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1. INTRoDUÇAo 

O exame de Papanicolaou pode ser considerado como o procedimento de 
triagem oncológica de maior sucesso na história da Medicina] . A possibilidade -` _ ,- ¿.._ -Ú ^_._ _;_ __,__,` 

de tratamento das lesões precursoras do câncer de colo uterino, associada à 

ampla cobertura populacional por esse método proporcionou a redução de 70% 
da taxa de mortalidade por carcinoma cervical do útero em países como os 
Estados Unidos.2`4 

No Brasil, o câncer de colo uterino continua sendo um dos mais 

freqüentes entre as mulheres. Segundo as estimativas do Instituto Nacional de 
Câncers para 1998, deverá ocupar o 29 lugar entre as neoplasias mais incidentes 

na população feminina brasileira, com aproximadamente 21.725 casos novos 
(29,2 casos/ 100.000 mulheres), e cerca de 6.815 óbitos, mantendo a segunda 

colocação em mortalidade feminina por neoplasia maligna. 
Segundo o registro de câncer do Centro de Pesquisas Oncológicas de 

Santa Catarina do ano de 1996, observou-se também no Estado a mesma 
tendência nacional, totalizando 16% das neoplasias da população feminina 
catarinenseó. 

A deficiência de programas de prevenção e orientação populacional 

concorrem para a realidade brasileira. Os dados da Campanha de Combate ao 
Câncer de Colo Uterino de 1988 do Ministério da Saúde do Brasil7 relataram 

que:
V 

1. Aproximadamente 40% das mulheres brasileiras de 35 a 49 anos nunca 
haviam realizado o exame de Papanicolaou.

z
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2. Cerca de 4% do total de mulheres, ao serem examinadas, apresentaram 
Citopatologia positiva, de neoplasia intraepitelial cervical (NIC) a carcinoma 

invasivo. 

3. Dentre os diagnósticos de citologia positiva: 

0 64,4% diagnósticos de Papilomavírus humano (HPV), Atipias de 
Significado Indetenninado ou NIC I; 

0 31,6% diagnósticos de NIC II e NIC III; 
0 4,()% diagnósticos de carcinoma invasivo. 

Historicamente, a falta de uniformidade na descrição das anonnalidades 

menores do exame de Papanicolaou gerava problemas de interpretação para a 

classe médica. Diversos sistemas de nonnatização foram criados, na tentativa de 

uniformizar a terminologia colpocitológica, tais como: a Classificação de 

Papanicolaou; Organização Mundial de Saúde/Academia Internacional de 

Citologia (Displasias); Richart (Neoplasia Intraepitelial Cervical - NIC); e, por 

último, o Sistema de Bethesda 8. 

O Sistema de Bethesda foi criado, em 1988, pela Divisão de Prevenção e 

Controle de Doenças do National Cancer Institute dos Estados Unidos. Tal 

protocolo enfatiza a caracterização do material processado, bem como das 
lesões benignas, e introduz o termo de Lesão Intraepitelial Escamosa (LIE) de 
alto e baixo grau nos exames de Papanicolaou 9. 

Uma atenção particular foi dada ao termo atipia, até então empregado 
indiscriminadamente, tanto para alterações reacionais benignas como para as 
anormalidades neoplásicas. O Sistema de Bethesda introduziu os termos 

ASCUS (Atypical Squamous Cells of Undeterminea' Signzficance) e AGUS 
(Atypical Glandular Cells of Undeterminea' Significance). O Ministério da 
Saúde do Brasil adotou, em seu protocolo para a descrição do resultado do
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exame colpocitopatológico, o termo Atipias de Significado Indeterminado7, 

atipias essas que podem corresponder a células escamosas ou células 

glandulares. No presente estudo, será utilizada a sigla ACCI (Atipia Celular de 
,___-_.%.____.._›-_ . 

Caráter Indeterminado), em conformidade com a nomenclatura adotada pelo 
Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital Universitário Polydoro 

Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina (HU/UFSC). 

As ACCI não deveriam constituir uma entidade diagnósticam, pois se 
caracterizam pela ausência de diagnóstico. São conceituadas como 
"anormalidades celulares marcadas por alterações atribuíveis a processos 

reacionais, mas que são qualitativamente ou quantitativamente insuficientes 

para diagnóstico definitivo de lesões intraepiteliais de colo uterino".9 Os 
problemas de interpretação são comuns e usualmente envolvem um ou mais dos 
itens relacionados: 

0 Alterações reacionais ou reparativas, incluindo efeitos terapêuticos; 

0 Características sugestivas, mas não conclusivas de infecção por HPV e 

LIE; 

0 Processo atrófico com características atípicas; 
0 Artefatos; 

0 Metaplasia escamosa atípica; 
0 Disceratose, paraceratose atípica; 

0 Tecido de granulação;
~ 0 Reaçao decidual na gravidez; 

0 Deficiência de ácido fólico. 

Na revisão do Sistema de Bethesda, de 1991, houve a recomendação de 
que a ACCI fosse qualificada como “favorável a processo reacional" ou 
"favorável a LIE".“' 12 Em termos práticos pouco significou, pois nesta
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categoria, a distinção entre as lesões precursoras de carcinoma e processos 

benignos é de ampla subjetividade e difícil de ser realizada mesmo entre os 
citopatologistas mais experientes. 

Atualmente, ocorre um crescente interesse a respeito de ACCI, em parte 
devido à recente introdução de sistemas automatizados de leitura do esfregaço 

cervical aos testes de detenninaçãoe subtipagem do Papílomavírus humano 
(HPV), bem como ã preocupação dos citopatologistas norte-americanos em 
relação ao uso excessivo da terminologia”. Muitas lesões minimamente 

duvidosas passaram a receber descrição de ACCI, em virtude da prática de 
“medicina defensiva”.3'l3 Tal fato aliado à disponibilidade de múltiplas 

modalidades de investigação ginecológica, passou a representar um elevado 
custo de seguimento das pacientes para o sistema de saúde norte-americano. “'15 

Diante do panorama apresentado e da variedade de diagnósticos benignos 

a malignos associados à presença de ACCI, surguiu o interesse em conhecer-se 
a atual situação dos casos de ACCI provenientes do HU/UFSC. 

