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RESUMO 

Introdução: O câncer de colo uterino (CCU) é uma neoplasia que tem o Papilomavírus 

Humano (HPV) como principal agente de infecção, sendo transmitido durante o contato 

sexual.  

O CCU é considerado um grave problema de saúde publica em 2016 o Instituto 

Nacional de Câncer (INCA) estimou 16.340 casos de CCU no Brasil e cerca de 600 mil 

novos casos até 2017. Esse problema se agrava devido à maioria das mulheres buscarem 

por assistência médica apenas após o surgimento dos primeiros sintomas e agravamento 

da doença. Porém nesta fase, as chances de cura são mínimas, aumentando assim, a 

morbimortalidade por este tipo de câncer. 

Objetivo: Realizar um rastreamento do câncer do colo uterino em mulheres atendidas 

no Instituto de Tumores e Cuidados Paliativos (ITC), em Cuiabá-MT no período de 

2003 a 2015.  

Metodologia: Foi realizado um estudo descritivo retrospectivo, com dados secundários 

de 117 prontuários médicos de pacientes tratados no Instituto de Tumores e Cuidados 

Paliativos (ITC), no período de 2003 a 2015 na cidade de Cuiabá-MT.  

Resultados: A maioria das mulheres com lesões de colo de útero atendidas no ITC são 

casadas (38%), procedentes do interior do estado de Mato-Grosso (35%), com faixa 

etária entre de 41 á 60 anos (39%). Dos prontuários que apresentavam registro 28% 

declararam baixa renda, e 20,5% possuíam apenas o ensino fundamental incompleto. 

Cerca de 40% das pacientes apresentaram o grau III de lesão o que indica 

comprometimento do terço inferior da vagina implicando parede pélvica. 

Conclusão: Foram analisados 117 prontuários no período de 2003 a 2015, dentre as 



nove variáveis analisadas 44,5% dos dados não apresentavam informação. A omissão de 

informação ou o preenchimento parcial dos prontuários prejudicou a análise dos dados 

socioeconômicos, dificultando assim a construção de um perfil epidemiológico que 

contempla as características reais da população estudada.  

 

Palavras-chave: Câncer de colo uterino; Epidemiologia; Incidência; Papanicolaou; 

Papiloma Vírus Humano (HPV). 

 

ABSTRACT 

Uterine cervix cancer (CCU) is a neoplasm that has the Human Papillomavirus (HPV) 

as the primary exposure factor, being transmitted during sexual contact. In Brazil, the 

disease remains a challenge, according to the National Cancer Institute (INCA), the 

estimate for 2016 in Brazil is 16.340 new cases of CCU. This problem is aggravated by 

the fact that most women seek medical care only after the worsening of the disease and 

the onset of the first symptoms. At this stage of the disease, the chances of cure are 

minimal, thus increasing morbidity from this type of cancer. Objective: This study aims 

to analyze and describe the sociodemographic profile of women with CCU associated 

with the degree of lesion involvement attended by the ITC from 2003 to 2015. 

Methodology: A retrospective descriptive study was carried out, with secondary data 

from 117 medical records of patients treated at the Institute of Tumors and Palliative 

Care (ITC) from 2003 to 2015 in Cuiabá-MT. Results: The majority of women with 

cervical lesions treated at ITC are married 38%, coming from the state of Mato Grosso 

35%, with ages ranging from 41 to 60 years. About 33 of those who had records 28% 

declared low income, and 20.5% had only incomplete elementary education. Thirty-one 

percent of the patients presented grade III lesions, which indicates impairment of the 

lower third of the vagina, involving the pelvic wall. Conclusion: The omission of 

information or the partial filling of medical records impaired the analysis of 

socioeconomic data, making it difficult to construct an epidemiological profile that 

contemplates the real characteristics of the study population. 

