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Resumo

O rastreamento do câncer do colo uterino é realizado por meio da citologia cervical 

e colposcopia. O objetivo deste estudo foi avaliar a acurácia da citologia cervical e da colposcopia 

para o diagnóstico de neoplasia intraepitelial cervical no do Centro Estadual de Oncologia. Para  

tanto, utilizou-se os dados das citologias de 351 pacientes e de 378 colposcopias que 

também realizaram biópsias de lesões suspeitas. Foram estimadas as medidas de acurácia das  

citologias e das colposcopias. Os valores da sensibilidade e especificidade para citologia foram 

de 85,04% (Intervalo de Confiança 95% 80,34 – 89,01), 40% (Intervalo de confiança 95%  

28,47 – 52,41), respectivamente; e, para colposcopia, de 97,73% (Intervalo de confiança  

95% 95,37 – 99,08) e 15,79% (Intervalo de confiança 95% 8,43 – 25,96), respectivamente.  

O valor da Razão de Probabilidade positiva da citologia foi de 1,42 (Intervalo de confiança 95%,  

1,16 – 1,72) e da Razão de Probabilidade negativa foi de 0,37 (Intervalo de confiança  

95%, 0,25 – 0,56). Já para colposcopia, o valor da Razão de Probabilidade positiva foi de 

1,16 (Intervalo de confiança 95%, 1,05 – 1,28); e, a Razão de Probabilidade negativa de 0,14 

(Intervalo de confiança 95%, 0,06 – 0,36). Assim, sugere-se que a capacidade da citologia e 

colposcopia de modificar a probabilidade pós-teste de doença no Centro Estadual de Oncologia 
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é pequena, em virtude do baixo valor das Razões de Probabilidade positiva. 

Palavras-chave: Citologia. Exame de Papanicolaou. Neoplasia intraepitelial cervical. Colposcopia, 

prevenção e controle.

ACCURACY OF VAGINAL CYTOLOGY AND COLPOSCOPY IN THE DIAGNOSIS OF 

CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA IN CICAN-BAHIA

Resume

Screening for cervical cancer is performed by cervical cytology and colposcopy.  

The objective of this study was to evaluate the accuracy of cervical cytology and  

colposcopy in the diagnosis of cervical intraepithelial neoplasia in State Oncology Center. 

For that it was used cytology data from 351 patients and colposcopy data from 378 patients, 

which also performed biopsies of suspicious lesions. The measures of accuracy of cytology and 

colposcopy were estimated. The values of sensitivity and specificity for cytology were 85.04% 

(95% confidence interval 80,34 - 89.01), 40% (95% confidence interval 28,47 - 52.41), 

respectively, and for colposcopy were 97.73% (95% confidence interval 95.37 - 99.08) and 

15.79% (95% confidence interval, 8.43 - 25,96), respectively. The positive likelihood ratio 

value of cytology was 1.42 (95% CI, 1.16 to 1.72) and negative Likelihood ratio was 0.37 

(95% confidence interval, 0.25 to 0.56). As for colposcopy, the positive likelihood ratio value 

was 1.16 (95% confidence interval, 1.05 to 1.28) and the negative likelihood ratio, 0.14 

(95% confidence interval, 0.06 to 0.36). Thus it is suggested that the capacity of these tests to 

modify the post-test probability of disease in State Oncology Center is small because of the 

low value of positive likelihood ratio.

Keywords:  Cancer uterine cervical.  Papanicolaou smear. Cervical Intraepithelial Neoplasia. 

Colposcopy. Prevention and control.

PRECISIÓN DE LA CITOLOGÍA VAGINAL Y COLPOSCOPIA EN EL DIAGNÓSTICO DE LA 

NEOPLASIA INTRAEPITELIAL CERVICAL EN CICAN-BAHIA

Resumen

La detección de cáncer de cuello uterino es realizada por medio de citología 

cervical y por colposcopia. El objetivo de este estudio fue evaluar la precisión de la  
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citología cervical y de la colposcopia en el diagnóstico de la neoplasia intraepitelial cervical 

in el Centro Estadual de Oncología. Para ello, utilizaronse los datos de citología de 351 

pacientes y de 378 colposcopias que también realizaron biopsias de lesiones sospechosas. 