Assim, a proposta do presente trabalho foi verificar o número absoluto e 

relativo de ACCI entre os exames de Papanicolaou realizados pelo SAP- 
HU/UFSC, descrever o perfil clínico das pacientes e os principais diagnósticos 
encontrados no seguimento. Secundariamente, conhecer as condutas de 

investigaçao adotadas pelo Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do HU/UFSC, 
diante de um exame de esfregaço cervical com descrição de ACCI.



2. OBJETIVOS 

Verificar o número absoluto e relativo dos casos de ACCI nos exames de 
Papanicolaou do Serviço de Anatomia Patológica do HU/UFSC.

~ Descrever as condiçoes clínicas e os diagnósticos associados a ACCI na 
população atendida pelos Ambulatórios de Ginecologia e Obstetrícia do 

HU/UFSC. 

Descrever as condutas adotadas no seguimento dos casos de ACCI no 
Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do HU/UFSC.



3. MÉTODO 

Realizou-se um estudo retrospectivo transversal no Serviço de Anatomia 
Patológica e Serviço (SAP) de Arquivo Médico (SAME) do HU/UFSC, no 
período de janeiro de 1994 a novembro de 1997. A partir do registro de 12.982 
esfregaços cérvico-vaginais, foram levantados todos os casos de ACCI 
relatados pelo SAP-HU/UFSC, excluídas as pacientes atendidas inicialmente 
nos Postos de Saúde conveniados à UFSC, Serviço de Atendimento aos 

Servidores da Comunidade (SASC), e os casos cujos prontuários não se 

encontravam no SAME. Ao todo, 119 pacientes foram incluídas no estudo. 
Todas foram assistidas pelo Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do HU/UFSC. 
A idade, a raça, o intervalo de tempo de seguimento das pacientes e os 

antecedentes ginecológicos/obstétricos não foram utilizados como critérios de 
exclusão das pacientes. 

O método de obtenção do esfregaço, conforme a rotina do Serviço de 
Ginecologia e Obstetrícia do HU/UFSC, compreendia a coleta de células do 
fómix vaginal e ectocérvix, associado ou não à coleta de células do endocérvix, 

utilizando, respectivamente, espátula de Ayre e escova endocervical. Os 
esfregaços que apresentaram suspeita de ACCI foram analisados por mais de 
um patologista do SAP na ocasião do laudo, conforme prática usual nos casos 
de ACCI, e encaminhados os laudos com informação complementar, sugerindo 
a possível origem atribuída à ACCI, ou acrescentando observações quanto à 

necessidade de um método de investigação complementar.
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Os critérios citológicos de ACCI adotados no SAP-HU/UFSC seguem 
aqueles propostos pelo Sistema de Bethesdag: 1) alargamento nuclear 2 a 3 

vezes maior que uma célula escamosa intermediária normal, com discreto 
aumento da razão núcleo/citoplasma; 2) variação nuclear em tamanho e forma, 
ou binucleação; 3) hipercromasia nuclear leve a moderada, porém mantendo o 

bom padrão de distribuição, sem granulosidades; 4) contornos perinucleares 
claros e regulares, por vezes com irregularidades limítrofes. 

A partir dos laudos de colpocitologia oncótica, obtiveram-se dados 

referentes à identificação da paciente, sexo, idade, número do prontuário, data 

da coleta, queixa clínica, grau de inflamação (discreta, moderada, severa e 

ausente), flora microbiana, trofismo epitelial e comentários do citopatologista 

em relação à ACCI. 
As infonnações quanto ao seguimento das pacientes foram obtidas por 

meio de consulta aos prontuários do SAME-HU/UFSC, cujos dados 

correspondem às consultas ambulatoriais e/ou internações das pacientes com 
ACCI realizadas no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do HU até o mês de 
maio de 1998. Foram coletados dados referentes ao motivo da consulta inicial, 
ao tempo de seguimento das pacientes, aos diagnósticos ginecológicos prévios, 

ao uso de medicação, aos métodos de investigação do ACCI (citologia, 

colposcopia, e/ou histologia), e às respectivas conclusões diagnósticas 

relacionadas com a presença de ACCI. 
O motivo da consulta inicial foi agrupado em seis grupos clínicos, 

conforme a descrição dos achados encontrados nos prontuários: 1) ciclo 

grávido-puerperal, 2) controle de lesão cervical, 3) climatéricas, 4) 

vulvovaginites, 5) miscelânea e 6) rotina. 
__ 

Os diagnósticos quanto a vulvovaginite foram baseados somente na 

positividade de, pelo menos, um dos exames: colpocitologia oncótica,
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bacterioscopia de secreção vaginal, ou cultura de secreção vaginal. As hipóteses 
diagnósticas baseadas isoladamente em anamnese e exame a fresco não foram 
consideradas para essa informação. As pacientes que apresentaram queixas de 
sangramento indevidamente caracterizadas nos prontuários foram agrupadas no 

grupo miscelânea. Além das pacientes assintomáticas, aquelas portadoras de 
queixas mamárias ou anatômicas perineais foram também incluídas no grupo 
rotina. O conjunto controle de lesão cervical foi formado pelas pacientes com 
antecedentes de lesão intraepitelial que haviam sido submetidas a tratamento 

prévio e encontravam-se em co,ntrole ambulatorial. 
Os dados obtidos foram protocolados conforme anexo I e quantificados 

via programa software EXCEL 5.0.



4. RESULTADOS 

No período de janeiro de 1994 a novembro de 1997, foram analisadas 
12.982 esfregaços cervicais no SAP-HU/UFSC, referentes à população assistida 
pela instituição. O levantamento dos laudos de citologia cervical demonstrou 
119 (O,9%) casos de ACCI, dos quais 113 tinham origem em células escamosas, 
5 em células glandulares e 1 em ambos os tipos de células. A LIE ocorreu em 
102 (O,8%) exames realizados no mesmo período, levando a uma relação 
ACCI/LIE de 1,2. A distribuição temporal dos dados encontra-se na Tabela I. 

TABELA I. Distribuição temporal dos casos' de ACCI, LIE e relação 
ACCI/LIE no Serviço de Anatomia Patológica do HU-UFSC: 

Ano ACCI LIE Relação ACCI/LIE PAP 
1994 55 `(1,7%),- ~ 46 (1,4%) = 1,2 3.227 

1995 21 (0,ô%)' '27 (03%) 0,3 3.303 

1993 17 (0,ô°/0) 29' (1,0%) 0,5 2.944 
1997* 26 _(O,8°/0) 12 (O,3°/›) 2,2 3.443 

sem 119 (09%) 102 (03%) 1,2 12.932 

ACCI=Atipia Celular de Caráter Indeterminado, LIE=Lesão Intraepitelial Escamosa, 
PAP=Exame de Papanicolaou. 
*Dados Disponíveis em 30/11/97. -' 

Fonte: SAP-HU/UFSC '

.

