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sua prevenção através da implementação de medidas
profiláticas ou terapêuticas em estádios precoces da in-
feção1,2,3. O CCU em Portugal atualmente apresenta
uma ocorrência de cerca de 750 novos casos por ano.
Na Europa é o sexto cancro mais frequente nas mulhe-
res, apesar dos avanços que se têm efetuado a nível do
diagnóstico e tratamento das lesões pré-malignas2. A
elevada persistência de infeção por HR-HPV revela a
importância da sensibilização da população para os
comportamentos de risco, assim como participação em
programas de vacinação e rastreio4.

O HPV divide-se em alto e baixo risco, estando a 
sua classificação associada ao seu potencial oncongé-
nico, nomeadamente, no desenvolvimento de lesões

Abstract

Overview and aims: Cervical cancer (CC) is the fourth leading cause of cancer death in women globally, and accounts
around 311,000 deaths annually, being the persistent infection with high-risk Human Papilloma virus the most common
cause. The prevention of CC is based on gynecological screening, which allows to classify the degree of existing lesion, as
well as to identify other changes which may contribute to the development of these lesions and subsequent neoplasia. We
aim to analyze the prevalence of cancerous and pre-cancerous lesions in the Algarve population attending the Private Hos-
pital of Algarve (HPA), through the study of the results of gynecological cytology performed in this Hospital. Study design:
Retrospective observational study from the clinical database.
Methods: Data collected from the gynecological cytological analysis of female users between 25 up to 65 years old, car-
ried out between January 2013 and December 2017.
Results: It was found that the number of samples increased over the five years, making a total of 28346 samples, in which
the cytological result with the highest percentage is the negative, with 95.6%. Of the cytology’s with lesions (4.4%), the one
with the highest percentage is ASCUS with 2.2%, followed by LSIL with 1.7%. The Algarve municipality with the highest
number of injuries identified is Faro 19.7%, followed by Portimão 15.8%. On the other hand, Castro Marim is the county
with the lowest frequency of injuries 0.3%, and Alcoutim did not present any detected injuries; the age range with the lar-
gest number of samples is from 35 to 40 years old.
Conclusion: This study showed that, in Algarve, the adherence to greater female health care increased in the population
that uses the HPA, with the negative cytologic result being the most prevalent.
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INTRODUÇÃO

A nível global, o cancro do colo do útero (CCU) é
um dos mais prevalentes na mulher sendo res-

ponsável por aproximadamente 570.000 novos casos e
cerca de 311.000 mortes associadas em 2018. A infe-
ção persistente pelo Papiloma Vírus Humano (HPV) de
alto risco (HR-HPV), é considerada a causa mais co-
mum de CCU desde a década de 70, assim é possível a
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malignas e benignas, respetivamente5,6,7. As lesões pré
cancerigenas são classificadas de acordo com o seu grau
de diferenciação8,9,10. O sistema de Bethesda permite re-
portar resultados de screening de citologia ginecológi-
ca de modo uniforme, com informações relevantes para
o clínico10. De acordo com este sistema as lesões clas-
sificam-se em: Células pavimentosas de significado in-
determinado (ASC-US), Lesão Intraepitelial de Baixo
Grau (LSIL), Alterações pavimentosas de significado
indeterminado, não se podendo excluir lesão intraepi-
telial de alto grau (ASC-H), Lesão Intraepitelial de Alto
Grau (HSIL) e Carcinoma pavimento celular/epider-
móide (CP)8,11. As alterações observadas nas células
glandulares, que incluem alterações nas células endo-
cervicais e/ou endometriais, podem ser classificadas em
Células glandulares atípicas (AGC), e Adenocarcino-
ma8.

Sendo o CCU precedido de lesões, a sua deteção é
de extrema importância. Neste momento o rastreio do
CCU em Portugal abrange cerca de 98% de toda a po-
pulação feminina12. Na região do Algarve, o programa
de rastreio foi implementado em 2010, estando em
quarto lugar a nível nacional relativamente à taxa de
mortalidade por CCU13,14. Em Portugal, desde o ano de
2019 o programa de rastreio funciona através do tes-
te de tipificação de HPV seguido de teste papanico-
laou dependendo do resultado da tipificação, em mu-
lheres entre os 25 e os 60 anos15. Este teste verifica a
presença de diversos tipos de HR-HPV como o 16 e 18
e outros, o que providência informação relevante re-
lativamente à infeção, mesmo que não sejam visuali-
zadas alterações a nível da citologia ginecológica16. Se
a tipificação for positiva para o HR-HPV 16 e 18 as
utentes são encaminhadas para a consulta de Patolo-
gia Cervical, caso seja positivo para HR-HPV Outros ti-
pos, deve ser realizada uma citologia, utentes com ti-
pificação negativa devem realizar o teste novamente
após um ano15.