Fueron estimadas las medidas de precisión de las citologías y de las colposcopias. Los valores 

de sensibilidad y especificidad para la citología fueron 85,04% (Intervalo de confianza 95%: 

80,34 - 89,01), 40% (Intervalo de confianza 95%: 28,47 - 52,41), respectivamente, y, para la 

colposcopia, de 97,73% (Intervalo de confianza 95% 95,37 - 99,08) y 15,79% (Intervalo de 

confianza 95%: 8,43 - 25,96), respectivamente. El valor de Razón de probabilidad positivo 

de la citología fue 1,42 (Intervalo de confianza 95%, 1,16-1,72) y de Razón de Probabilidad 

negativo fue 0,37 (Intervalo de confianza 95%: 0,25 a 0,56). En cuanto a la colposcopia, el valor  

de Razón de Probabilidad positivo fue 1,16 (Intervalo de confianza 95%, desde 1,05 hasta  

1,28) y de Razón de Probabilidad negativa, 0,14 (Intervalo de confianza 95%, 0,06 hasta 0,36). 

Así, sugierese que la capacidad de la citología y colposcopia de modificar la probabilidad post 

test en el Centro Estadual de Oncología es pequeña, debido al bajo valor de las razones de 

probabilidad positiva.

Palabras clave: Citología. Papanicolaou. Neoplasia intraepitelial cervical. Colposcopia. 

Prevención y control.

 

INTRODUÇÃO

Em 2012, a International Agency for Research on Cancer (IARC) e a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) estimaram a ocorrência de 14,1 milhões de casos novos de câncer e 

8,2 milhões de óbitos por câncer no mundo. Para as Américas, a estimativa da IARC/OMS foi 

de cerca de 3 milhões de casos novos de câncer e 1 milhão de óbitos, sendo que, nas mulheres, 

os tipos de câncer mais comuns foram o de mama, seguido do de colo do útero, de pulmão, de 

cólon, de reto e de estômago1. 

No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), para o ano 

de 2016, sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer do colo do útero foi o 

mais incidente na Região Norte (23,97/100.000). Nas regiões Centro-oeste (20,72/100.000) 

e Nordeste (19,49/100.000), ele ocupa a segunda posição mais frequente e, nas regiões Sul 

(15,7/100.000) e Sudeste (11,30/100.000), a terceira e a quarta posições, respectivamente. 

Na Bahia, foram estimados, para o ano de 2016, 1.180 casos novos (15,01/100.000 mulheres) 

e, em Salvador, 270 (17,51/100.000), representando o segundo câncer mais incidente nas 

mulheres baianas2. 
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A carcinogênese cervical tem evolução lenta e inicia-se com o surgimento de lesões 

precursoras, as chamadas neoplasias intraepitelial cervical (NIC), classificadas como NIC I,  

NIC II e NIC III ou carcinoma in situ. Acredita-se que o período de evolução de uma lesão 

cervical inicial para a forma invasiva e, por conseguinte, maligna, é de aproximadamente 20 

anos. Este período relativamente longo permite ações preventivas eficientes que podem alterar 

o quadro evolutivo da doença3. 

Já está bem definida na literatura mundial que a melhor forma de prevenir o 

câncer de colo uterino é por meio de programas organizados de rastreamento das neoplasias 

intraepitelial cervical baseado no estudo do esfregaço cervical, conhecido como teste de 

Papanicolau. Estudos indicam que mulheres não submetidas ao rastreamento revelam risco mais 

elevado para apresentarem câncer do colo uterino em estágios avançados, com consequente 

aumento na taxa de mortalidade por essa doença4. No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda 

que o exame citológico do colo uterino, para detecção das lesões precursoras do câncer do 

colo de útero, deve ser realizado em mulheres sexualmente ativas de 25 a 64 anos de idade. 