 

Keywords: Cervical cancer; Epidemiology; Incidence; Papanicolaou; Human 

Papilloma Virus (HPV) 

 



 

 

INTRODUÇÃO  

 

O câncer do colo do útero (CCU) é uma neoplasia cervical e que está 

estritamente relacionado com o Papiloma Vírus Humano (HPV) e este vem adquirindo 

destaque devido ao aumento na incidência de casos a cada ano. 
(1)

  

A Organização Mundial da Saúde mostra que aproximadamente 530 mil novos 

casos de CCU são registrados por ano no mundo, sendo que 256 mil mulheres evoluem 

a óbito por este tipo de neoplasia. 
(2)

  

O CCU incide principalmente em mulheres de países das Américas Central e do 

Sul, África e Ásia, com uma taxa de mortalidade podendo chegar a 25 para cada 

100.000 habitantes, já em países da Europa e América do Norte, estes índices caem para 

05 a cada 100.000. 
(3)

  

No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa 

para 2016 é de 16.340 mil casos, número superior ao esperado para 2015. 
(4)

  

O início precoce da vida sexual, multiplicidade de parceiros sexuais, 

promiscuidade, história de doenças sexualmente transmitida (Chlamydia trachomatis e 

herpes simplex vírus), multiparidade, imunossupressão, baixo nível socioeconômico, 

uso prolongado de anticoncepcional e história prévia de displasia escamosa na vulva e 

vagina são fatores altamente predisponentes a neoplasia intraepitelial cervical (NIC), 

adenocarcinoma e carcinoma de células escamosas, para este último tipo de neoplasia o 

tabagismo também se associa ao seu desenvolvimento.  
(1,5) 

Dentre todos os fatores de 

risco, sem dúvidas o mais relevante é a infecção por cepas oncogênicas do HPV.  
(6)

 

Atualmente são conhecido aproximadamente 100 tipos de vírus do HPV, sendo 

estudada os tipos 6 e 11, considerada de baixo risco e que estão relacionadas á verrugas 

genitais. As cepas 16 e 18 que possuem maior potencial neoplásico,por possuírem as 

proteínas E6 e E7, que participam do ciclo células, elas responsáveis por praticamente 

90% dos casos desta neoplasia.
(7)

  

 O HPV é transmitido durante o ato sexual pelo contato com a pele e mucosa, 

dando inicio a fase do ciclo infeccioso. Após o período de incubação, que pode variar de 

meses a anos, o vírus penetra no epitélio ectocervical e no epitélio endocervical, ou por 



meio das regiões com microfissuras, causadas por agressão muscular durante a relação 

sexual, surgindo os sinais clínicos, como verrugas genitais, que tem o aspecto de couve 

flor ou o surgimento de lesões cervicais. 
(8)

  

O HPV tem tropismo pelas células do colo, e pode se instalar tanto na camada 

escamosa, quanto na camada colunar. Este, preferencialmente se instala na camada da 

junção escamocolunar (JEC) 
(6)

 pois é onde as mitoses celulares são mais frequentes. O 

HPV como as outras infecções virais tem caráter oportunista, e pode se alojar nas 

células parabasais, intermediárias e superficiais, acometendo, portanto toda a 

ectocérvice, além da camada colunar da endocérvice. A infecção pelo vírus é principal 

fator, mas nem sempre é o suficiente para desenvolver lesões cancerígenas, para isso, 

ocorre uma persistência na infecção por anos, para que uma neoplasia potencialmente 

invasiva se instale. 
(4) 

Sendo assim, do período do inicio da infecção até o surgimento da 

neoplasia são descritos quatro estágios: I- infecção pelo HPV no epitélio escamoso e 

posteriormente a JEC; II- Persistência desta infecção; III- Evolução de células epiteliais 

infectadas para uma lesão pré-cancerígena; IV- Desenvolvimento do carcinoma e 

invasão da membrana basal do epitélio.
(7)

  
 

A presença do HPV no colo uterino pode ser detectada precocemente, através de 

exames de colpocitologia concótica, quando este apresenta alterações celulares 

sugestivas da infecção.
(7)

 (LETO et al., 2011).Existe uma padronização quanto a 

classificação dos achados citológicos, as a principais são: I- Lesão intraepitelial de 

baixo grau (L-SIL)  sendo a infecção característica do HPV apenas nas células 

superficiais da exocérvice; II- Lesão intraepileial de alto grau (H-SIL) se cararacteriza 

pelo comprometimento de células das camadas mais profundas da exocérvice; III- 

Adenocarcinoma é a invasão da endocérvice pelo vírus; IV- Carcinoma é caracterizado 

como tumor maligno epitelial ou glandular, que tende a invadir tecidos circundantes, 

originando metástases 
(9) 

 