A
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A idade das pacientes variou entre I4 e 69 anos. com média de 24,6 anos. 
A distribuição de acordo com a faixa etária se encontra na Figura l. A maioria 
situou-se entre ló e 45 anos, com 99 (815%) pacientes. O tempo de seguimento 
médio, excluindo as 2l (l7.6%) pacientes que não retornaram após a coleta 

inicial do esfregaço cervical, foi de 9,8 meses (variação de 3 a 46 meses). 

liontci S/\i\ll i- HU/U l "S(` 

0,8% 
<15 

16-25 35›3°/° 

(anos) 
26_35 31,1% 

I' se-45 16,8% 

Fa 

xa 

Etar
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'_ 46-55 9,2% 

56-ss 5'°% 

>65 

O 10 20 30 40 50 
No. de Pacientes 

FIGURA l. Distribuição de ACCI conforme a faixa etária
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O motivo da consulta inicial foi dividido em seis grupos, conforme a 

representação da Figura 2. No conjunto ciclo grávido-puerperal estão 

compreendidas 23 gestantes e 9 puérperas, num total de 32 (269%) casos. As 
pacientes climatéricas formaram o grupo com l5 (l2,ó%) pacientes. () grupo 

vulvovaginites apresentou 19 (ló,O%) casos. Houve 26 (21,8%) pacientes no 
grupo rotina, incluindo 3 pacientes que foram a consulta por alterações 

mamárias. 4 por alterações anatômicas perineais e 2 para orientação para 

anticoncepção. O grupo miscelânea teve 7 (59%) pacientes. Houve 20 (16,8%) 
casos no grupo de controle de lesão cervical. 

Rotina Ciclo grávido- 
21,8% pueperal 

Miscelânea 25›9°/° 

5,9% 

Cervicites e 
vulvovaginite 

16% ClÍmâtëI'Í0 

Controle de lesão 12'6% 

cervical 
16,8% 

lfuntc: S./\l\1l~L‹HU/lll›S(` 

FIGURA 2. Motivo da consulta inicial das l 19 pacientes com ACCI
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A correlação entre ACCI e o grau do processo inflamatório descritos nos 
laudos de citologia oncótica está demonstrado na Figura 3. Houve 34 (28,6%) 
casos com inflamação discreta, 43 (3Ó,l%) com inflamação moderada e 34 
( 28,6%) com inflamação acentuada. 

9'= ` Ausente 
"' 28,6% 

Discreta 

de 

nf 

amação 

Segundo 

C 
to
o 

36,1% 
Moderada 

: Acentuada 

Grau Informação 
Omissa ,, ,. 

0 10 20 ao 40 50 

No. de Pacientes 
SAP-HU/Ul"S(.` 

FIGURA 3. Correlação do padrão de ACCI com processos inflamatórios 
descritos nos esfregaços cervicais. 

As alterações hipo-atróficas foram encontradas em 10 das l5 pacientes 

climatéricas e l entre as 9 pacientes puérperas. Não foram encontradas 

alterações do trofismo epitelial no restante dos grupos clínicos.
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Nos achados quanto à flora microbiana. conforme demonstrado na Figura 

4, observou-se que a flora Döderlein esteve presente em 4l (345%) dos 

esfregaços iniciais com ACCI e que ól (5l,3%) apresentaram agentes 

infecciosos. A flora mista ocorreu em 46 (39%) do total de casos; Candida sp. 
em IO (8%) e Trichomonas vagina/is em 3 (2,5%), alterações sugestivas de 
infecção por Gardnerella sp. em 2 (l,7%) casos. 

Fi D"a I' - ~. ora o er em ' 34,5% 
__ .QQEÉ 38,7% Candida sp. f - 8,4%

I 

Flora mista 

ra 

M 
crob 

ana 
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_. Sugestivo de 
Ga rdnerella sp. 

Fo 4* 
1 ,7%»í 

Flora ausente 3,4% 

Informaçãoomissa 4.-_: ç1°›'9°/É 
vç ç_ ç ç 

"l 
I I I I I I I I I 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

No. de Pacientes 
ima; s,\|>-Hu/Ui-s‹` 

FIGURA 4. Correlação entre os achados de ACCI e agentes infecciosos 
encontrados no esfregaço cérvico-vaginal inicial.
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A conduta ambulatorial adotada diante de ACC! encontra-se 

representada na Figura 5. Das 1 19 pacientes, 34 (286%) não prosseguiram com 
a investigação de ACCI, e 85 (7I,4%) coletaram novo exame de Papanicolaou 
nofol/011'-up. 

Nemwm Tratamento 
21 17 6°/o ~ 

( ¬ ) Medtcamentoso 
Exclusivo ` 13 (1 O.9°/0) 

PAP‹ 
28 (235%) 

PAP 
PAP+Tratamento 23 (19,3°,;,) 
Medicamentoso 

34 (28,6°/ó) 

PAP=Exame de Papanicolaou FONTE SAME-HU/UFSÚ 

FIGURA 5. Distribuição das pacientes quanto à conduta de investigação diante 
do exame de Papanicolaou com ACC] 

Entre as 85 (71,4%) pacientes que realizaram colpocitologia de controle, 

34 (286%) receberam tratamento medicamentoso para as alterações do trofismo 
epitelial ou processo infeccioso, 28 (23,5%) submeteram-se a colposcopia e 22 

(,18,5%) realizaram biópsia /curetagem uterina. 

Das 34 (28_.ó%) pacientes que não prosseguiram com a investigação de 
ACCI, 21 (l7.ó%) não retornaram após a consulta inicial e 13 (109%) 
pacientes para nova consulta e tratamento medicamentoso.
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Estudos histológicos foram obtidas em 22 das pacientes, a partir de 2l 
biópsias e I curetagem uterina, e suplementados pelos resultados de 4 

conizações, 3 histerectomias simples, e 2 cirurgias de Wertheim-Meigs. 