O exame deve ser repetido anualmente e, quando dois exames anuais consecutivos forem 

negativos, poderá ser repetido a cada três anos. O monitoramento poderá ser interrompido 

em mulheres com idade acima de 64 anos, caso essa paciente tenha dois exames citológicos 

negativos nos últimos cinco anos5.

Apesar de o exame citopatológico do colo uterino ser o método mais difundido 

mundialmente para o rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras, 

a vulnerabilidade a erros na coleta e na preparação da lâmina, assim como a subjetividade 

na interpretação dos resultados, podem elevar o percentual de resultado falso negativo, 

comprometendo a eficácia6.  

A colposcopia assumiu, na atualidade, um papel intermediário entre citologia e 

histologia. Alguns autores têm descrito elevada sensibilidade da colposcopia no diagnóstico de 

neoplasia intraepitelial cervical, sugerindo que possa ela ser empregada como método de rastreio 

primário do câncer cervical. Contudo, sua especificidade tem sido questionada, fazendo com  

que ela seja recomendada como rastreamento secundário, ou seja, apenas em pacientes  

com alteração citológica suspeita de neoplasia intraepitelial cervical7 . 

O objetivo deste trabalho foi analisar a acurácia da citologia e da colposcopia para 

o diagnóstico do câncer do colo uterino e das suas lesões precursoras por meio das análises 

das medidas de acurácia dos exames citológicos e colposcópicos, comparando com as biópsias 

realizadas nas pacientes.
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MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um estudo de teste diagnóstico em que foram revisados os 

prontuários clínicos de pacientes novas, atendidas no ambulatório de oncoginecologia do 

Centro Estadual de Oncologia - Bahia (Cican-Ba), no ano de 2008. Na Bahia, as pacientes 

atendidas no serviço público com suspeita de neoplasia intraepitelial cervical são encaminhadas 

para o Cican, por diversas unidades ambulatoriais distribuídas pelo estado. Os critérios para 

o encaminhamento são: a presença de alguma anormalidade suspeita de malignidade no 

exame físico, no laudo citológico, na colposcopia ou no estudo histológico com diagnóstico 

de neoplasia do colo uterino.

Após triagem realizada pela enfermagem, as pacientes foram encaminhadas 

para avaliação médica que constou de: anamnese; exame físico; nova citologia, realizada após 

adequada visualização e limpeza do colo uterino com fixação imediata em solução alcoólica a 

70%; colposcopia, efetuada imediatamente após a coleta da citologia com o colposcópio da marca 

DF Vasconcellos (aplicando a classificação de Barcelona 2002); biópsia dirigida pela colposcopia, 

realizada quando identificada uma zona de transformação atípica no colo uterino. Após esse 

exame, as pacientes retornavam com 30 dias para avaliação dos resultados citológico, colposcópico 

e histológico, além da definição de conduta a ser adotada, conforme as recomendações da 

Nomenclatura Brasileira para laudos cervicais e condutas preconizadas.

Todas as pacientes envolvidas no estudo foram submetidas a avaliação da citologia 

cervicovaginal, colposcopia, assim como estudo anatomopatológico de biópsia colpo-dirigidas 

de lesões suspeitas. A coleta dos dados foi realizada no período de janeiro a junho de 2010 por 

um único pesquisador.

Inicialmente foram tabuladas, em planilha do programa Excel, todas as pacientes 

novas atendidas no setor de oncoginecologia do Cican no ano de 2008, que compreendeu um 

total de 2.449 pacientes. Em seguida, foi conduzido um estudo-piloto com todas as pacientes 

novas atendidas no mês de janeiro, representado por 231 pacientes. Foram excluídas as  

pacientes encaminhadas por outra causa que não fosse a suspeita diagnóstica de neoplasia 

intraepitelial cervical, o que resultou em uma amostra de 98 pacientes. Este estudo teve 

como objetivos a adequação do questionário, a avaliação das dificuldades na verificação das 

informações em prontuário clínico e a estimativa da prevalência da lesão intraepitelial cervical de  

alto grau que serviu de base para o cálculo amostral. Neste ponto, utilizou-se a ferramenta 

de análise de dados do programa Excel, que fica dentro do menu ferramentas e selecionou-se  

a opção amostragem para realização de uma amostra probabilística dos prontuários das 

pacientes atendidas de fevereiro a dezembro. Os prontuários sorteados foram analisados para 
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verificação dos critérios de inclusão. Novas amostras probabilísticas foram feitas, com a exclusão 

das pacientes sorteadas previamente, até que houvesse o número de pacientes necessário para 

o estudo.