As ações de prevenção primária e detecção precoce são estratégias capazes de 

reduzir tanto a incidência como a mortalidade por CCU e embora seja aparentemente 

eficaz, em países em desenvolvimento como o Brasil, a doença continua sendo um 

desafio para o Ministério da Saúde, que lista vários fatores que impõe barreiras entre a 

mulher e o acesso a rede de serviços. Apenas o agravamento da doença e o surgimento 

dos sintomas, obrigam a mesma a buscar assistência médica, sendo mínimas as chances 

de cura, e aumentando assim, a mortalidade por este tipo de câncer. 
(10,11) 

  



A política de prevenção e detecção precoce deste tipo de neoplasia em países 

desenvolvidos resultou na adesão de pelo menos 50 % da população alvo, reduzindo os 

danos causados à qualidade de vida por este tipo de câncer 
(12)

. Porém a falta de adesão 

por parte das mulheres é o principal impedimentos encontrados pelas autoridades de 

saúde destes países, fazendo com que mulheres de países em desenvolvimento também 

sofram os efeitos prejudiciais causados pelo câncer de colo do útero 
(8

). 

O tratamento de escolha para a neoplasia é a cirurgia, desde que não haja risco 

cirúrgico. Para as pacientes com doença mais avançada e que se estende ao canal 

vaginal, o tratamento é baseado em radioterapia, onde é emitido feixes de radiação 

sobre o orgão. Outros tipos de tratamento incluem a braquiterapia, onde ocorre a 

emissão de radiação diretamente no colo uterino, e a quimioterapia, aplicação de drogas. 

(13)
 

Diante desta problemática, objetivou-se realizar uma análise descritiva do 

rastreamento do CCU em mulheres atendidas no Instituto de Tumores e Cuidados 

Paliativos (ITC), em Cuiabá-MT, além de descrever o perfil epidemiológico e analisar o 

grau de comprometimento da lesão e identificar os principais achados citológicos. 



METODOLOGIA  

 

Foi realizado um estudo observacional, descritivo com delineamento transversal, 

por meio de                        de pacientes tratadas no Instituto de Tratamento 

Paleativo de Câncer (ITC) em Cuiabá-MT no período de 2003 a 2015, que não 

evoluíram a óbito.  Foram incluídos neste estudo apenas mulheres que possuam vida 

sexual ativa e presença de lesões de colo uterino tratadas no ITC em Cuiabá-MT. Dentre 

as variáveis, foram selecionadas informações como idade, procedência, estado civil, 

status econômico, nível de escolaridade, etnia, diagnóstico citológico, estadiamento e 

tipo de tratamento sugerido durante o período. As coletas de dados foram realizadas 

diretamente do prontuário das pacientes, sem, entretanto, a divulgação do nome das 

mesmas. Os dados foram armazenados e tabulados em um banco de dados do software 

Microsoft Office Excel® 2007.                                         C         

                  CE   do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso – IFMT – e registrado sob o Protocolo no 049124/2016 (CAAE 

56516516.0.0000.8055                                            C   466 de 2012  

   C                                                 



RESULTADOS  

 

As análises dos prontuários coletados no ITC apresentaram um total de 117 

pacientes registrados em um período de 2003 a 2015 sem evolução para óbito. Dentre as 

nove variáveis utilizadas na análise de dados, observa-se que 44,5% dos dados não 

apresentavam informação. 

Os dados adquiridos no ITC dão conta que nos (n=117) prontuários a média de 

idade entre as mulheres atendidas é de 52 anos (DP= ±15,45), havendo uma prevalência 

do diagnóstico de CCU a partir dos 40 anos, com a maioria das mulheres na faixa de 41 

á 60 anos 45 (38%), seguido pela faixa etária de > 60 anos 30 (26%), somando um total 

de 65% dos dados. Cerca 21 (15%) das mulheres não apresentaram informação de idade 

nos dados analisados. 

 

 

 

Figura 1: Incidência por idade em mulheres que deram entrada no ITC em Cuiabá (2003-2015) 

 

As mulheres oriundas do interior do estado de Mato Grosso totalizaram 42 

(35%), seguido de Cuiabá-MT (capital do estado) com 36 (31%). Os pacientes de 

Várzea Grande-MT (região metropolitana de Cuiabá) foram separados do interior do 

estado e somaram 21 (18%). Os prontuários que não informavam a procedência 

somaram 18 pacientes (15%). 
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Em relação ao estado civil houve uma maior prevalência de pacientes declaradas 

casadas 45 (38%), as mulheres solteiras totalizaram 33 (28%). Uma parcela significativa 

das pacientes não declarou seu estado civil 36 (31%) e apenas 03 (3%) se declararam 

viúvas. 