Conforme a representação da Figura 6, foram encontrados 2 (9,0%) casos de 
carcinoma microinvasor de colo uterino, 2 (9,()%) adenocarcinoma 

endocervical, 2 (9,0%) carcinoma in situ do colo uterino, 3 (l3,6%) NIC I. 3 

(l3,6%) NIC II e l (4,5%) NIC III entre as achados histopatológicos. A 
descrição compatível com normalidade ocorreu em 2 (9.0%) casos. Lesões de 
caráter benigna foram encontrados em 7 (3l,8%) pacientes, a saber 5 (22,7%) 
casos de cervicite crônica, l (4,5%) pólipo escamo-colunar e l (4,5%) 

hiperplasia endometrial simples. 

Fonte: S/\P~HU/Ul¡S(` 

Ca microinvasor 
2 (9.0%) 

Adenocarcinoma NIC I 

2 (9.0%) 3 (13.6%) 

NIC II 

Ca in situ 3 (13.6%) 
2 (9.0%) 

(1s,s°/0) 

NIC III 

1 (4,5°/›) 

Lesõs benignas 2 (9-0°/°> 
7 (s1.e%) 

NIC=Ncoplasia Inlracpilclial Cervical. C/\=(`arcinoma dc colo uterino. NM=Ncgalivo para Malignidadc 

FIGURA 6. Achados histológicos das pacientes com ACCI



21 

Diagnósticos do seguimento distribuídos em grupos clínicos, incluindo 
pacientes com ou sem citologia/histologia de controle, até o período de 

maio/ 1998, foram resumidos na Tabela II. 

TABELA II. Distribuição das pacientes segundo grupo clínico e diagnóstico 
final.~ A B C D E F Achados de 
Follow-up 

Geral 

fl °/0 N O/o I1 °/o fl °/o n °/o n °/0 n °/zz 

LIE de baixo grau 
LIE de alto grau 
Adenocarcinoma 
CA microinvasor 

5 4,2 

7 5,9 

2 1,7 

2 1,7 

6,2 _ 

6,2 1 

- 1 

6,7 

6,7

1

2

1 

5,0 

10,0 

5,0 

10,6 - - 

5,3 1 3,8 

5,3 - -

1 14,2 

Su btotal 
ACCI 
NM 
Não investigou 

16 13,5 

4 3,4 

65 54,6 

34 28,5 

12,4 2 

3,2 1 

53,1 10 

31,2 2 

13,4 

6,7 

66,7 

13,3

4

2 

11

3 

20,0 

10,0 

55,0 

15,0 

21,2 1 3,8 

57,8 13 50,0 

21,1 12 46,2

1 

3

3 

14,2 

42,9 

42,9 

Total 119 100,0 100,0 15 100,0 20 100,0 100,0 26 100,0 7 100,0 

A=Ciclo grávido-pueperal, B=Climatéricas, C=Controle de lesão cervical, D= Vulvovaginites, 
E=Rotina, F=Miscelânea, LIE=Lesão Intraepitelial Escamosa, CA=Carcinoma de colo 
uterino, ACCI=Atipia Celular de Caráter Indeterminado, NM=Negativo para Malignidade 

Fonte: SAME-HU/UFSC 

Das 119 pacientes, 34 (28,6%) não realizaram investigação de ACCI. 
Ao todo, 65 (54,6%) apresentaram exame de controle negativo para a 

malignidade, e 16 (13,5%) pacientes apresentaram lesões significativas. a saber 

5 (4,2%) casos de LIE de baixo grau, 7 (5,9%) LIE de alto grau, 2 (l,7%) 
adenocarcinoma endocervical e 2 (1,7%) carcinoma microinvasor de colo 

uterino. Apenas 4 (3,4%) pacientes permaneceram com achado de ACCI.
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Na amostra estudada, entre os 6 (5%) casos de ACCI do subtipo 

glandular foram encontrados 2 casos de adenocarcinoma endocervical. Três 

casos eram negativos para malignidade na colpocitologia de controle, e l 

paciente não retornou para investigação no follow-up. 

A tabela III mostra os principais achados entre os diagnósticos clínicos 

do seguimento, inflamação celular e agente infeccioso. A presença de 

inflamação severa foi encontrada em 18 (27,7%) casos negativos para 

malignidade, 6 (37,5%) casos de lesão cervical e 3 (75%) casos de ACCI, 
enquanto a presença de agente infeccioso ocorreu em 36 (55,4%) casos 

negativos para malignidade, IO (62,5%) dos casos de lesão cervical e todos os 4 

(100%) casos de ACCI. 

TABELA III. Correlação entre processo inflamatório severo, presença de 
agentes infecciosos e diagnósticos clínicos das pacientes com ACCI 

Achados No. de casos % Inflamaçao % Agente °/‹› 

Dofollow-up severa infeccioso 

-TJE de baixo grau 5 4.2 
Il-_ 

20.0 2 40,0 

LIE de alto grau 7 5.9 3 42.9 6 35.7 

Adcnocarcinoma 2 1.7 - - - - 

Carcinoma microinvasor 2 1.7 2 l00.0 2 100.0 
I 

šubmúzi 
' 'ló 13.5 ó 

' 

37.5 10 (ÉS 

ACCI 4 3.4 3 75.0 -1 l()()_() 

NM 65 54.6 18 27.7 36 55.4 

Não investigou 34 28.6 7 301* 18 52.9 

mai 119 ioo,o 34 28.6 
' 'Es' 51.1 

LIE=Lesão lntraepitelial Escamosa, ACCI=Atipia Celular de Caráter Indeterminado, 
NM=Negativo para Malignidade 
Fonte: SAP e SAME-HU/UFSC 

Nas Figuras 7, 8, 9, 10 e ll, encontram-se exemplos de ACCI, encontrados 
nos esfregaços pertencentes a casuística estudada.
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FIGURA 7. ACCI: Atipias celulares em esfiegaço rico em células 
metaplásicas (Papamcolaou. 400X). 
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FIGURA 8. ACCI: Esfregaço com reação inflamatóna proemmente, 
exibindo células com núcleos volumosos e às vezes binucleação 
(Papanicolaou. 40OX).



FIGURA 9. ACCI: Esfregaço 

í- 

disceratoticas com 
citoplasmático pouco definido, além de binucleação (Papanicolaou. 400X).
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FIGURA 10. ACCI: Células epiteliais escamosas com discreto aumento 
nuclear, provavelmente relacionado à infecção por Candida sp 
(Papanicolaou. 200X).
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FIGURA ll. ACCI glandular: Esfregaço com grupamentos de células de 
padrão glandular com núcleos hipercromáticos e volumosos (Papanicolaou. 
4ooX).