Para o cálculo do tamanho da amostra, observou-se que o estudo-piloto apresentou 

uma prevalência de lesão de alto grau de 28%, sendo considerada uma população superior a 

100 mil indivíduos, erro absoluto de estimação permitido igual a 5% e nível de confiança de 

95%. Portanto, o cálculo amostral constituiu-se de 309 pacientes. Com o intuito de realizar 

comparações e melhorar o poder estatístico, a amostra foi aumentada para 566 pacientes. 

Entre as 566 pacientes do estudo, observou-se que 215 delas não tinham realizado 

a citologia e/ou biópsia e 188 não tinham informações sobre a colposcopia e/ou biópsia e, por 

essa razão, foram excluídas do estudo. Portanto, a amostra final foi constituída de 351 pacientes 

para citologia e 378 pacientes para colposcopia (Figura 1). 

Figura 1 - Fluxograma do protocolo de pesquisa

2.449
Pacientes novas

atendidas em 2008 

231 pacientes novas 
(janeiro) – estudo-piloto 

com 98 pacientes 

2.218 pacientes novas
(fevereiro-dezembro)
feito randomização 

566
amostra

378 colposcopias  

188 pacientes
(excluídas do estudo)  

351 citologias   

215 pacientes
(excluídas do estudo) 

Fonte: Elaboração própria.

Os dados foram analisados por meio do programa SPSS, versão 17, e realizados 

cálculo da sensibilidade, especificidade, Valor Preditivo Positivo (VPP), Valor Preditivo Negativo 

(VPN) e as Razões de Probabilidade (RP) positiva e negativa das citologias e colposcopias, 
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considerando o estudo anatomopatológico proveniente das biópsias colpo-dirigidas como 

padrão-ouro. Foram utilizadas, para o cálculo, as citologias que apresentaram o diagnóstico de 

lesão intraepitelial de baixo grau, lesão intraepitelial de alto grau, lesão intraepitelial em que 

não se pode excluir microinvasão, carcinoma invasivo e adenocarcinoma.

Para análise da colposcopia, foram utilizadas as pacientes com diagnóstico de 

achados colposcópicos anormais que compreendem os seguintes achados: epitélio aceto 

branco plano, epitélio aceto branco denso, mosaico fino, mosaico grosseiro, pontilhado fino, 

pontilhado grosseiro, iodo parcialmente positivo, iodo negativo, vasos atípicos e alterações 

colposcópicas e aspectos colposcópicos sugestivos de câncer invasivo. 

Este projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria 

de Saúde do estado da Bahia (CEP/Sesab), sendo aprovado em 30/06/2009, sob o Parecer nº 

367/2009 e Registro no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP): Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE) nº 0022.0.053.000-09. 

RESULTADOS

A população do estudo foi constituída por 566 pacientes, sendo 68,9 (390) 

mulheres de cor parda, 42,4% (240) eram solteiras, 66,3% (375) foram oriundas do interior do 

estado e moravam em residência própria com saneamento básico em 61,1% (283). Em relação 

ao grau de escolaridade, 38% (215) estudaram até a 1ª série escolar. A ocupação predominante 

foi dona de casa, com 39,7% (225) e 41,5% (194) possuíam renda mensal de até dois salários 

mínimos. O transporte para o Cican foi realizado em 48,1% (225) da amostra pela própria 

Secretaria Municipal de Saúde de origem. 

A média de idade das pacientes estudadas foi de 37,82 ± 13,87 (mediana = 35 

anos), a média de idade da menarca foi de 13,22 ± 1,72 (mediana = 13), a média de idade da  

coitarca foi 17,06 ± 3,16 (mediana = 17), número de parceiros foi em média 2,8 ± 2,87  

de (mediana = 2) e média do número de gestações foi 3,97±3,77 (mediana = de 3).  

