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RESUMO: Na população feminina, a frequência do câncer do colo uterino ocupa o segundo lugar 
ultrapassado somente pelo câncer de mama. É a quarta causa da morte por câncer desta população no 
Brasil com 4.800 vítimas fatais/ano e 18.430 novos casos/ano. Na atualidade, 44% dos casos são 
carcinoma in situ - lesão localizada e precursora do câncer. Mulheres com diagnóstico precoce, se tratadas 
de forma adequada, apresentam 100% de chance para cura. As ações em saúde na prevenção desta 
patologia são realizadas por meio da educação popular, detecção e diagnóstico precoce e tratamento das 
lesões cervicais precursoras. Para a detecção precoce da doença e diagnóstico de lesões precursoras, 
utiliza-se o exame de Papanicolaou, por permitir a identificação precoce de alterações celulares suspeitas 
de malignidade do colo uterino. O objetivo deste estudo será avaliar a prevalência de neoplasias intra-
epiteliais, de diferentes graus e os fatores de risco associados, em mulheres residentes no município de 
Fênix – Paraná. A pesquisa será realizada através de busca em prontuários de pacientes atendidas na 
Unidade Básica de Saúde (UBS) do município. Será considerado o período de 2005 a 2010. Serão incluídas 
mulheres com idade de 18 a 50 anos de idade, com útero presente e que procuraram o serviço para 
prevenção do câncer do colo uterino. Os dados obtidos serão analisados por meio de análise estatística de 
distribuição e freqüência e discutidos de acordo com a literatura. A análise estatística será efetuada através 
do teste do qui-quadrado observando o nível de significância de 5%. Espera-se que os resultados deste 
contribuam para aprofundar o conhecimento da prevalência das lesões pré-cancerosas na população 
estudada e forneçam subsídios ao planejamento de futuras ações preventivas de saúde pública, visando a 
sobrevida através do diagnóstico precoce.  
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