tendo sido 

encontrado na adolescência. 

 O VPN da LIEBG na adolescência foi de 92,5% (IC 95% = 78,5% - 98%), no 

menacme de 75,7% (IC 95% = 69,5% - 80,9%), na perimenopausa de 74,5% (IC 95% = 

60,7% - 84,9%) e nas acima de 60 anos de 71,4% (IC 95% = 30,9% - 94,9%). 

  O VPP da LIEAG foi de 50% (IC 95% = 13,9 - 86,9%) na adolescência, 76,6% (IC 

95% = 70% - 83,5%) no menacme,  81% (IC 95% = 72,1%-89,9%) na perimenopausa e de 

72,7% (IC 95% = 46% - 99,4%) nas acima de 60 anos.  

  



Tabela I. Distribuição das alterações histológicas em 742 pacientes com anormalidades 

citológicas em diferentes faixas etárias. 
Distribuição nas faixas etárias n (%) Citologia/ 

Histologia >20     20 a 39 40 a 60 >60 Total 

      ASCUS      

Normal 1 (100) 13 (20,9) 33 (53,2) 5 (62,5) 52 (39) 

HPV/NIC 1 0 (0,0)       37 (59,7) 20 (32,3)      1 (12,5) 58 (43,6) 

NIC 2/NIC 3         0 (0,0)       11 (17,7)           8 (12,9)      1 (12,5)       20 (15) 

Câncer         0 (0,0)         1 (1,6)           1 (1,6)      1 (12,5)         3 (2,2) 

Total 

      AGUS 

1 (0,75) 62 (46,6) 62 (46,6)      8 (6)     133 (100) 

 

Normal 0 (0,0)  6 (54,5)  5 (45,5)      0 (0,0) 11 (50,0) 

HPV/NIC 1 0 (0,0)         1 (9,1)           5 (45,5)      0 (0,0)  6 (27,2) 

NIC 2/NIC 3 

Câncer 

        0 (0,0) 

        0 (0,0) 

        4 (36,4) 

       0  (0,0) 

          1 (9,1) 

          0 (0,0) 

     0 (0,0) 

     0 (0,0) 

        5 (22,7) 

        0 (0,0) 

Total 

      LIEBG 

        0 (0,0)       11 (50)         11 (50)      0 (0,0)       22 (100) 

Normal 3 (7,5) 35 (15,2)         20 (36,4) 1 (14,3) 59 (17,7) 

HPV/NIC 1       34 (85)     139 (60,4)         21 (38,2)      4 (57,1)     198 (59,6) 

NIC 2/NIC 3         3 (7,5)       56 (24,3)         14 (25,5)      2 (28,6)       75 (22,5) 

Câncer         0 (0,0)        0  (0,0)           0 (0,0)      0 (0,0)         0 (0,0) 

Total 

      LIEAG 

      40 (12)     230 (69,3)         55 (16,6)      7 (2,1)     332 (100) 

Normal 0 (0,0) 9 (5,8)           8 (9,5)      1 (9,1)       18 (7,1) 

HPV/NIC 1         3 (50)       27 (17,5)           8 (9,5)      2 (18,2)       40 (16,7) 

NIC 2/NIC 3         3 (50)     114 (74)         60 (71,4)      7 (63,6)     184 (70,2) 

Câncer         0 (0,0)         4 (2,6)           8 (9,5)      1 (9,1)       13 (5,1) 

Total 6 (2,3)     154 (60,3)         84 (33)    11 (4,3)     255 (100) 

TOTAL       47 (6,3)     457 (61,6)       212 (28,6)    26 (3,5)     742 (100) 

  



A Tabela II mostra que em pacientes com achado colposcópico menor, HPV/NIC1 ocorreu 

em proporção decrescente da adolescência á perimenopausa. Já o grupo NIC 2/NIC 3 ocorreu 

em menor proporção na adolescência e maior no menacme e na perimenopausa, não se 

observando câncer invasor.  

 Nas pacientes com achado colposcópico maior, o diagnóstico histopatológico de NIC 

2/NIC 3 ocorreu em maior proporção no menacme e perimenopausa e o câncer invasor apenas 

nestas duas faixas etárias.  

 O VPN do achado colposcópico menor, e foi de 90,2% (IC 95% = 75,9% - 96,8%%) 

na adolescência, 79% (IC 95% = 73,5% - 83,6%) no menacme, 84% (IC 95% = 70,3% - 

92,4%) na perimenopausa. Já o VPP do achado colposcópico maior foi de 33,3% (IC 95% = 6 

– 75,9%) na adolescência, 74,8%(IC 95%=67 – 81,4) no menacme e 69,1% (IC 95% = 56,4% 

- 81.8%) na perimenopausa.   

 Nenhuma colposcopia foi consideradas insatisfatória na adolescência e sua ocorrência  

aumentou com a faixa etária, alcançando 92,7% nas pacientes acima de 60 anos. A curetagem 

de canal e/ou CAF nas pacientes com colposcopia insatisfatória, mostrou à histopatologia, 

ocorrência de câncer invasor em 3,3% destas, em maior proporção naquelas acima de 60 anos. 

 A ocorrência de câncer na classe “C” foi de 100% no menacme e de 77,8% na 

perimenopausa, achado colposcópico não encontrado nas pacientes acima de 60 anos.  