 

 

Figura 2: Relação quanto a precedência das pacientes atendidas no ITC. (2003-2015). 

 

 

Figura 3: Relação do estado civil das mulheres diagnosticadas com CCU e atendidas no ITC. 

 

O ITC não define o critério de diferenciação entre as classes econômicas, sendo 

as mesmas informadas pelas próprias pacientes. As mulheres que declararam baixa 

renda somam 33 (28%). Já as pacientes que se declararam como classe média 

totalizaram 15 (13%). Nenhuma paciente se declarou como de alta renda e 69 pacientes 

(59%) não declararam seu status socioeconômico. 

A investigação do nível de escolaridade foi também bastante prejudicada pela 

inexistência dos dados nos prontuários 48 (41,0%). Contudo foi apurado que 24 (20,5%) 
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das 117 mulheres possuíam apenas o ensino fundamental incompleto, 15 (12,8%) com o 

ensino médio completo, o ensino médio incompleto e o ensino superior alcançando os 

mesmos 12 (10, 2%), além de ensino fundamental completo e analfabetas 03 (2,5%).  

 

 

Figura 4: Informação obtida quanto a situação economica relatada pela paciente no momento do 

cadastramento de prontuário em ITC (Cuiabá/2003-2015). 

 

 

Tabela 1: Grau de escolaridade das pacientes atendidas no ITC em Cuiabá no período de 2003 a 

2015.  

  ESCOLARIDADE ABSOLUTO RELATIVO   

  ANALFABETO 03 3%   

  ENS. FUND. INC. 24 20%   

  
ENS. FUND. 

COMP. 03 3%   

  ENS. MÉDIO I. 12 10%   
  ENS. MÉDIO C. 15 13%   

 

Dessas pacientes, 78 (62%) se declararam pardas, 15 (13%) se declararam 

brancas e somente 03 (3%) se declararam negras. Além desses dados, 27 (23%) das 

mulheres não declararam sua raça/cor. Quanto à profissão, 44% dos pacientes não 

declararam a sua atividade laboral, 33 (28%) das mulheres declararam-se do lar, 06 

(5%) autônomas, 06 (5%) domésticas e 06 (5%) aposentadas, 03 (3%) balconistas, 03 

(3%) cozinheiras, 03 (3%) professoras, 03 (3%) secretárias, 03 (3%) técnicas de 

enfermagem. 
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Figura 5: Incidência por raça/cor em pacientes diagnosticadas com CCU no ITC em Cuiabá (2003-

2015) 

 

 

A análise do diagnóstico citológico mostrou 45 (39%) mulheres com carcinoma 

de células escamosas, 12 (10%) com adenocarcinoma, 06 (5%), para H-SIL, e 54 (46%) 

não constavam no registro das pacientes. 

 

Tabela 2: Diagnóstico citológico presuntivo realizado através do CCO (Cuiabá/2003-2015). 

  DIAGNÓSTICO ABSOLUTO RELATIVO   
  L-SIL 0 0%   
  H-SIL 06 5%   
  CARCINOMA 45 39%   
  ADENOCARCINOMA 12 10%   
  SEM INFORMAÇÃO 54 46%   

 

Tabela 3: Grau de comprometimento de lesão classificado segundo o sistema TNM, onde o grau I 

representa o microinvasor está delimitado ao colo, grau II comprometimento de terço superior ou 

inferior da vagina, e estagio III onde ocorre o comprometimento da pelve (Cuiabá/2003-2015). 

  ESTADIO ABSOLUTO RELATIVO   
  I 12 10%   
  II 30 26%   
  III 48 41%   

  
SEM 

INFORMAÇÃO 27 23%   
 

 

Com relação grau de comprometimento da lesão, segundo o sistema TNM, 48 

(41%) pacientes apresentaram grau III de lesão, o que indica comprometimento do terço 
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inferior da vagina implicando parede pélvica. Seguido por 30 (26%) que apresentaram 

grau II, onde há envolvimento do terço superior ou inferior da vagina, e 12 (10%) 

indicavam grau I, onde o microinvasor está confinado ao colo e 27 (23%) não 

apresentavam o estadiamento. 