5. DISCUSSÃO 

5.1. NÚMERO ABSOLUTO E RELATIVO DE ACCI No SAP 

Segundo O Interlaboratory PAP Program de 1993, do College of 

American PathOlogists,16 a média de ACCI em 900 laboratórios americanos 
pesquisados foi de 2,9%, variando de 1,6 a 9,2%, com a razão entre ACCI e 

LIE de 1,3. Uma incidência maior de ACCI e LIE foi encontrada nos hospitais 
universitários americanos, os quais apresentaram médias de 6% para ACCI, 
4,7% para LIE de baixo grau e 1,7% para LIE de alto grau, e relação entre 
ACCI e LIE de 1,1.17. O Interim Guidelines para manejo de anormalidades 
menores de esfregaço de Papanicolaou de 1992, promovido pelo National 

Cancer Institute, concluiu que até 5% dos achados de Papanicolaou poderiam 
pertencer a categoria de ACCI12. 

A taxa geral de 0,9% de ACCI e 0,8% de LIE detectados no SAP- 
HU/UFSC é, assim inferior, à apresentada na literatura citada. Na análise da 
freqüência anual de ACCI nesta Instituição (Tabela. I, p.14), verificou-se uma 
nítida redução da taxa de ACCI a partir de 1995, com manutenção da relação de 
ACCI/LIE menor que 1. Em 1997, ocorreu aumento desta relação em razão do 
excepcional número baixo de casos de LIE naquele ano, atingindo O valor de 
2,2. 

A razão entre ACCI e LIE constitui um parâmetro para verificar se 

haveria uso excessivo do termo ACCI pelos laboratórios de citologia, servindo 
também para monitoramento individual dos patologistaslg. É recomendado que 
O valor de ACCI não ultrapasse de 2-3 vezes o valor de LIE.16'19 A razão entre
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ACCI/LIE encontrada nesta investigação apresentou-se dentro dos valores
~ recomendados, com variaçoes anuais de 0,6 2,2, média de 1,2. 

5.2. IDADE 

A idade média das pacientes com ACCI variou de 25 a 32 anos nas 
publicações pesquisadas,“' 20'” com uma distribuição uniforme nas faixas 

etárias abaixo de 40 anos, porém com notada redução acima dos 50 anos 23. 

Os resultados aqui encontrados revelaram que a idade média das 

pacientes foi de 24,6 anos. A maioria situou-se entre 16 e 45 anos, com 99 
(83,5%) pacientes. Esta faixa etária está abaixo da idade média de 46 anos das 

portadoras de carcinoma de colo de útero registradas em Santa Catarina7, porém 
compatível com a população, mais jovem, acometida por LIE. 

5.3. GRUPOS cLÍNICos 

Os resultados demonstraram uma distribuição relativamente uniforme das 
pacientes entre os 6 grupos clínicos propostos, com achados de ACCI em 
diferentes condições clínicas. 

O maior grupo clínico com ACCI foi das pacientes do ciclo grávido- 
puerperal, com 26,9% dos casos. Embora a presença de pacientes dos grupos 
clínicos controle de lesão cervical e do grupo vulvovaginite se dessem em 
menor número, revelou-se serem os mais importantes quanto ao percentil de 

casos positivos para lesão cervical. Apresentaram, respectivamente, 20%, e 

21,2%, contra a taxa de 13,5% da amostra geral (Tabela II, p.21).



28 

5.3.1. Grupo Clínico Controle de Lesão Cervical e Grupo Vulvovaginite 

Segundo Gonzalez et al.“, os casos de ACCI favoráveis a LIE 
apresentariam cerca de 2 vezes maior a ocorrência de LIE, em relação aos casos 
de ACCI favoráveis a processo reacional. Contudo, nos casos estudados, 
verificou-se que o grupo clínico vulvovaginite e o grupo de controle de lesão 

cervical apresentaram número semelhante entre si de casos positivos no follow- 

up, respectivamente, 21,2% e 20,0% das pacientes (Tabela II, p.21). Estudos a 

respeito de ACCI correlacionada com as pacientes com antecedentes de LIE 
ainda necessitam ser realizados, uma vez que a maioria dos trabalhos excluem 
as portadoras prévias de LIE na casuística. 

K5.3.2. Grupo Ciclo Grávido-PuerperalK '\. 
V 

...-- 

Sabe-se que durante a gestação ocorrem alterações cervicais semelhantes 

àquelas ocorridas no endométrio uterino. O processo de hiperplasia glandular 
cervical, associado ao processo de hipersecreção, deixaria os lábios cervicais 

edemaciados e capazes de tomar 0 endocérvix evertido, seguido de metaplasia 

escamosa imatura (Figura 8, p.23) que levariam à descrição de ACCI. 
Segundo Michael e Esfahani,24 foram encontrados 16,7% casos de LIE 

de baixo grau e 1,6% de LIE de alto grau associados a ACCI nesse grupo de 
população. Entre as 32 pacientes do ciclo grávido-pueperal estudadas 

ocorreram, respectivamente, 6,2% casos de LIE de baixo grau e 6,2% LIE de 
alto grau, totalizando 12,4% de lesões cervicais. (Tabela II, p.21). O achado de 
lesões significativas nestas pacientes foi próximo ao valor de 13,5% obtido do 

grupo geral.
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Neste grupo, 31,2% pacientes não realizaram investigação da ACCI, 
percentil preocupante, em virtude da possibilidade de haver lesões significativas

~ entre as pacientes que nao foram advertidas para o risco. 

5.3.3. Grupo Clínico Climatério 

Poucos são os dados disponíveis a respeito de alterações menores de 

colpocitologia em pacientes climatéricas. Segundo Kaminski et al.25, ocorrem 
58,3% de lesões atróficas associados a ACCI nesta população. O esfregaço 
hipo-atrófico associa-se a importante processo inflamatório nas pacientes 

perimenopausadas, evidenciando elementos parabasais, com citoplasmas 

eosinofflicos, núcleos picnóticos e um notável número de granulócitos, que, 
quando exuberantes, não permitem uma avaliação adequada do material. Os 
poucos estudos existentes recomendam que a citologia isolada seria meio 

suficiente para o controle dos casoszô* 27, apesar do relato de 2,4% - 3,4% de 

achados neoplásicos no seguimento das pacientes.26'25 Os mesmos achados 
podem também ser encontrados nas pacientes puérperas, cujo epitélio se 

encontra semelhantemente hipotrófico na fase pueperal. Na nossa amostra as 
alterações hipo-atróficas foram encontradas em 10 das 15 pacientes climatéricas 
e em 1 entre as 9 pacientes puérperas. 