 

 

 

 



Tabela II. Distribuição das alterações histológicas em 742 pacientes com colposcopia 

anormal em diferentes faixas etária 

Distribuição nas faixas etárias  n (%) Colposcópia/ 

Histologia < 20 anos 20 a 39 anos 40 a 60 anos > 60 anos Total 

     Menor 

Negativo 

 

3 (7,3) 

  

51 (18,8) 

 

17 (34) 

    

    0 (0,0) 

 

71 (19,5) 

HPV/NIC1 34 (82,9)     163 (60,1) 25 (50)     2 (100)     224 (61,5) 

NIC 2/NIC 3         4 (9,8)       57 (21)             8 (16)     0 (0,0)       69 (19) 

Câncer         0 (0,0)         0 (0,0)             0 (0,0)     0 (0,0)         0 (0,0) 

Total 

     Maior 

      41 (87,2)     271 (59,3)   50 (23,6)     2 (7,7)     364 (49,1) 

Negativo      1 (16,7)        6 (4)        7 (12,5)     0 (0,0)      14 (6,6) 

HPV/NIC 1      3 (50)      32 (21,2)      11 (19,6)     0 (0,0)      46 (21,6) 

NIC 2/NIC 3      2 (33,3)    112 (74,2)      37 (66,1)     0 (0,0)      151 (70,9) 

Câncer      0 (0,0)        1 (0,7)        1 (1,8)     0 (0,0)        2 (0,9) 

Total 

     Insatisfatória 

     6 (12,8)    151 (33)      56 (26,4)     0 (0,0)    213 (28,7) 

Negativa        0 (0,0)       6 (18,2)          41 (42,3)     7 (29,2) 54 (35) 

HPV/NIC 1        0 (0,0)      9  (27,3)          18 (18,6)     5 (20,8) 32 (20,8) 

NIC 2/NIC 3        0 (0,0)     16 (48,5)          37 (38,1)     10 (41,7) 63 (40,9) 

Câncer        0 (0,0)       2 (6,1)            1 (1)     2 (8,4) 5 (3,3) 

Total 

     Classe “C” 

       0 (0,0)     33 (7,2)          97 (45,8)    24 (92,3)      154 (20,8) 

Negativa        0 (0,0)        0 (0,0) 1 (11,1)     0 (0,0)  1 (9,1) 

HPV/NIC 1        0 (0,0)        0 (0,0)          0 (0,0)     0 (0,0) 0 (0,0) 

NIC 2/NIC 3        0 (0,0)        0 (0,0) 1 (11,1)     0 (0,0)  1 (9,1) 

Câncer        0 (0,0)        2 (100)          7 (77,8)     0 (0,0)   9 (81,8) 

Total        0 (0,0)        2 (0,4)          9 (4,2)     0 (0,0)        11  (1,5) 

Total      47 (6,4)    457 (61,6)      212 (28,6)   26 (3,5)       742 (100) 

 



DISCUSSÃO 

Na adolescência nenhuma paciente com ASCUS apresentou anormalidade histotológica  no menacme, 

houve maior percentagem de NIC 2/NIC 3 do que na perimenopausa e nas acima de 60 anos, achado semelhante 

a outros estudos 9,10,11,14. Porém, a despeito deste fato, câncer invasor ocorreu numa proporção muito maior 

naquelas acima de 60 anos. Em Taiwan, onde a incidência de câncer é elevada, devido à baixa cobertura 

citológica, como ocorre no Brasil, um estudo de 74 pacientes com ASCUS acima de 50 anos, mostrou 32% de 

NIC 2/NIC 3 e 4% de câncer invasor7. Em países com programas efetivos de triagem, há diminuição 

significativa da incidência de câncer cervical invasor e da prevalência da NIC 2/NIC 3 com o aumento da 

idade4,6,7,8,9. Nessa situação, o acompanhamento citológico pode ser adequado; porém, na população do estudo, 

com elevada prevalência de NIC 2/NIC 3 e câncer, essa  não seria a conduta mais segura. A ocorrência de NIC 

2/NIC 3, de aproximadamente 15% na categoria ASCUS, foi concordante com outras pesquisas2,5,26; porém, 

encontrou-se uma percentagem maior de HPV/NIC 1 que a encontrada em outros estudos9,22,26. O achado 

preocupante de 2,2% casos de câncer invasor na categoria ASCUS, possivelmente indica falha no rastreamento 

citológico, uma vez que no Brasil o programa de rastreamento em massa só foi implantado em 199827. Achado 

semelhante foi encontrado em um estudo de 326 pacientes submetidas a colposcopia e CAF no Estado do 

Paraná,  em  que ASCUS e AGUS apresentaram 32% de NIC 2/NIC 3 e 4% de câncer invasor 28.  

Pacientes com AGUS apresentam, segundo alguns autores, maior prevalência de NIC 2/NIC 3, de 

câncer escamoso e de câncer glandular do que ASCUS e LIEBG5,29, dado não confirmado por outros2. No 

presente estudo foram encontradas apenas lesões escamosas na AGUS, com maior prevalência de NIC 2/NIC 3 

no menacme, categoria esta não encontrada na adolescência e após os 60 anos. Embora a proporção de NIC 

2/NIC 3 na AGUS tenha sido maior que na ASCUS e na LIEBG, não foi encontrado câncer invasor nesta 

categoria. 

Pacientes com LIEBG apresentaram anormalidade histopatológica em 82,1%, sendo 22,5% delas NIC 

2/NIC 3,  achado semelhante ao de outros estudos9,26.  O percentual decrescente de HPV/NIC 1,  até a idade de 

59 anos foi semelhante ao encontrado na literatura, porém seu VPN mostrou tendência a diminuir após os 60 

anos. 

A repetição da citologia, uma das opções de conduta para  ASCUS, AGUS e LIEBG, busca tornar a 

triagem menos onerosa que o encaminhamento para a colposcopia27. Todavia, estudos de meta-análise 

mostraram que a citologia apresenta baixa sensibilidade para detecção de lesões intra-epiteliais em exame 



único30. No presente estudo, 3 pacientes que apresentaram câncer invasor e 100 que apresentaram NIC 2/NIC 3, 

dentre as 487 das categorias ASCUS, AGUS e LIEBG, teriam seu diagnóstico retardado ou não realizado face a 

possibilidade de perda de seguimento.  