O método contraceptivo mais utilizado por essas pacientes foi o hormonal em 32,3% (148) e a 

doença sexualmente transmissível mais frequente, sem considerar o vírus do papiloma humano 

(HPV), foi a aids, com 1,7% (7). O hábito de fumar estava presente em 18,5% (75). 

A prevalência da neoplasia intraepitelial cervical neste estudo foi de 80%.  

A adequabilidade da amostra foi de 95%. Das amostras que foram consideradas insatisfatória 

(4,5%), o principal motivo foi a presença de sangue no esfregaço.

Obteve-se, considerando as citologias cervicovaginal que foram comparadas com as 

biópsias para o diagnóstico de neoplasia intraepitelial cervical, uma sensibilidade de 85,04% (IC 
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95%, 80,34 – 89,01) e especificidade de 40% (IC 95%, 28,47 – 52,41). A RP positiva foi de 1,42 

(IC 95%, 1,16 – 1,72) e, a RP negativa, de 0,37 (IC 95%, 0,25 – 0,56). Já o VPP de 85,05% (IC 

95%, 80,01 – 89,01) e o VPN de 40% (IC 95 %, 28,47 – 52,41) (Tabela 1). 

Tabela 1 – Valores de prevalência, sensibilidade, especificidade, Valor Preditivo 

Positivo, Valor Preditivo Negativo com os seus intervalos de confiança das citologias 

para diagnóstico de neoplasia intraepitelial cervical, considerando a biópsia como 

padrão-ouro no Centro Estadual de Oncologia. Bahia, Brasil – 2008. (n = 351)

Medidas Valor Intervalo de Confiança 95%

Prevalência 80,1% 79,80 – 80,21

Sensibilidade 85,05% 80,34 – 89,01

Especificidade 40% 28,47 – 52,41

Razão de Probabilidade positivo 1,42 1,16 – 1,72

Razão de Probabilidade negativa 0,37 0,25 – 0,56

Valor Preditivo Positivo 85,05% 80,34 – 89,01

Valor Preditivo Negativo 40% 28,47 –52,41

 Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 2 mostra os valores referentes à avaliação da acurácia das colposcopias 

comparando com as biópsias do colo uterino para o diagnóstico de neoplasia intraepitelial cervical. 

Apresentou uma sensibilidade de 97,73% (IC 95%, 95,37 – 99,08) e uma especificidade de  

15,79% (IC 95%, 8,43 – 25,96). As RP positiva de 1,16 (IC 95%, 1,05 – 1,28) e as RP negativa  

de 0,14 (IC 95%, 0,06 – 0,36); o VPP foi de 82,47% (IC 95%, 78,17 – 86,23) e, o VPN de 

63,16% (IC 95 %, 38,36 – 83,71).

Tabela 2 – Valores de prevalência, sensibilidade, especificidade, Valor Preditivo 

Positivo e Valor Preditivo Negativo com os seus intervalos de confiança das 

colposcopias para o diagnóstico de neoplasia intraepitelial cervical, considerando a 

biópsia como padrão-ouro no Centro Estadual de Oncologia. Bahia, Brasil – 2008. 

(n = 378)
(continua)

Medidas Valor Intervalo de Confiança 95%

Prevalência 79,89% 79,68 – 80,09

Sensibilidade 97,73% 95,37 –99,08

Especificidade 15,79% 8,43 – 25,96
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Tabela 2 – Valores de prevalência, sensibilidade, especificidade, Valor Preditivo 

Positivo e Valor Preditivo Negativo com os seus intervalos de confiança das 

colposcopias para o diagnóstico de neoplasia intraepitelial cervical, considerando a 

biópsia como padrão-ouro no Centro Estadual de Oncologia. Bahia, Brasil – 2008. 

