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Introdução: No mundo, o câncer do colo do útero (CCU) é a quarta causa de câncer mais comum 
entre as mulheres(1). No Brasil o CCU configura-se como a terceira neoplasia mais frequente e 
na região amazônica ocupa o primeiro lugar(2). A infecçãopelo HPV é considerada o principal fator 
de risco para a carcinogênese cervical(3). Objetivo: Este estudo objetivou descrever as alterações 
citopatológicas em mulheres que realizaram o exame de rastreio do câncer do colo do útero no 
município de Coari/AM. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal realizado com 457 
mulheres da área urbana do município de Coari, no período de setembro a dezembro de 2014, 
cuja amostra foi obtida nas unidades básicas de saúde do referido município. Após assinatura do 
TCLE e aplicação do questionário epidemiológico, as amostras cervicais foram coletadas 
utilizando o kit de coleta de citologia em meiolíquido (BD Sure Path TM, Burlington, NC, EUA). A 
preparação e coloração de lâminas foram realizadas em equipamento semi automatizado BD 
Prepmate e Prep Stain. Para as variáveis categóricas, foi utilizada a freqüência absoluta e relativa 
e para as variáveis numéricas utilizou-se a média ± ds utilizando o programa Epi info versão 7.0. 
Resultados: A média de idade das participantes foi de 36 anos (DP = 11 anos). Cerca de 34,4% 
tinham obtido apenas o ensino fundamental incompleto (34,4%). As participantes apresentaram 
umamédia de 3 filhos (DP: 2,9), eram de união estável (45,1%) e eram autônomas (25,8%). A 
média de idade da primeira relação sexual foi de 16 anos (DP = 2,6%). A maioria (73,3%) das 
entrevistadas informou terá presentado mais de um parceiro sexual durante a sua vida, nunca 
terem usado preservativos (43,8%). Quanto a realização de exames preventivos, a maioria 
(67,7%) informou realizar o exame uma vez ao ano. Dos 457 exames realizados, 422 (92,2%) 
apresentaramresultadosdentro da normalidade e 35 (7,8%) apresentaramresultadosalterados. 
Das alterações, 4 (11,4%) apresentaram ASCUS, 26 (74,3%) LSIL e 5 (14,3%) HSIL. O percentual 
de lâminasinsatisfatóriasfoi de 0,6% (n=3). Conclusão: Observou-se uma altaprevalência de 
alteraçõespré-malignas na população estudada, sendo necessárias políticas públicas voltadas 
para a organização dos programas de rastreio do câncer do colo do útero, com controle da 
incidência das lesões precursoras e do câncer cervical naregião amazônica. 
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