A LIEAG apresentou maior valor VPP no menacme e perimenopausa e como na ASCUS, a prevalência 

de câncer invasor de 5,4%, foi maior do que a relatada por alguns autores2,5,  tanto na perimenopausa como nas 

acima de 60 anos. Todavia, o  menor VPP nos extremos de faixa etária, observado no presente estudo, deve ser 

interpretado com cautela devido ao pequeno número de pacientes, na adolescência e após os 60 anos. 

O achado colposcópico menor apresentou VPN elevado, maior na adolescência; o achado maior 

apresentou melhor VPP no menacme que na perimenopausa, provavelmente devido a diminuição da espessura 

epitelial dificultar a interpretação dos achados com o aumento da idade13. Na adolescência, o menor VPP do 

achado maior poderia ser conseqüência da exuberância do processo metaplásico, característica desta faixa 

etária16 o que poderia dificultar a interpretação dos critérios de gradação. O achado colposcópico maior não foi 

observado em  pacientes acima de 60 anos ao contrário das colposcopias insatisfatórias que aumentaram com a 

idade, como esperado12,13. 

A ocorrência significativa de câncer invasor nas colposcopias insatisfatórias, observada no presente 

estudo, demonstra a necessidade de se realizar curetagem de canal e/ou CAF, frente a este achado colposcópico e 

anormalidades citológicas. 

Apenas 3,5% das anormalidades citológicas, no presente estudo, ocorreram em pacientes acima de 60 

anos e 7,6% delas apresentaram câncer invasor, dado de acordo com a literatura6,8,14, que mostra incidência 

relativamente alta desta neoplasia em mulheres em mulheres nesta faixa etária6. Embora, segundo alguns autores, 

a maior prevalência de anormalidades citológicas seja encontrada em adolescentes18,19,20, no presente estudo 

estas representaram apenas 9,7% do total de pacientes, e apenas 1 % de casos de NIC 2/NIC 3 pelo que esta 

baixa percentagem deve ser interpretada com cautela, devido ao pequeno número de adolescentes25. Estes dados  

indicam que, embora a iniciação sexual em adolescentes seja precoce16,18,19,  a procura por orientação médica é 

rara, o que mostra necessidade de estudos adicionais sobre anormalidades citológicas e colposcópicas nesta faixa 

etária, envolvendo maior número de pacientes Da mesma forma os resultados apontam a necessidade de 

melhores cuidados em pacientes acima de 60 anos. 

 

 



CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS 

Na região do estudo todas as anormalidades citológicas apresentaram uma elevada taxa 

de alterações histológicas, inclusive câncer invasor. Pacientes com ASCUS apresentaram 

maior proporção de NIC 2/NIC 3 no menacme e de câncer invasor naquelas acima de 60 anos; 

também as pacientes com AGUS apresentaram maior proporção de NIC2/NIC3 no menacme, 

porém sem a ocorrência de câncer invasor.  O VPN da LIEBG foi elevado em todas as faixas 

etárias, com tendência a diminuir após 60 anos. Também nas LIEBG não houve câncer 

invasor. O VPP da LIEAG foi elevado, mais no menacme e perimenopausa, todavia com 

maior proporção de câncer invasor nesta e na faixa etária acima de 60 anos. O VPN do achado 

colposcópico menor foi maior na adolescência e o VPP do achado maior, foi baixo na 

adolescência e elevado no menacme. Pacientes acima de 60 anos, ainda que em pequeno 

número, apresentaram proporção elevada de NIC2/NIC3 e câncer invasor. Programas de 

triagem do câncer cervical devem levar em conta tais achados, fazendo um balanço entre os 

recursos financeiros e técnicos disponíveis e seu custo-benefício, para avaliar a conveniência 

de sua implementação em todas as faixas etárias. 
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PERFORMANCE DA CITOLOGIA E COLPOSCOPIA FRENTE À 

HISTOPATOLOGIA  NO RASTREAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS LESÕES 

PRECURSORAS DO CÂNCER DO COLO UTERINO  

RESUMO 

Fundamentos: a infecção cervical persistente por alguns tipos de HPV que induzem NIC 2/NIC 3 é considerada 
atualmente a etiologia do câncer invasor do colo uterino. A prevenção deste câncer se baseia em triagem, 
diagnóstico e tratamento das lesões precursoras, mediante citologia, colposcopia e exame histológico do 
espécime obtido por biópsia dirigida. O conhecimento da variação regional da anormalidade histológica, nas 
diferentes categorias citológicas e achados colposcópicos, é importante por fornecer dados adicionais para 
avaliação de diretrizes de conduta. Objetivos: avaliar o grau de concordância (k) da LIEAG e do achado 
colposcópico maior com a histoplogia e o seu VPP para NIC 2/NIC 3 e câncer. Pacientes e métodos: foram 
estudadas 794 pacientes com anormalidades citológicas e colposcópicas por meio de biópsia dirigida, curetagem 
de canal e conização eletrocirúrgica, quando indicados. Resultados: das 794 pacientes, 742 apresentaram 
colposcopia anormal. Das 133 da categoria ASCUS, 15% apresentaram NIC 2/NIC 3  e 2,2% câncer invasor; das 
22 da AGUS, 22,7% apresentaram NIC 2/NIC 3 e nenhum câncer; das 332 da LIEBG, 22,6 % apresentaram NIC 
2/NIC 3 e nenhum câncer; das 255 da LIEAG, 72,2% apresentaram NIC 2/NIC 3 e 5,1%, câncer invasor. A 
LIEAG apresentou k=0,4947 e VPP de 77,3%; o achado colposcópico maior, k=0,5558 e VPP de 71,8%. 
Conclusões: pacientes com ASCUS apresentaram resultados histológicos, variando da normalidade ao câncer; as 
com AGUS, apenas lesões escamosas intra-epiteliais; as com LIEBG e LIEAG apresentaram grau de 
concordância moderado com o diagnóstico histopatológico de HPV/NIC 1 e NIC 2/NIC 3, respectivamente. O 
achado colposcópico menor apresentou grau de concordância regular com o diagnóstico histopatológico de 
HPV/NIC 1, enquanto o maior apresentou grau de concordância moderado com o de NIC 2/NIC 3. Tanto a  
LIEAG como o achado colposcópico maior apresentaram elevado VPP para NIC 2/NIC 3 e câncer. 