(n = 378)
(conclusão)

Medidas Valor Intervalo de Confiança 95%

Razão de Probabilidade positiva 1,16 1,05 – 1,28

Razão de Probabilidade negativa 0,14 0,06 – 0,36

Valor Preditivo Positivo 82,47% 78,17 – 86,23

Valor Preditivo Negativo 63,16% 38,36 – 83,71

Fonte: Elaboração própria.

DISCUSSÃO

Um dos grandes desafios do médico diante das queixas da paciente e das 

alterações no exame físico é decidir o(s) melhor(es) teste(s) diagnóstico(s) a serem solicitado(s) 

para confirmar ou afastar a suspeita diagnóstica(s). Quando se está diante de um diagnóstico 

dicotômico (presença ou ausência de doença), os componentes da acurácia são a sensibilidade 

e a especificidade. Entende-se por sensibilidade a capacidade do método de reconhecer os 

doentes, enquanto especificidade é a capacidade do método de reconhecer os saudáveis.  

Não se deve esquecer que um método precisa ter equilíbrio desses dois parâmetros8.

Boa parte dos diagnósticos em medicina é probabilística, ou seja, no final da 

investigação a probabilidade pós-teste tem que ser suficientemente alta para se considerar 

que o paciente é portador de certa doença. Esta probabilidade pós-teste é o resultado da 

interação do quadro clínico (probabilidade pré-teste) e da razão de probabilidade do teste 

utilizado. O impacto de um teste positivo na probabilidade de um indivíduo ser doente, 

assim como o impacto de um teste negativo na probabilidade de ser saudável depende da 

sua acurácia (sensibilidade e especificidade)8. Um bom teste diagnóstico é aquele que possui  

uma sensibilidade e especificidade alta, sendo que o teste ideal seria aquele que tivesse 100% 

de sensibilidade e 100% de especificidade.

As RP são as melhores medidas para avaliar a eficácia de um teste diagnóstico, 

pois combina a sensibilidade e a especificidade9. A RP positiva (sensibilidade / 1- especificidade) 

informa que quanto maior for esse número, maior será probabilidade de doença se o teste for 

positivo. RP positiva > 10 (acurácia ótima), 10-5 (acurácia moderada), 5-2 (acurácia pequena), 

2-1 (acurácia mínima ou nenhuma). E a RP negativa (1 – sensibilidade / especificidade) 
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representa o quanto um método com resultado negativo influencia a chance de um indivíduo 

ser saudável. Quanto mais próximo do zero, melhor: RP negativa: <0,1 (acurácia ótima),  

0,1-0,2 (acurácia moderada), 0,2-0,5 (acurácia pequena), 0,5-1,0 (acurácia mínima ou nenhum)10.

O exame de Papanicolau (exame citológico) é simples, de baixo custo e tem sido 

responsável pela redução significativa na mortalidade por câncer de colo uterino, principalmente nos 

países desenvolvidos onde existem programas de rastreamento organizados e bem estruturados11. 

Neste estudo, os resultados obtidos da citologia cervical, tendo como padrão-ouro o estudo 

anatomopatológico proveniente das biópsias colpo-dirigidas, mostraram valores das RP positiva e 

negativa, para citologia, de 1,42 e 0,37, respectivamente. Compreende-se que uma paciente, no 

Cican, com diagnóstico citológico alterado, tem uma probabilidade pré-teste de 80,1% e após a 

aplicação da citologia a probabilidade vai para 85,05%, logo, muito pouco impacto. 

Uma revisão sistemática12 identificou 62 estudos publicados, comparando 

Papanicolau com os resultados da histologia. A avaliação crítica revelou que 82% desses 

trabalhos tiveram potencial para viés de verificação e que apenas 37% afirmaram que 

a citologia e a histologia foram avaliadas de forma independente. As estimativas de 

sensibilidade e especificidade variaram de 11 a 99% e 14 a 97%, respectivamente, e foram 

negativamente correlacionados (r = - 0,63). O resumo da Curva Receiver Operating (CURVA ROC)  

sugere que o teste de Papanicolau pode ser incapaz de atingir uma alta sensibilidade e uma 

alta especificidade ao mesmo tempo. Por exemplo, a especificidade no intervalo de 90 – 95% 

corresponde à sensibilidade de 20 – 35%, colocando dúvidas a respeito da acurácia do exame. 

