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RESUMO 
 

Introdução: O câncer de colo de útero, desde a década de 50, dispõe de um exame 

capaz de detectá-lo em fase incipiente e curável. A disponibilidade do teste de 

Papanicolaou parece ser a principal motivação para a queda de mortalidade por 

câncer de colo de útero em vários países ao redor do mundo. Buscou-se com este 

estudo avaliar o comportamento da mortalidade por câncer de colo de útero e útero 

porção não especificada, no período de 1980-2005, no Estado de Minas Gerais. 

Optou-se pela utilização de modelo de regressão linear e pela abordagem idade-

período-coorte. Material e Métodos: Foram coletados os dados de óbito e população 

disponíveis no DATASUS. Para avaliação da tendência de mortalidade por idade e 

período, utilizou-se o modelo de regressão linear; as taxas também foram log-

transformadas para que se obtivesse o percentual de mudança da mortalidade por 

ano. A análise período-coorte foi feita através do método não paramétrico de Tarone e 

Chu. Resultados: Encontrou-se queda na mortalidade por câncer de colo de útero e 

útero porção não especificada para a análise idade e período. A redução foi 

principalmente relacionada com os casos de câncer de útero porção não especificada. 

Na análise idade-período-coorte houve redução menor que a esperada para as 

coortes de 1901-1908 e 1921-1928. Houve redução maior que a esperada para as 

coortes de 1913-1920, 1929-1932, 1937-1946, 1949-1956, 1963-1970 e 1969-1976. 

Encontrou-se ainda redução maior que a esperada para o período de 2000-2001. 

Conclusão: Foi evidenciada a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e 

útero porção não especificada no Estado de Minas Gerais no período estudado. Os 

achados mostram influência das coortes de nascimento sobre a queda da mortalidade.  

 

 

 

 

Palavras-chave: neoplasias de colo de útero; mortalidade; modelos lineares; modelos 

idade-período-coorte. 

 