Palavras-chave: HPV; citologia; colposcopia; NIC; câncer invasor. 

 

ABSTRACT 

Background: the persistent cervical infection by some types of HPV, inducing high-grade intra-epithelial 
neoplasias, is now considered the etiology of the invasive cervical cancer. The prevention of this cancer is based 
on screening, diagnosis and treatment of these precursory lesions, through cytology, colposcopy and histological 
examination of the specimen obtained by directed biopsy. The knowledge of the regional variation of the 
histological abnormality, in the different cytological categories and colposcopical finding, is important to supply 
data to evaluate the guidelines. Objective: evaluate the concordance degree between cytological abnormalities 
and the colposcopical findings with the histopathology and PPV for CIN 2/CIN 3 and cancer. Patients and 
methods: we studied 794 patients with cytological abnormalities and colposcopy alterations through directed 
biopsy, endocervical curettage and large loop excision of the transformation zone, when necessary. Results: 742  
patients presented with abnormal colposcopy. From 133 with ASCUS category, 15% presented CIN 2/CIN 3 and 
2.2%, invasive cancer; from 22 with AGUS, 22,7% presented CIN 2/ CIN 3 and no cancer; from 332 with 
LGSIL, 22.6% presented CIN 2/CIN 3 and no cancer; from 255 with HGSIL, 72.2 % presented CIN 2/CIN 3, 
and 5,1%, invasive cancer. HGSIL showed k=0,4947 and PPV of 77.3%, and the larger colposcopical finding, 
k=0,5558  71.8%. Conclusions: patients with ASCUS presented a wide range of histological results, varying 
from normality to cancer; the ones with AGUS, just cervical intraepithelial lesions; the ones with LGSIL and 
HGSIL presented moderate agreement degree with the histopathological diagnosis of HPV/CIN 1 and CIN 
2/CIN 3, respectively. The smaller colposcopical finding presented fair agreement degree with the 
histopathological diagnosis of HPV/CIN 1, while the larger finding presented moderate agreement degree with 
CIN 2/CIN 3. As much larger colposcopical finding as HGSIL showed high PPV for CIN 2/CIN 3 and cancer. 
 
Keywords: HPV; cytology; colposcopy; CIN; invasive cancer. 
 



INTRODUÇÃO 

A triagem e o diagnóstico da neoplasia intra-epitelial cervical (NIC), por meio de 

citologia, colposcopia e biópsia dirigida, resultaram em marcante redução da incidência e da 

mortalidade por câncer cervical em países desenvolvidos1,2,3,4,5. Todavia, notou-se tendência 

de aumento, principalmente em mulheres jovens1,3,6, inclusive naquelas que se submeteram a 

adequado rastreamento citológico, o que mostra a importante taxa de resultados falso-

negativos neste método3,5. Na América Latina, a alta incidência e a mortalidade por câncer 

cervical ainda decorrem da falta de programas de triagem bem estruturados7.  No Brasil, 

apesar da citologia estar disponível desde a década de 40, só em 1998 implementou-se o 

Programa Nacional de Combate ao Câncer do Colo Uterino, utilizando este método como 

teste de triagem, aplicado a cada três anos em mulheres de 35 a 49 anos. A conduta frente a 

pacientes com anormalidade citológica compatível com neoplasia intra-epitelial cervical de 

grau 2 e as de grau 3 (NIC 2/NIC 3) é a cirurgia de alta freqüência (CAF) pelo método “ver e 

tratar”. Aquelas com anormalidades compatíveis com papilomavírus humano (HPV), 

neoplasia intra-epitelial cervical de grau 1 (NIC 1), atipia de células escamosas de significado 

indeterminado (ASCUS) e atipia de células glandulares de significado indeterminado (AGUS) 

são submetidas a nova citologia, após seis meses8. Tal conduta visa a redução de custos e de 

complicações associadas ao tratamento invasivo. Porém, o sucesso dos programas de triagem 

depende da acurácia diagnóstica. Assim, conhecer o risco de NIC 2/NIC 3 e de câncer 

subjacente nas categorias citológicas e achados colposcópicos é necessário tanto na condução 

individual de cada paciente como na avaliação de diretrizes de conduta2,4. 

 A citologia convencional apresenta sensibilidade de 30% a 87% e especificidade de 86% 

a 100%5 com reprodutibilidade moderada4,9. Aproximadamente 5% a 7% da população 

testada apresenta anormalidade citológica que necessita avaliação complementar1,2,10. A 

categoria ASCUS, altamente subjetiva e irreprodutível9,11,12,13, ocorre em 3% a 5%14,15,  a 



lesão intra-epitelial de baixo grau (LIEBG) em cerca de 1% a 3%; já as categorias AGUS e 

lesão intra-epitelial de alto grau (LIEAG) ocorrem em 0,5% da população testada4,7,14,15.  

A colposcopia, necessária para a biópsia dirigida,  a técnica mais sensível para detecção 

da doença invasiva e pré-invasiva do colo uterino16,17 é considerada padrão de referência para 

comparação da performance das diferentes técnicas de triagem cervical3. Apresenta como 

vantagem o diagnóstico imediato e como  desvantagem, além do seu caráter subjetivo, o custo 

elevado e a necessidade de longo treinamento do profissional médico para sua interpretação13. 

Na definição da acurácia da colposcopia, o diagnóstico histopatológico é considerado o 

padrão-ouro18,19,20,21, em que pesem a variabilidade interobservador9,18,19 e a possibilidade de 

falha na coleta do espécime16,18,19,20,21,22,23. 