Atualmente, existem no mercado vacinas profiláti-
cas, que são baseadas na expressão recombinante e atra-
vés da clonagem do gene principal da cápside viral L1
em partículas virais (VLP). A vacina bivalente contem
VLPs do tipo 16 e 18 e as quadrivalentes, do tipo
16,18,6,11. A vacinação contra o HPV integra o Plano
Nacional de Vacinação (PNV) desde Março de 2008,
para adolescentes com 13 anos de idade17,18.

Com este estudo pretende-se analisar a incidência
das lesões pré cancerígenas na população algarvia que
recorre ao HPA, assim como verificar a presença/au-
sência de teste de HPV efetuados, de forma a avaliar a

evolução citopatológica da população em relação a es-
tas lesões.

MATERIAIS E MÉTODOS

A população estudada foi composta por 28346 amos-
tras de citologias ginecológicas, recebidas no laborató-
rio de anatomia patológica do HPA, entre janeiro de
2013 a dezembro de 2017. Do total das amostras foram
excluídas as amostras de mulheres com menos de 25
anos e mais de 65 anos, cujo concelho de proveniên-
cia não fosse Algarvio e cujo resultado da citologia fos-
se insatisfatório.

A amostra em estudo foi obtida através do recurso à
base de dados em Microsoft® Excel e ao software Novo-
PathTM do Serviço de Anatomia Patológica do HPA. Foi
analisada a prevalência das lesões de ASC-US, LSIL,
ASC-H, HSIL, CP e Adenocarcinoma.

A análise estatística foi efetuada com recurso ao soft-
ware IBM® SPSS® versão 25. Verificou-se as prevalên-
cias de cada variável em estudo, bem como aplicou-se
o teste Qui-quadrado de Pearson para avaliar possíveis
correlações estatísticas, que foram consideradas posi-
tivas e significativas para valores de p≤0,05.

As amostras recebidas no laboratório, após o pro-
cessamento, foram submetidas a coloração Papanico-
laou no colorador automático (Thinprep® 2000) e ana-
lisadas ao microscópio por citotécnicas. Todas as amos-
tras com lesão ou suspeitas de lesão foram revistas pelo
médico patologista. Em relação as amostras para teste
HPV, estas foram enviadas para laboratórios externos,
sendo detectados o HR-HPV 16, 18 e outros (31, 33,
35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 e 68).

RESULTADOS

Os resultados apresentados provêm da análise de da-
dos referentes ás citologias ginecológicas que deram
entrada no laboratório de Anatomia Patológica de mu-
lheres pertencentes aos concelhos algarvios, com ida-
des compreendidas entre os 25 e os 65 anos, com ci-
tologias satisfatórias, entre o ano de 2013 e 2017, per-
fazendo assim um total de 28346 amostras (n=28346).
Foi também analisada a presença ou ausência do teste
de tipagem de HPV na amostra.

Prevalência das citologias ao longo dos anos e
de acordo com faixa etária
Através da análise da distribuição do numero de amos-
tras, foi possível verificar que este foi aumentando ao



Frequência das citologias
de acordo com o 
Resultado Citológico 
segundo as faixas etárias
No que diz respeito ao resulta-
do citológico das amostras em
estudo, constatou-se que o re-
sultado com maior percenta-
gem é o Negativo com 95.6%.
Das 1240 citologias identifica-
das com lesão (4,4%), a que
apresenta maior percentagem
é ASCUS com 2.2% (625 cito-
logias), seguida de LSIL com
1.7% (482 citologias). As le-
sões menos frequentes são CP
com apenas 1 resultado e Ade-
nocarcinoma sem frequência
(Quadro II). A relação entre a

idade das pacientes e o resultado obtido foi avaliada, ve-
rificando-se uma relação estatisticamente significativa
(p=0.000). Esta relação pode ser explicada pelo facto de
que nas faixas etárias analisadas o resultado mais fre-
quente é Negativo. No entanto, verifica-se que entre as
faixas etárias de 25-30 anos e 40-45, o resultado AS-
CUS tem vindo a aumentar, após os 45 anos este re-
sultado diminui drásticamente. O resultado LSIL tam-
bém aumenta nas faixas etárias de 25-30 e 35-40, de-
crescendo depois a partir destas idades. O resultado
HSIL apresenta maior percentagem entre os 40-45
anos. O AGC surge mais frequentemente entre os 45-
-50 anos. O único CP identificado foi detectado entre
os 35-40 anos de idade (Quadro III). Foi também pos-
sível verificar que existe uma relação estatística signifi-
cativa entre o resultado citológico e os anos analisados
(p=0.000), com o número de citologias negativas a su-
bir desde 2013 a 2017 (Quadro IV).