As pacientes climatéricas correspondem a 12,6% do total de casos de 
ACCI. Foram encontrados 1 LIE e 1 adenocarcinoma no seguimento deste 

grupo, correspondendo a 13,4% das paciente climatéricas.
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5.3.4. Grupo Miscelânea 

O grupo das pacientes com sangramentos pouco caracterizados, recebeu a 

denominação de miscelânea. Embora seja uma queixa semiológica importante 
para processos neoplásicos, apenas l caso de carcinoma microinvasor foi 

encontrado entre as 4 pacientes que seguiram com follow-up neste grupo. 

5.3.5. Grupo Rotina 

O grupo rotina apresentou apenas um caso de LIE de alto grau entre as 
14 pacientes que prosseguiram com follow-up. Ressalta-se a falta de seguimento 
neste grupo de paciente, as quais l2 (46,2%) entre 26 selecionadas não 

prosseguiram com a investigação de ACCI. 

5.4. INFLAMAÇÃO CELULAR E PROCESSO INFECCIOSO

~ A presença de agente infeccioso e inflamaçao celular acentuada foi 

encontrada, respectivamente, em 57,1% e 28,6% das pacientes com ACCI e 

62,5% e 37,5% dos casos que, posteriormente, revelaram ser positivos para 

lesão do colo uterino. O percentil maior de infecção e processo inflamatório 
severo entre os ACCI com lesão cervical, reforça a constatação da dificuldade 
de interpretação dos esfregaços acometidos por processos reparativos, levando à 

descrição colpocitológica inconclusiva, mesmo os casos onde haveria alterações 
celulares importantes, como o carcinoma de colo uterino (Tabela III, p.22).
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Segundo' Miguel e cols3], existiria um over diagnóstico de ACCI 
associado à presença de infecção por Cândida sp. As alterações como 
alargamento e hipercromasia focal nuclear, halos perinucleares e vacúolos 

citoplasmáticos em células escamosas e metaplásicas presentes na monilíase 
foram associados a tal possibilidade (Figura 7, p.23). Houve o diagnóstico de 8 

(6,7%) casos de candidíase vaginal na presente amostra e nenhuma lesão 
significativa foi verificada no seguimento dos casos. 

Segundo as recomendações de Interin Guidelines de 1992 12, a presença 

de inflamação acentuada nos esfregaços com ACCI requer nova coleta somente 
após 4 a 6 meses. A citologia de controle realizada em período inferior poderia 
associar-se à baixa sensibilidade diagnóstica.1°”32 Sub-Burgmann et tal.” 

relataram uma discrepância entre a conduta ambulatorial e os guidelinesl2'l7'34, 
com 58% das pacientes sendo submetidas a procedimentos de investigação em 
período inferior a 4 meses. 

No serviço aqui relatada, muitas pacientes realizaram nova coleta 

imediatamente após o retorno da consulta inicial, independentemente da 

vigência de processo inflamatório intenso. No futuro, faz-se necessária uma 
preparação para que as pacientes sejam orientadas a retornar em período acima 
de 4 meses. Existe aqui, a particularidade de que nem todos os exames são 
realizados através da coleta tríplice, devido à falta de disponibilidade da escova 

endocervical para todas as pacientes em HU-UFSC. Tornar-se-ia necessária, por 
esta razão, a realização de nova coleta tríplice imediatamente, para melhor 

amostragem do conteúdo endocervical.
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5.5. DIAGNÓSTICO DO FOLLOW-UP 

Na Tabela IV, estão listados os estudos encontrados na literatura, 

correlacionando os achados clínicos de pacientes com ACCI. Embora os 
critérios de inclusão adotados para as pacientes tenham variado entre as

~ amostras, os números permitiram a comparaçao de alguns itens. 

Tabela IV. Estudos de ACCI e achados do follow-up 
Resultados do seguimento de pacientes com ACCI 

Autores ANO No. de Tx. De LIE de LIE de 
ACCI ACCI Baixo grau Alto grau 

CA Perda do Método de 
Follow-up Investigação* 

Davis et al..35 

Siptzer et al. 2° 

Kaminslci et al.” 

Lindheim et al. 22 

Montz et al.” 
Slawson et al.” 

Selvaggi et al.” 

Cox et al.” 
Ryan et al.” 
Mancini ei al.” 

Kaufman et al. '7 

Gonzalez et al.” 

Yang et al.” 
Sheils et al.” 

cecchini em ar" 

Auger et al.” 

Stanstny et al.” 

Wulizm ez ai.” 

Ghoussoud et al.“ 

Alanen et al.” 

Presente estudo 

1987 

1987 

1989 

1990 
1992 
1993 

1994 
1995 

1996 

1996 

1996 

1996 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1998 

1998 

400 
97 

115 

101 

91 

159 

114 

217 
101 

162 

118 

118 

372 
296 
303 

52 
116 

668 
235 
136 

119 

1,8% 

>1,5% 
6% 

1,8% 
1,6% 
6,36% 
3,7% 

1,3% 

4,5% 
2,0% 

0,9% 

10,0% 
7,2% 
1,7% 
12,9% 

25,7% 
25,0% 
23% 
28% 

8% 
9,3% 
43,3% 
8,4% 

14,0% 
13,0% 
13,0% 
1 1,4% 
4,0% 
4,2% 

2,5% 
7,2% 
2,6% 
19,7% 

9% 
13,0% 
6,9% 
8% 
1,2% 
9,0% 
2,5% 
3% 
5% 
5,9% 
10% 
4% 
9% 
5,1% 
8,0% 
5,9% 