O processo de transformação do epitélio colunar em escamoso, por metaplasia, ocorre em 

uma área bem delimitada do colo, chamada zona de transformação (ZT). Quando toda esta 

área é visualizada no exame colposcópico, este é considerado satisfatório, porque permite 

avaliar toda a área do colo mais propensa à transformação neoplásica. Ao contrário, quando a 

junção dos epitélios colunar e metaplásico (JEC) adentra o canal, não sendo, portanto, 

visualizada, a colposcopia é considerada insatisfatória4,18,24. Epitélio aceto-branco, pontilhado, 

mosaico, leucoplasia, área iodo negativa aceto-muda e vasos atípicos são as imagens 

colposcópicas elementares que compõem a ZT anormal e apresentam como substrato 

histopatológico não somente as NICs, mas também cânceres invasores e metaplasia escamosa 

sem atipias. Daí a necessidade da utilização de um sistema de gradação que identifique os 

achados colposcópicos significativos18,24,25. A imagem colposcópica é graduada de acordo 

com a intensidade de sua reação ao ácido acético, angioarquitetura, captação do iodo, 

definição de bordos e regularidade de superfície em dois ou três níveis, dependendo da 

classificação utilizada18,24,26. Além da análise isolada da imagem, têm importância na 

gradação o contexto global do quadro colposcópico no qual se insere a imagem, sua extensão, 



a proximidade do canal cervical, a mistura anárquica de imagens elementares, a localização de 

áreas de maior intensidade visual, dentre outros24. Vários autores consideram que, pelo 

emprego da colposcopia, pode-se prever o diagnóstico histopatológico de base; todavia, esta 

possibilidade está intimamente relacionada à qualificação do colposcopista18,24,25.  

Há consenso de que a LIEAG deve ser avaliada mediante colposcopia com biópsia 

dirigida, pois apresenta elevado valor preditivo para NIC 2/NIC 310,13,14,23. O tratamento 

cirúrgico da NIC 3 por conização é o padrão de tratamento, sendo a CAF o método mais 

comumente utilizado13,17. Em contraste, existe controvérsia a respeito da conduta para LIEBG 

e ASCUS, pois a prevalência de NIC 2/NIC 3 é variável nessas categorias7,10,14,23,27,28 e, na 

maioria das pacientes portadoras de HPV/NIC 1, essas lesões regridem espontaneamente29. 

A CAF foi introduzida como nova modalidade de tratamento por Prendville em 198917,22. 

As vantagens do método são a disponibilidade de toda a ZT para estudo histológico e a 

possibilidade de combinar diagnóstico e tratamento em uma única consulta, em nível 

ambulatorial, procedimento denominado “ver e tratar”, o que reduz os custos e a perda de 

seguimento22,23.  Esta estratégia é útil onde há limitação de recursos financeiros; porém, 

estudos mostram que até 40% dos produtos da CAF, pelo método “ver e tratar”, não 

apresentam anormalidade histológica23. Assim, para a sua implementação, é necessário que a 

triagem citológica e o achado colposcópico apresentem valor preditivo satisfatório para NIC 

2/NIC 3.  

Vários estudos avaliaram a correlação das anormalidades citológicas e dos achados  

colposcópicos com o diagnóstico histopatológico, encontrando resultados diversos, 

dependentes da variabilidade dos critérios para sua indicação, das classificações utilizadas e 

da população estudada2,4,6,7,16,18,24,25,30. Há, ainda, variabilidade na interpretação citológica 

entre regiões e países, devido a diferenças na terminologia usada, variação nos critérios 

diagnósticos e compromisso com diretrizes de conduta4,11.  



Face ao exposto, o conhecimento da correspondência entre a anormalidade histológica, 

com as diferentes categorias citológicas e achados colposcópicos, torna-se fundamental para o 

desenvolvimento e a avaliação de políticas de saúde pública em nível regional6,11. Neste 

contexto, o presente estudo visa apresentar subsídios para avaliar condutas na região do 

estudo, tais como a repetição da citologia nas pacientes com anormalidade nos níveis ASCUS, 

AGUS e LIEBG e a aplicação do método “ver e tratar” na LIEAG, mediante exame 

colposcópico. 

 

OBJETIVOS 

1- Avaliar os diferentes graus de alterações histológicas nas pacientes com alterações 

citológicas ASCUS e AGUS; 

2- Verificar o grau de concordância das anormalidades citológicas de baixo e alto grau e dos 

achados colposcópicos menor e maior com o diagnóstico histopatológico; 

3- Estimar o valor preditivo positivo da anormalidade citológica de alto grau e do achado 

colposcópico maior para NIC 2/NIC 3 e câncer. 

 

PACIENTES E MÉTODOS 

 Foram estudadas mediante colposcopia 794 pacientes encaminhadas, no período de 

janeiro de 1998 a julho de 2002, ao serviço de Patologia Cervical e Colposcopia da Santa 

Casa de Goiânia-GO, um dos serviços de referência regional para esclarecimento diagnóstico 

de anormalidades citológicas.  

O serviço em epígrafe recebe pacientes de municípios do Estado de Goiás, incluindo 

capital e interior. As amostras para a citologia foram colhidas nos postos de saúde por 

técnicos e/ou médicos e encaminhadas aos laboratórios credenciados em Goiânia-GO. Os 



esfregaços citológicos não foram revistos ou repetidos, uma vez que o estudo foi projetado 

para avaliar o comportamento da citologia e da colposcopia frente à histopatologia, como 

ocorre na prática clínica diária. Os resultados citológicos foram catalogados, segundo a 

nomenclatura de Bethesda31, em ASCUS, AGUS, LIEBG e LIEAG. 

Os exames colposcópicos foram realizados por um único examinador ou sob sua 

supervisão. Foi utilizado colposcópio da marca DF Vasconcelos provido de dois níveis de 

ampliação. Foram empregados como reagentes o ácido acético a 3% e a solução de Schiller.  