 

Tabela 4: Procedimento realizado para tratamento de lesão neoplásica uterina (Cuiabá/2003-2015). 

 

  TRATAMENTO ABSOLUTO RELATIVO   

  QUIMIOTERAPIA 12 10%   

  RADIOTERAPIA  06 5%   

  CIRÚRGICO 12 10%   

  BRAQUITERAPIA 03 3%   

  
QUIMIOTERAPIA/ 

CIRURGICO/BRAQUITERAPIA 03 3%   

  
QUIMIOTERAPIA/RADIOTERA

PIA 15 13%   

  
QUIMIOTERAPIA/RADIOTERA

PIA/ BRAQUITERAPIA 18 15%   

  
QUIMIOTERAPIA/RADIOTERA

PIA / CIRURGICO 03 3%   

  

QUIMIOTERAPIA/RADIOTERA

PIA/CIRURGICO/BRAQUITERA

PIA 06 5%   

  
RADIOTERAPIA/BRAQUITERA

PIA 03 3%   

  
RADIOTERAPIA/CIRURGICO/ 

BRAQUITERAPIA 03 3%   

  SEM INFORMAÇÃO 32 27%   
 

No que diz respeito ao tratamento 18 (15%), das mulheres fizeram 

quimioterapia/radioterapia/braquiterapia, 15 (13%), quimioterapia/radioterapia, 12 

(10%), destas realizaram procedimentos cirúrgicos ou somente a quimioterapia, 6 (5%),  

radioterapia ou quimioterapia/radioterapia/braquiterapia/procedimento cirúrgico.  

  



DISCUSSÃO 

 

Os registros obtidos no ITC foram prejudicados devido à falta de dados 

completos, que informem o perfil epidemiológico de pacientes acometidos pelo CCU no 

estado de Mato Grosso. Considerando a importância de estudos como este, que 

sustentam a tomada de decisão para medidas de prevenção. 
(16) 

Porém dentre os 

prontuários que apresentavam dados, a faixa etária mais incidente foi de 41 a 60 anos 

apresentando 45 (38%) casos. Dos prontuários analisados 24 (20,5%) destes já 

apresentavam grau III, o que indica o comprometimento da parede pélvica,   

corroborando com estudos                               mulheres            uma 

vida sexual mais                  expostas a infecção      H V e o 

  b                            â              uterino. 
( 9, 10, 24)

 

Mulheres            em uniões estáveis, apresentaram-se em              45 

(38,4%) quando comparadas com as solteiras 33 (28,2%), viúvas ou divorciadas 3 

(2,5%). Nosso estudo não obteve concordância com estudos anteriores relatados na 

literatura, onde ter um único parceiro é fator de proteção para a infecção por HPV, o que 

pode ser decorrente da falta de dados. 
(¹)

 

Com referência aos dados socioeconômicos, houve um maior predomínio de 

pacientes 24/117 baixo nível de escolaridade (ensino fundamental incompleto), 

refletindo em uma busca tardia destas por ajuda e tratamento. 
(24)

 Há de se ressaltar que 

do montante de dados analisados sobre escolaridade, 48 (41%) não constavam nos 

prontuários.  

O baixo nível          ô                                  que informaram 

seu status econômico 33  28 2%   o que reforça que um menor poder aquisitivo está 

                          a infecção por HPV e posterior surgimento do CCU nessas 

condições vulneráveis, pois estas não têm o acesso adequado às               

            prevenção dos programas de       g                   doenças 

sexualmente transmissíveis,  b          adesão desejável destes        existentes. 
  9)

 

Entretanto, houve um numero exorbitante de mulheres não declarantes 69/117 (59%) o 

que prejudicou a análise epidemiológica.  

Há uma associação entre o número de                      do interior do 

estado com baixo nível socioeconômico 15 (12,8%), com relação às da capital 06 (5%), 

além disso, podem não ter um rastreamento efetivo quando comparadas as mulheres de 

Cuiabá e com isso, acredita-se que mulheres da capital podem ter maior acesso a 



informação no que se diz respeito ao exame de prevenção. Em um estudo sobre as 

          g  g                            â        colo uterino      x      Téran-

Hernández e     b          2016              que populações do interior do país, 

principalmente da zona rural, estavam             í        aparecimento do CCU, pois 

possuíam menos acesso aos cuidados de saúde                    socioeconômica e 

alguns hábitos culturais      x          mulheres locais. Tendo em vista os resultados 

              em que os achados citológicos mais agressivos          mulheres 

residentes em cidades do interior,              haver alguma semelhança com o estudo 

mexicano, necessitando            mais detalhados dessas populações.      