Ainda nessa revisão, a análise da RP positiva mostrou valores que variaram de 1,74 – 2,03 e 

a RP negativa foram de 0.52 – 0.61, muito semelhantes aos dados encontrados neste estudo. 

Uma outra revisão sistemática avaliou a acurácia da citologia convencional para 

detecção do câncer do colo uterino, mostrando variações da sensibilidade de 30 a 87% e da 

especificidade de 86 a 100%13. Ela também chega à conclusão de que os estudos para avaliação 

do teste de Papanicolau contêm variados vieses e que esse exame apresenta uma acurácia 

moderada (Razão de Verossimilhança (RV) + entre 1,7 – 9,9).

Avaliou-se, em uma pesquisa da acurácia da citologia em 3194 mulheres 

comparando com a biópsia do colo uterino e encontrou-se uma RP positiva de 2,58 e uma RP 

negativa de 0,11, corroborando estes achados14.

Em outra meta-analise que incluiu nove estudos, comparou-se a citologia 

convencional com a realizada em meio líquido. Foram descritas RP positiva de 2,26 e RP 

negativa de 0,59 para lesões de alto grau, já para lesões de baixo grau de 5,14 e 0,04%, 

respectivamente15.
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Essa ampla oscilação da sensibilidade e especificidade, observada pelos estudos, 

pode ser justificada por variações da prevalência da doença nas populações estudadas, pela 

utilização de diferentes pontos de corte para definir os resultados como positivos ou negativos 

ou pelo fato de a técnica do exame de Papanicolau ser vulnerável a erros na coleta, na 

preparação da lâmina, bem como na falta de critérios mais objetivos para interpretação dos 

seus resultados16.

Apesar de o exame de Papanicolau ser considerado o procedimento de escolha 

para o rastreamento do câncer do colo uterino e ter sido responsável pela redução da 

mortalidade em países desenvolvidos onde existem programas bem estruturados, há limitações 

ao seu emprego isolado para tal finalidade. Isto se deve ao fato de que o percentual de falsos 

negativos do Papanicolau pode variar de 2 até 62%, comprometendo o poder do exame, na  

detecção da doença. Os principais fatores associados ao percentual de resultados falsos 

negativos são erros na coleta do material, na fixação da lâmina e na interpretação dos achados.  

Por isso, faz-se necessário um adequado controle interno e externo dos laboratórios de citologia16.  

O controle interno compreende o monitoramento da adequabilidade da amostra, a observação do  

tempo de escrutínio, o controle da carga de trabalho do escrutinador, a revisão hierárquica  

dos esfregaços e a revisão dos esfregaços negativos. Já o controle externo pode ser feito por 

meio de programas de educação continuada oferecidos aos profissionais que participam da 

coleta e leitura das citologias17. 

Em revisão da literatura avaliou-se estudos sobre o controle interno e externo do 

laboratório de citologia e concluiu-se que os métodos que apresentam melhor desempenho, 

para esse objetivo, são aqueles que permitem a revisão de um maior número possível de 

esfregaços, como a revisão rápida de 100% dos esfregaços negativos, o pré-escrutínio rápido e a 

revisão automatizada18. No Cican, observou-se um percentual de 14,95% de falso negativo, que 

pode estar associado ao fato de que a revisão rápida de 100% dos esfregaços negativos ainda 

não seja rotineira nesse centro, assim como pode ser resultante da ausência de um programa de 

qualificação para os profissionais que trabalham nesse serviço.

Outro dado importante para avaliação da qualidade da citologia é a avaliação 

da adequabilidade das amostras, instituída pelo sistema de Bethesda. Para que a amostra 

seja considerada plenamente satisfatória, são necessários quatro elementos: identificação do 

paciente, informações clínicas pertinentes, interpretabilidade técnica e composição celular19. 