As biópsias e curetagens de canal foram realizadas com pinças tipo Gaylor-Medina e cureta 

simples não-fenestrada. Definiu-se biópsia colposcopicamente dirigida como aquela realizada 

na região da imagem colposcópica onde os critérios de gradação eram mais acentuados. 

Foi utilizada a classificação colposcópica proposta pela Federação Internacional de 

Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia em 199032. Foram utilizados como critérios 

de gradação a intensidade da reação aceto-branca e a angioarquitetura da lesão.  As pacientes 

sem alterações na ZT foram consideradas normais ao exame colposcópico e, não sendo 

biopsiadas, foram retiradas do estudo. As pacientes com colposcopia satisfatória que 

apresentaram uma ou mais das seis imagens colposcópicas elementares dentro da ZT foram 

submetidas à biopsia dirigida após gradação em achados menores e maiores. Naquelas em que 

não foi possível a visualização da JEC foi realizada curetagem do canal endocervical. Da 

mesma maneira foram biopsiadas as mulheres com achado colposcópico da classe “C”, 

sugestivo de câncer invasor.   

A CAF foi indicada nas pacientes em que a biópsia e/ou a curetagem indicavam NIC 

2/NIC 3, ou em LIEAG e colposcopia insatisfatória, disponibilizando toda a ZT para 

diagnóstico histopatológico. Os exames histológicos do material de biópsia, das curetagens do 

canal e do produto da conização foram realizados por patologistas do Serviço de Anatomia 

Patológica da Santa Casa de Goiânia-GO e revistos por um único patologista.  



Para comparação dos achados citológicos e colposcópicos com os resultados 

histopatológicos das biópsias dirigidas, das curetagens do canal e dos produtos de conização, 

estes foram agrupados em HPV/NIC 1 de um lado e em  NIC 2/ NIC 3 de outro, considerando 

como diagnóstico final aquele com alterações histopatológicas mais pronunciadas após a 

revisão.  

Para avaliar a concordância entre as anormalidades citológicas de baixo e alto grau e entre 

os achados colposcópicos maiores e menores com o diagnóstico histopatológico foi 

empregado o índice Kappa (k) (k = Po – Pe/1 – Pe; sendo que Po é a proporção de 

concordâncias observadas e Pe é a proporção de concordâncias esperadas). Foram 

considerados os valores de k: < 0,00: ruim; 0,00-0,20: fraco; 0,21- 0,40: regular; 0,41-0,60: 

moderado; 0,61-0,80: substancial; 0,81-0,99: quase perfeito9. 

Para a estimativa do valor preditivo da anormalidade citológica e do achado colposcópico 

considerou-se como “doença-alvo” NIC 2/NIC 3 e câncer, como “testes positivos” as LIEAG 

e o achado colposcópicos maior, excluindo-se as colposcopias insatisfatórias e classe “C”. O 

valor preditivo positivo foi considerado como a proporção de pacientes portadoras da “doença 

alvo” entre aquelas positivas para o teste ( LIEAG e achado colposcópico maior)35. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Santa Casa de Goiânia. 

Os dados foram coletados e analisados em microcomputador nos programas Microsoft 

Excel e Epi-Info 6.04 

 

 

 

 



RESULTADOS 

Dentre as 794 pacientes submetidas à colposcopia, 6,5% apresentaram resultado normal, 

não sendo, portanto, submetidas à biópsia. 

A Tabela I mostra o diagnóstico histológico nas 742 pacientes encaminhadas com 

anormalidade citológica nos diversos níveis. Observa-se que das 133 pacientes com ASCUS, 

15% apresentaram NIC 2/NIC 3 e 2,2% câncer invasor; das 22 com AGUS, 22,7% 

apresentaram NIC 2/NIC 3 e nenhuma, câncer invasor; das 332 com LIEBG, 22,6% 

apresentaram NIC 2/NIC 3 e nenhuma, câncer invasor. Das 255 com LIEAG, 72,2% 

apresentaram NIC 2/NIC 3 e 5,1%, câncer invasor. O nível de concordância da LIEBG e da 

LIEAG com o diagnóstico histopatológico foi moderado (k= 0,4215 e 0,4947 

respectivamente).  

 

Tabela I. Diagnóstico histológico em 742 pacientes com anormalidades citológicas ASCUS, 

AGUS, LIEBG e LIEAG, submetidas a biópsia dirigida, curetagem de canal e/ou CAF.  

Diagnóstico histológico  

Anormalidade 

citológica 

Normal 

n (%) 

HPV/NIC 1 

n (%) 

NIC 2/ NIC 3

n (%) 

Câncer 

n (%) 

Total 

n (%) 

ASCUS 52 (39) 58 (43,6) 20 (15) 3 (2,2) 133 (17,9) 

AGUS 11 (50) 6 (27,2) 5 (22,7) 0 (0,0) 22 (3) 

LIEBG 59 (17,8) 198 (59,6) 75 (22,6)  0 (0,0) 332 (44,7) 

LIEAG 18 (7,1) 40 (15,7) 184 (72,2) 13 (5,1) 255 (34,3) 

Total 140 (18,9) 302 (40,7) 284 (38,3)  16 (2,1) 742 (100) 

 



Assim, das 742 pacientes estudadas, 284 (38,3%) apresentaram na histopatologia NIC 

2/NIC 3 e 16 (2,1 %), câncer cervical invasor, sendo que em 12 (75%) o diagnóstico foi feito 

mediante biópsia dirigida, em 3 (18,75%) pela CAF e em 1 (6,2%) por meio da curetagem de 

canal. 

 A Tabela II mostra a matriz para a estimativa da validade de testes diagnósticos. 

Considerando a LIEAG como teste positivo, a citologia apresentou sensibilidade de 65,7% 

(IC 95% = 60% - 71%), especificidade de 86,9% (IC 95% = 83,3% - 89,8%). 

O VPP foi de 77,3% (IC 95% = 71,5% - 82,2%) e o VPN de 78,9% (IC 95%: 74,8% - 

82,3%) para detecção de NIC 2/NIC 3 e câncer. 