1,0% 

1,0% 

1,2% 
1,7% 

0,3% 
4% 

7% 
3,4% 

31,3% 

13,8% 
17% 
66% 

2,8% 
19% 

39% 

45% 

28,6% 

C, CP, H 
C, CP, H, CG 

C, CP, H 
C, CP 
C, CP 
C, CP 
C, H 

C, CP, H, HC 
H,P 

C, CP, H 
C, H 
C, H
C 

C, H 
C, CP, H 
C, H 

C, H, P 
C, CP, H 
C, H 
C, CP 
C, H 

C=citologia, CG=cervicografia, CP=colposcopia, H=histologia, HC=Hybríd capture para 
detecção de HPV, P=PAPNET Cytological Screeníg System,, LIE=Lesão Intraepitelial 
Escamosa, CA=Carcinoma de colo uterino, ACCI=Atipia Celular de Caráter Indeterminado.
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O presente estudo apresentou LIE de baixo grau (4,2%) inferior à 

maioria dos estudos relacionados (4%-43,3%), enquanto que os percentis de 

LIE de alto grau (5,9%) e carcinoma/adenocarcinoma (3,4%) foram 

compatíveis com os estudos relacionados, respectivamente entre 1,2% - 19,7% e 

1,0% - 7,0%. 

A divergência dos estudos quanto à incidência de ACCI entre os 

diferentes laboratórios de citologias pode ser explicado pelo caráter subjetivo 

dos critérios citológicos de ACCI.1°'28 Nos estudos do College of American 
Pathologists, a taxa de concordância de ACCI entre um grupo de 

citopatologistas experientes atingiu apenas de 23% a 29%.17°19 
Segundo Ghoussoub et al.44, os levantamentos retrospectivos de 

seguimento de ACCI baseados em exames histopatológicos relataram duas 
vezes mais o achado de LIE do que os estudos baseados em citologia cervical. 
Uma adequada análise de fator ACCI como predictor de LIE deveria incluir os 
dados clínicos (p.ex idade, antecedentes ginecológicos, classe sócio-econômica, 

e método de investigação). 
No estudo realizado, verificou-se que, entre as 22 pacientes que se 

submeterame a biópsia, 9 (40,9%) casos eram negativos para malignidade e 13 

(59,l%) casos apresentavam LIE a carcinoma microinvasor de colo uterino. A 
presença de maior número de lesões cervicais entre as pacientes que se 

submeteram a estudo histopatológico se explica pela indicação de realizar 

investigação mais agressiva naquelas que apresentavam fatores de risco, 

havendo, conseqüentemente detecção de maior número de lesões significativas 
no follow-up dessas pacientes.
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5.6. A CONDUTA INVESTIGATÓRIA DE ACCI 

A taxa de pacientes que não mantiveram o seguimento de ACCI foi de 
28,6%, incluindo as 13 pacientes que retornaram para controle de outras 

condições (p.ex. pré-natal), mas que não realizaram investigação do colo 
uterino. Este percentil de perda de follow-up de ACCI situa-se entre a variação 
de 2,8% a 66% encontrada na literatura.17”21'25”26'36'37”39 

A possibilidade de haver lesões letais entre o grupo que não investigou 
ACCI deve constituir motivo de alerta para a classe médica. As gestantes e as 
pacientes do grupo rotina da presente amostra foram aquelas que apresentaram 

menor índice de investigação de ACCI. Questiona-se se estas pacientes foram 
adequadamente orientadas para a necessidade de verificar o resultado da 

colpocitologia na consulta inicial. 

Segundo a American College of Obstetricians and Gynec0l0gists34, a 

ACCI foi representada pelo CID-9-CM código 795.0. Pode ser determinada por 
meio de citologia cervical e requer notificação à paciente da citologia anormal e 

recomendações de acompanhamento freqüente, com realização de: 
0 Biópsia de quaisquer lesões suspeitas cervicais ou vaginais; 

0 Tratamento de infecções específicas; 

0 Colposcopia e biópsia, nos casos de: a) dois ou mais laudos de ACCI; b) 
fatores de alto risco para neoplasia cervical (p.ex. infecção por HPV, portadores 
do vírus da imunodeficiência adquirida, tabagismo, ou múltiplos parceiros 

sexuais). 

A normativa brasileira do Programa Nacional de Combate ao Câncer do 
Colo Uterino de 1998 orienta que se realize a repetição do exame de 

Papanicolaou 6 meses após a deteção de ACCI, LIE de baixo grau e HPV. A 
conduta expectante com controle por colpocitologias, segundo esta
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recomendação, seria a mais adequada para as pacientes sem outros fatores de 
risco.7 

Há defensores de que uma avaliação colposcópica deva ser 

imperativa,46”22 para evitar retardo no diagnóstico e tratamento das lesões 

intraepiteliais e lesões malignas.” 

Os testes para detecção de HPV por captura híbrida demonstraram uma 
sensibilidade de 74 a 86% para detecção de LIE em ACCI contra 60% da 
citologia convencional.29'48 Infelizmente, tal método não se encontra disponível 

para a população alvo do presente serviço. 

Verificou-se que não existe uma padronização para seguimento dos casos 
de ACCI no presente Serviço de Ginecologia e Obstetrícia. Na maioria (7l,4%) 
dos casos realizou-se o acompanhamento com colpocitologia. Em 23,5% dos 
casos foi investigado com colposcopia e 18,5% com estudo histopatológico. 

5.7. ACCI DE ORIGEM GLANDULAR 

As lesões cervicais glandulares do colo uterino são menos freqüentes que 
as lesões escamosas49. A taxa de ACCI de origem glandular foi descrita em 
0,2%, ocorrendo em população com idade acima da quarta décadag. Segundo 
estudo de Eddy et also, em 34% dos casos de ACCI de origem glandular 
associaram-se a lesões cervicais significativas (83% de caráter pré-invasiva e 

17% invasiva). Cerca de 75% tinham como diagnóstico final lesões escamosas, 
apesar da morfologia glandular sugerida. Assim, diferentemente da categoria de 

ACCI de origem escamosa, as pacientes com ACCI de origem glandular 
apresentariam risco significativo para lesões malignas, quer de origem glandular 

ou escamosa. Uma investigação completa através de colposcopia, biópsia e 

curetagem endocervical para pacientes com ACCI de origem glandular tem sido
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recomendado na literatura, embora não haja um consenso a esse respeito.8” 1°” 22 

Na amostra estudada, o achado de 2 casos de adenocarcinoma em 6 (5%) casos 
de ACCI de origem glandular ressalta a necessidade completa investigação 
para estes casos.