Este estudo mostra que a adequabilidade do exame citológico realizado no Cican foi de 95%, o 

que é compatível com uma outra pesquisa que avaliou 10.591 exames citológicos e encontrou 

uma adequabilidade de 99% das amostras estudadas20.
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Em programas bem estruturados de rastreamento de câncer do colo uterino, 

as pacientes com laudo citológico suspeito de neoplasias intraepitelial cervical devem ser 

encaminhadas para confirmação diagnóstica mediante a realização de exame histopatológico 

guiado pela colposcopia (padrão-ouro)21.

Já a avaliação da colposcopia realizada no Cican, considerando como padrão-ouro 

o estudo anatomopatológico proveniente das biópsias colpodirigidas, revela uma RP positiva de 

1,16 e RP negativa de 0,14. Como antes do exame a probabilidade era 79,89 (pré-teste), ela foi 

para 82,47 (pós-teste), demonstrando pouca ou baixa influencia para o diagnóstico da doença.

Uma revisão sistemática que avaliou nove estudos em que a colposcopia foi 

aplicada para diferenciar colo uterino normal de colo uterino com anormalidades (atípias 

celulares, lesão de baixo grau, lesão de alto grau e câncer), mostrou que, nesses casos, a 

colposcopia apresentou uma RP positiva variando de 1,73 a 1,85 e RP negativa de 0,11 – 0,0822. 

Encontrou-se, em um estudo da acurácia da colposcopia isolada e associada à 

espectroscopia do colo na detecção de lesões de alto grau em 474 pacientes, uma RV positiva 

de 4,46 que sobe para 13,50 quando associada à espectroscopia com comprimento de onda 

de 1.56823. 

Os resultados encontrados nesta pesquisa mostraram valores de especificidade 

mais baixo que a literatura e isto pode ocorrer em função dos dados terem sido coletados em 

um centro de referência em que existem muito poucos pacientes sem doença24. 

Embora a colposcopia seja um exame com maior sensibilidade do que a citologia, 

a sua especificidade é baixa. Por isso, a colposcopia não é preconizada para ser utilizada 

isoladamente no rastreamento do câncer de útero, sob o risco de se obter um elevado percentual 

de falso positivo, o que aumentaria os custos dos programas de rastreamento25. 

Este estudo apresenta limitações, tais como o reduzido tamanho amostral, a 

exclusão de pacientes que não tinham biópsia, visto que este procedimento pode levar a uma 

superestimação da sensibilidade e subestimação da especificidade e a metodologia utilizada 

(revisão de prontuário médico – estudo retrospectivo), que impede a metodologia cegas dos 

exames além de possíveis vieses de informação. Outro aspecto a ser enfatizado é que a validade 

externa dos resultados é limitada em função de que a mostra estudada foi retirada de um serviço 

de referência para neoplasia de colo de útero, portanto, com alta prevalência dessa doença.

A melhor forma de prevenir a morbimortalidade por câncer do colo uterino é a 

sua detecção e tratamento precoce. Programas de rastreamentos organizados e baseados em 

citologia e colposcopia têm sido responsáveis por reduções na taxa de morbimortalidade causada 

por essa doença. Nos últimos anos, a acurácia da citologia e da colposcopia têm sido posta em 
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dúvida, em virtude da grande variabilidade da sensibilidade e especificidade26. Por isso, precisa- 

-se descobrir melhores formas de rastreamento desta doença, talvez por meio da criação de um 

score de risco para o câncer do colo uterino em que se incluam, aspectos epidemiológicos dos 

pacientes, resultado da citologia, da colposcopia e do do PCR para HPV (27-30). Assim poderia 

existir uma caracterização melhor das pacientes de maior risco para o desenvolvimento da 

doença e manter uma vigilância rigorosa delas, com o intuito de diagnosticar a doença ainda 

em estágios iniciais.

CONCLUSÃO 

Este estudo, que teve como objetivo a avaliação da acurácia para ambos os testes 

realizadas no Cican, sugere que, embora exista alguma associação das alterações citológicas 

e colposcópicas com a presença ou ausência de doença, a capacidade desses exames de 

modificar a probabilidade pós-teste de doença no Cican é pequena, em virtude do baixo valor 

das razões RP positiva. 
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