 

Tabela II. Matriz para a estimativa da validade da anormalidade citológica de alto grau em 

relação ao diagnóstico histológico de NIC 2/NIC 3 e câncer em 742 pacientes. 

Histologia (n) 

                                         Doença-alvo 

       Presente                                  Ausente 

 

Anormalidade 

citológica 

NIC 2/NIC 3/câncer Normal/ HPV/NIC 1 Total 

Teste positivo (LIEAG) 197 58 255 

Teste negativo 103 384 487 

Total 300 442 742 

 

  



A Tabela III mostra a distribuição das alterações histológicas em 742 pacientes com 

colposcopia alterada. Das 364 com achado colposcópico menor, 19% apresentaram NIC 

2/NIC 3 e nenhuma, câncer; das 213 com achado maior, 70,9% apresentaram NIC 2/NIC 3; 

das 11 com achado classe “C”, 81,8% apresentaram câncer invasor; das 154 pacientes com 

colposcopia  insatisfatória,  41,4%  apresentaram NIC  2/NIC 3 e  3,2% câncer invasor. O 

grau de concordância do achado colposcópico menor e maior foi regular (k = 0,3660) e 

moderado (k = 0,5158), respectivamente. 

 

Tabela III. Diagnóstico histológico em 742 pacientes com achados colposcópicos menores, 

maiores, insatisfatórios e de câncer invasor. 

Diagnóstico histológico  

Achado 

colposcópico 

Normal 

n (%) 

HPV/NIC 1 

n (%) 

NIC 2/ NIC 3

n (%) 

Câncer 

n (%) 

Total 

n (%) 

Menor 71 (19,5) 224 (61,5) 69 (19)       0 (0,0) 364 (49,1) 

Maior 14 (6,6) 46 (21,6) 151 (70,9) 2 (0,9) 213 (28,7) 

Insatisfatório 54 (34,6) 32 (20,9) 63 (41,4) 5 (3,2) 154 (20,8) 

Classe “C” 1 (9,1)         0 (0,0) 1 (9,1) 9 (81,8) 11 (1,5) 

Total 140 (18,9) 302 (40,7) 284 (38,3) 16 (2,1) 742 (100) 

 

 

A Tabela IV mostra a matriz para os cálculos da estimativa da validade do achado 

colposcópico maior em relação ao diagnóstico histológico de NIC 2/NIC 3 e câncer em 577 

pacientes. A colposcopia apresentou sensibilidade de 68,9% (IC 95% = 62,3% - 74,9%), 



especificidade de 83,1% (IC 95% = 78,7% a 86,8%). O VPP foi  de 71,8% (IC 95% = 65,2% - 

77,7%) e o VPN de 81% (IC 95% = 76,6% - 84,9%).  

 

Tabela IV. Matriz para estimativa da validade do achado colposcópico maior em relação ao 

diagnóstico histológico de NIC 2/NIC 3 e câncer em 577 pacientes. 

                             Histologia (n) 

                             Doença-alvo 

        Presente                           Ausente 

 

 

Colposcopia 

NIC 2/NIC 3/câncer Normal/HPV/NIC 1 Total 

Positiva (achado maior) 153 60 213 

Negativa (achado menor) 69 295 364 

Total 222 355 577 

 

DISCUSSÃO 

As pacientes com ASCUS apresentaram uma ampla gama de alterações na histopatologia, 

com ocorrência de NIC 2/NIC 3 em 15% delas, percentual semelhante ao de outros 

estudos4,10,15,27; já o achado de 2,2% de câncer invasor está acima do esperado.  

Na categoria AGUS, indicativa de lesões glandulares13 ocorreram  apenas lesões 

escamosas; todavia,  22,7% apresentaram NIC 2/NIC 3, dado em consonância com o 

observado em outros estudos4,13.  

A LIEBG apresentou nível de concordância moderado (k = 0,4215), sem nenhum caso de 

câncer invasor. A LIEAG também com nível de concordância moderado (k = 0,4947), 

apresentou porém, 5,1% de câncer invasor, achado superior aos dados encontrados na 

literatura2,4,13,21. Embora o Sistema de Classificação Citológica de Bethesda tenha sido 



desenvolvido com o objetivo de padronizar relatórios pela utilização de critérios 

preestabelecidos31, os resultados do presente estudo mostraram variação histológica 

acentuada nas categorias ASCUS e AGUS, o que pode ter decorrido da influência exercida 

pelas anormalidades citológicas persistentes, no encaminhamento das pacientes para 

colposcopia. Embora a não revisão do esfregaço citológico possa ter comprometido os 

resultados do nosso estudo, estes refletem a prática clínica diária e apontam a importância da 

colposcopia nessas categorias citológicas, principalmente na ASCUS. 

Os achados colposcópicos e as anormalidades citológicas nem sempre correspondem ao 

grau de atipia da lesão2,4,6,7,16,18,24,25,30. A variação interobservador na interpretação do 

achado colposcópico é notável. Isto pode ser explicado pelas diferentes definições do quadro 

colposcópico e da habilidade do colposcopista em reconhecer e relatar estes quadros18 e pela 

coexistência de múltiplos tipos de HPV33 e de diferentes graus de NIC, dentro da mesma 

lesão19,33.  Assim a concordância, no que diz respeito à seleção do local da biópsia entre 

colposcopistas experientes, gira em torno de 77%, o que pode comprometer o diagnóstico 

histopatológico18. No presente estudo, os níveis do quadro colposcópico e da anormalidade 

citológica foram acompanhados pela severidade da lesão histológica, como encontrado em 

outras pesquisas16,18,30. Embora a maioria das pacientes com HPV/NIC 1 tenham ocorrido 

nas LIEBG e nos achados colposcópicos menores, o nível de concordância foi 

respectivamente, moderado e regular (k = 0,4215 e 0,3660, respectivamente). Foi encontrado 

nível de concordância moderado tanto para a LIEAG (k = 0,4947) como para o achado 

colposcópico maior (k = 0,5158) com o diagnóstico histopatológico de NIC 2/NIC 3. Assim, 

o nível de concordância da LIEAG e do achado colposcópico maior com o diagnóstico 

histopatológico de NIC 2/NIC 3 foi semelhante.  