5.8. COMENTÁRIO FINAL 

Este estudo não se propôs a discorrer sobre a significância estatística dos 

dados analisados, mas a importância da realização de uma adequada 

investigação e acompanhamento das pacientes com ACCI, em virtude da ampla 
variedade de situações clínicas associadas a esta condição. 

Segundo recomendações do Internacional Academy of Cytologylo 

publicadas em 1997, os laudos de ACCI deveria ser qualificada de maneira que 
defina o risco aumentado de a paciente apresentar lesões. Dados estatísticos 
relativos aos diagnósticos mais comumente associados, provenientes do próprio 
serviço de citopatologia, poderiam acompanhar os laudos citológicos. 

Estudos futuros51”52”53 poderão prover bases morfológicas ou talvez 

moleculares para distinção dos verdadeiros precursores de neoplasias entre as
~ alteraçoes colpocitológicas menores. 

Está em andamento o ASC US/LSIL Triage Study 51, um estudo orçado em 
20 milhões de dólares, que pretende avaliar nos próximos três anos, formas de 

tratamento e acompanhamento de lesões menores de colpocitologia. Esse estudo 
tem ênfase na relação custo-benefício entre os métodos tradicionais, os testes de

~ detecçao de HPV (Hibrid Capture Microtiter DNA) e os sistemas 

computadorizados de leitura de esfregaço cervical (p.eX. PAP-NET®). 

O manejo do ACCI, no momento, requer julgamento clínico e 

acompanhamento dirigido para circunstâncias individuais. Devido às condições 
~ ~ sócio econômicas da populaçao assistida pelo HU/UFSC e a alta taxa de evasao 

das pacientes, uma conduta investigatória mais apurada, com colposcopia e 

biópsia de lesões suspeitas é apoiada pelo presente estudo.



~ 
6. CoNcLUsoEs 

A incidência de ACCI no SAP- HU é de 0,9% e a razão dentre ACCI e LIE 
é de 1,2. 

A ACCI está associada ao ciclo grávido-puerperal, a pacientes da rotina 
clínica, às portadoras de antecedentes de lesão cervical do colo uterino, e, 
à presença de vulvovaginites. 

Os processos infecciosos são encontrados em 57,1% dos casos de ACCI. 
Verifica-se a negatividade para lesão cervical em 54,6% das pacientes 
com ACCI. 
Observa-se a existência de 4,2% de LIE de baixo grau, 5,9% de LIE de 
alto grau, 1,7% de adenocarcinoma endocervical e 1,7% de carcinoma 

de colo uterino, num total de 13,5% das pacientes com ACCI. 
O acompanhamento das paciente com ACCI, no Serviço de Ginecologia e 

Obstetrícia do HU/UFSC, é realizado com colpocitologia oncótica em 
71,4%, colposcopia em 23,5% e avaliação histopatológica em18,5%. 
A taxa de pacientes que não prosseguem com a investigação de ACCI no 
presente serviço é de 28,6%.
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RESUMO 

OBJETIVO: Quantificar a taxa de ACCI nos exames de Papanicolaou, 
verificar as condições clínicas e os diagnósticos associados a esta categoria. 

Secundariamente, descrever o manejo clínico destas pacientes. 

MÉTODO: Estudo retrospectivo transversal, através de levantamento do 
registro médico dos casos de ACCI no período de 1994-1997 do HU-UFSC. 

RESULTADOS: Foram encontrados 119 casos de ACCI, 
correspondendo a incidência de 0,9% e relação ACCI/LIE de 1,2. Quanto aos 
grupos clínicos, 27% eram pacientes obstétricas, 13% climatéricas, 17% 
apresentavam antecedentes de lesão cervical, 22% rotina e 6% miscelânea. O 
follow-up foi em média 9,8 meses, excluindo 28,5% das pacientes não 

prosseguiram com a investigação de ACCI. O seguimento através de esfregaço 
cervical ocorreu em 71,4% dos casos, colposcopia em 23,5%, estudo 

histopatológico em 18,5%. Ao todo, 2,5% permaneceram com ACCI, 54,6% 
foram negativos para malignidade e 13,5% foram positivos para lesão cervical. 

Verificou-se 4,2% de LIE de baixo grau, 5,9% de LIE de alto grau, 1,7% de 
adenocarcinoma endocervical e 1,7% de carcinoma microinvasor de colo 

uterino. 

/ CONCLUSÃO: Sob a colpocitologia de ACCI pode existir LIE e 

\carcinoma microinvasor indetectado. Estudos de seguimento com controle de 
esfregaços periodicamente ou colposcopia e biópsia devem ser considerada 
nestas pacientes.

O



SUMMARY 

' OBJECTIVE: This study focused on the incidence, the description of clinical 
conditions, follow-up findings and management of patients with atypical cells of 

undetermined significance in Papanicolaou smears. 

METHOD: A transversal and retrospective study was performed. Data of 

pacients were collected from medical records, from 1994-1997. 

RESULTS: One hundred and nineteen patients were included, 0,9% of the 
Papanicolaou smears processed. The ration between atypical cells of undetermined 
significance and intraepithelial lesions was 1,2. The clinical conditions were classified 

as obstetric (27%), climacteric (13%), follow-up of cervical lesion (17%), routine 

(22%) and miscellaneous (6%). The mean time of the follow-up was 9.8 months. The 
management pattems varies from cervical smear control in 71,4%, colposcopy 23.5% 
and histological study was perfonned in 18,5 ,8%. Non-investigations succeed in 28.5% 
of cases. Only 2.5% remained with this condition. Overall, 54.6% became normal, 
13.5% were positive for cervical lesion. There were 4.2% of low grade squamous 

intraepithelial lesions, 5.9% high grade squamous intraepithelial lesions, 1.7% 

adenocarcinomas and 1.7% microinvasive carcinoma. 

CONCLUSIONS: This study shows that in our laboratory under a 

cytodiagnosis of atypical cells of undetermined significance may have undetected 
intraepithelial lesions, even microinvasive carcinomas. Follow-up studies should be 

considered in all these patients.



TCC 
UFSC 
TO 
0124 

Ex.I 

N-Chflflh TCC UFSC TO 0124 
Autor: 'I-Ching, Lee 
Título: Qual 0 significado clínico da at 

~ 

IIIII I II|||I|I|I III ||l|| II IIII III 
972803166 Ac. 254259 

Ex.l UFSC BSCCSM 

III