  A multiparidade bem como o comportamento do parceiro sexual dessas 

mulheres não puderam ser analisados.  Quanto á gravidez sabe-se que ela altera o estado 

fisiológico           a resposta imunológica celular da mulher, 

         z                   da resposta imunológica celular, e a conservação da 

resposta humoral, além da elevação dos hormônios que facilitariam a infecção pelo 

vírus HPV. 
  18)

                  do parceiro   x       b   está associado a um 

                Ou seja,      vários parceiros, manter relações extraconjugais e relacionar-

se com profissionais do   x             infecção      H V  
  5, 24)

       inconsistente ou 

a ausência do        preservativo também é apontado como facilitador para  

doenças sexualmente transmissíveis
. (26)

 

 Todos os prontuários                          x     Colpocitológico com 

alterações sugestivas de infecção por HPV. Infelizmente a técnica de PCR 

(polymerase chain reaction  D A H V      sensível para                não pôde ser 

realizada.  

 Este elevado número de diagnósticos em estádios avançados foi preocupante, 

pois a rastreabilidade está intimamente relacionada com a capacidade de diagnosticar e 

tratar lesões ainda precursoras do CCU. Isso mostra a necessidade de avanços no que se 

diz respeito ao rastreamento, uma vez       x               achados citológicos de alto 

grau estão               g     com o insucesso dos programas de rastreio e prevenção 

desse tipo de câncer. 
(22) 

Alguns países industrializados adotaram também o método de 

PCR na rotina de rastreio de lesões precursoras, o que          sensibilidade e 

especificidade das técnicas de rastreamento nesses   í               o número de 

lesões de alto grau, e consequentemente também a mortalidade por CCU
 
. 

(19)
 
 
Isso 

poderia representar não só uma alternativa para o Mato Grosso, mas também para outras 

regiões do Brasil, onde o rastreio desse tipo de neoplasia é ineficiente, porém sua 



implementação esbarra na burocracia do sistema político e a falta de recursos 

econômicos.  

Houve também 12/117 (10%) lesões compatíveis     adenocarcinoma, e 6/117 

(5%) de H-SIL reforçando que medidas devem ser tomadas 

                 z                  sobre os riscos do vírus, e a importância de 

                infecção e sobre    b    í     da realização regular do exame 

Papanicolao   A g    estudos realizados no Brasil, principalmente nas regiões Sul 

(Pelotas-RS) 72,2% 
(12)

 e Sudeste           -SP) 77,3% 
(23)

 mostram que o 

rastreamento           pré-      íg       o   ó     CCU    algumas regiões do país 

vem aumentando, e ações preventivas estão sendo realizadas, atingindo números bem 

próximos dos estabelecidos pela OMS, que é    80% da população alvo. Porém, como o 

Brasil tem um vasto território e são marcadas pelas diferenças sociais,     mudanças 

             prevenção não         g      em   g            do Norte, como por 

exemplo, Roraima,              26,2% de cobertura em 2010 
(14)

, nível equivalente ao 

dos países subdesenvolvidos.   

  

CONCLUSÃO 

 

Dos dados obtidos a maiorias da pacientes registradas no ITC tinham idade entre 

41-60 anos, eram casadas, pardas e procedentes do interior do estado de Mato Grosso, 

declararam-se de baixa renda, e grande parte apresentaram ensino fundamental 

incompleto. Quanto ao diagnóstico citológico houve predomínio de carcinoma, 

apresentando o estagio III de lesão. 

O preenchimento apenas parcial dos prontuários prejudicou a análise, com 

muitos dados, principalmente socioeconômicos, sendo inconclusivos por conta da 

inadimplência de registros destes. Isso dificulta a montagem de um perfil 

epidemiológico fidedigno, que contemple realmente as características da população 

estudada, porém não se pode descartar os resultados obtidos que foram de grande valia 

para o estudo.  Nesse sentido, faz-se necessária a conscientização dos profissionais da 

saúde dar da importância ao preenchimento correto dos prontuários voltado aos 

profissionais da saúde, pois facilitaria no processo da formação de um perfil 

epidemiológico traçando corretamente, para que, mudanças pontuais fossem tomadas. 
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