Uma das limitações da colposcopia é que a área de metaplasia escamosa, na dependência 

do grau de imaturidade nuclear, reage ao ácido acético da mesma maneira que aquelas 



contendo HPV/NIC 1. Além da metaplasia imatura, processos inflamatórios e de reparo, 

induzindo atipias vasculares, obscurecem o quadro colposcópico18,22,24. Porém, a 

especificidade e o valor preditivo melhoram quando o ponto de corte é fixado para distinguir 

NIC 2/NIC 3 e câncer de HPV/NIC 1 e colo normal16,18,25. No presente estudo, o achado 

colposcópico maior apresentou especificidade de 83,1% e VPP de 71,8% e a LIEAG, 

especificidade de 86,9% e VPP de 77,3% para detecção de NIC 2/NIC 3 e câncer. A aplicação 

em série de dois testes com nível de concordância moderado, elevada especificidade e VPP, 

torna-se necessária quando a conduta frente a um teste positivo é invasiva1, como na 

metodologia “ver e tratar”, mediante CAF. Por outro lado, o menor grau de concordância da 

LIEBG e a gama de resultados histopatológicos nas categorias ASCUS e AGUS, incluindo 

NIC 2/NIC 3 e câncer, apontam a colposcopia como a conduta mais segura para a avaliação 

destas categorias citológicas. 

Já foi demonstrado que a acurácia do achado colposcópico e da anormalidade citológica 

está também na dependência do tamanho da lesão, pois maiores graus de NIC estão 

relacionados a lesões maiores e mais profundas, facilmente detectadas e graduadas por 

citologia e colposcopia3,34. Além disso, alguns estudos demonstram maior correlação entre o 

achado histopatológico da biópsia dirigida do que entre a anormalidade citológica e o 

diagnóstico histopatológico final do material cirúrgico19,22,30. 

 A visualização das alterações que permitem a gradação colposcópica torna-se menos 

pronunciada com o aumento da idade, devido à diminuição progressiva da espessura 

epitelial26; na perimenopausa há, adicionalmente, a possibilidade de migração da junção 

escamo-colunar para o canal, tornando a colposcopia insatisfatória17,18. A curetagem de 

canal, nesta condição, reduz o risco de não se diagnosticar NIC 2/NIC 3 e câncer e sua 

omissão é aceitável somente quando a CAF é programada para as LIEAG13. No presente 

estudo, o resultado de 20,6% de colposcopias consideradas insatisfatórias foi semelhante aos 



relatados na literatura4,18. Todavia, a colposcopia com biópsia dirigida isoladamente não fez o 

diagnóstico de câncer invasor em três pacientes, sendo que em 2 o diagnóstico foi feito por 

meio da CAF e em uma, pela curetagem de canal. Alguns estudos consideram ainda que a 

colposcopia é técnica diagnóstica indispensável para a avaliação de pacientes com 

anormalidade citológica, uma vez que NIC 2/NIC 3 e câncer podem ser encontrados em 

anormalidades citológicas ASCUS, AGUS e LIEBG2,4,6. O exame colposcópico permite a 

gradação da imagem e a biópsia dirigida, o que aumenta a possibilidade do diagnóstico 

histopatológico e também a avaliação topográfica da lesão, necessária para escolher a melhor 

forma de tratamento18,19,23.  

Existem ainda diferentes opiniões com relação à acurácia da anormalidade citológica e da 

biópsia dirigida17,21,22,23. O grau de concordância é maior quando as anormalidades 

citológicas são comparadas ao diagnóstico histopatológico nos níveis, HPV/NIC 1 de um lado 

e NIC 2/NIC 3 de outro. Tal concordância é considerada apropriada devido à variabilidade 

interobservador na avaliação histopatológica das NICs9,17,19. Para os achados colposcópicos 

há especificidade maior em distinguir colo normal/HPV/NIC 1 de NIC 2/NIC 3/câncer como 

foi observado neste estudo. Assim, tanto os dados da literatura, com os do presente estudo, 

mostram que a colposcopia é uma técnica diagnóstica com qualidades e restrições 

semelhantes àquelas encontradas na citologia e na histopatologia3,18,25, porém, necessária 

para a orientação do tratamento.   

 

CONCLUSÕES 

Na região do estudo, a categoria ASCUS apresentou uma gama de 

alterações histológicas, variando da normalidade ao câncer; a AGUS apenas 

lesões escamosas intra-epiteliais; a LIEBG apresentou grau de concordância 

moderado com o diagnóstico histopatológico de HPV/NIC 1 e a LIEAG 



concordância maior com NIC 2/NIC 3. O achado colposcópico menor 

apresentou grau de concordância regular com o diagnóstico histopatológico de 

HPV/NIC 1, enquanto o achado maior apresentou  grau de concordância 

moderado com o diagnóstico histopatológico de NIC 2/NIC 3,  semelhante ao 

grau de concordância da LIEAG. O achado colposcópico maior e a LIEAG 

apresentaram elevado VPP para NIC 2/NIC 3 e câncer. Os resultados do 

presente estudo apontam a avaliação colposcópica como a conduta mais segura 

em qualquer nível de alteração citológica e apóiam a metodologia “ver e tratar”, 

por cirurgia de alta freqüência, nas pacientes com anormalidades citológicas de 

alto grau e achado colposcópico maior. O exame colposcópico, todavia, não é 

um método diagnóstico suficiente quando a JEC não é visível, situação em que o 

exame histopatológico do material coletado mediante  curetagem do canal, 

torna-se necessária. 
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