Prevalência das citologias identificadas com 
lesões de acordo com os diferentes concelhos
algarvios
As amostras referentes às utentes com lesões identifi-
cadas (1240), foram analisadas quanto à sua distribui-
ção por concelho Algarvio. Observou-se que o conce-
lho que apresenta maior número de lesões identifica-
das é Faro (244), seguido de Portimão (196). Castro
Marim é o concelho com menor frequência de lesões
(4) e Alcoutim não apresenta nenhuma lesão detetada
(Figura 3). Verifica-se ainda que excetuando Albufeira,
Aljezur e Silves onde a lesão mais frequente é LSIL, nos
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longo dos cinco anos. Observou-se que o maior au-
mento ocorre de 2016 para 2017 (Figura 1). Em rela-
ção à distribuição das citologias pelas diferentes faixas
etárias, verificou-se que o intervalo de idades com
maior prevalência de amostras é 35-40 anos (5249
amostras), sendo o intervalo de idades com menor pre-
valência 60-65 anos, com 1485 amostras (Quadro I).
Ao analisar as diferentes faixas etárias ao longo dos cin-
co anos verificou-se que de 2013 a 2016 a faixa etária
com maior número de citologias realizadas foi 35-40
anos, sendo que em 2017 a faixa etária com maior fre-
quência de citologias realizadas foi a de 40-45 anos. In-
dependentemente do ano, a partir dos 55 anos o nú-
mero de citologias realizadas baixa consideravelmente
(Figura 2).
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FIGURA 1. Prevalência das citologias pelos diferentes anos.

QUADRO I. PREVALÊNCIA DE CITOLOGIAS SEGUNDO A
FAIXA ETÁRIA.

Idade Prevalência
[25-30[ 2644
[30-35[ 4409
[35-40[ 5249
[40-45[ 4908
[45-50[ 4144
[50-55[ 3329
[55-60[ 2180
[60-65] 1485
Total 28346
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restantes concelhos a lesão mais frequente é ASCUS
(Figura 4).

Prevalência da Tipagem de HPV e respetivo 
resultado
Em relação á tipagem de HPV, foram submetidas ao tes-
te HR-HPV 2.5% da totalidade das citologias, o que
equivale a 704 amostras. Do total de amostras, 63.1%
obteve resultado negativo (Figura 5). Quando analisa-
da a relação entre a realização da tipagem de HR-HPV
e as diferentes faixas etárias, verificou-se que estão re-
lacionadas estatisticamente (p=0.000). A faixa etária
que realizou maior número de tipagem de HPV foi a
dos 30-35 anos, decrescendo a partir deste intervalo
de idades. Constatou-se que a faixa etária com mais re-
sultados de HR-HPV positivos situou-se entre os 30-35
anos (Quadro V).

Ao testar a relação entre os resultados obtidos para ti-
pagem de HPV e os diferentes resultados citológicos,
observou-se que nas citologias com resultado negativo
a maior frequência de HR-HPV foi também negativa.

Em relação às 130 amostras identificadas com ASCUS
que realizaram tipagem, 82 apresentaram resultado de
HR-HPV negativo; das 95 utentes identificadas com
LSIL que realizaram tipagem, 64 resutados foram posi-
tivos para HR-HPV; relativamente à lesão HSIL, todas as
utentes foram positivas para HR-HPV (Figura 6). Ten-
do em conta o periodo de tempo analisado, verificou-
-se um aumento do número de tipagens de HR-HPV
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FIGURA 2. Prevalência das citologias de acordo com as faixas etárias.

QUADRO II. RESULTADO DAS CITOLOGIAS AVALIADAS.

Resultado Frequência Percentagem
Negativo 27104 95,6
ASCUS 625 2,2
ASC-H 40 0,1
LSIL 428 1,7
HSIL 43 0,2
Carcinoma epidermoide 1 0,0
AGC 51 0,2
Total 28346 100,0



DISCUSSÃO

Em Portugal, o CCU exibe uma
frequência considerável entre a
população feminina, sendo que o
rastreio abrange apenas 76% da
população feminina, utilizando
como estudo principal a realiza-
ção da citologia cérvico vaginal.
Segundo os dados da DGS de
2015, a região do Algarve está em
quarto lugar a nível nacional re-

lativamente à taxa de
mortalidade por
CCU19.

Ao ser analisada a
prevalência das cito-
logias ao longo de
cinco anos (2013-
-2017), foi verificado
que o número de
amostras aumentou,
o que pode estar as-
sociado a um au-
mento da sensibiliza-
ção da população
por parte dos meios
de comunicação das
entidades de saúde
regional e DGS, co-
municação social, e
intervenção informa-

tiva nas escolas para a existência do vírus HPV e sua re-
lação com o CCU. Incorrendo com cautela no domínio
da especulação, é possível que estas acções de sensibi-
lização por parte das várias entidades, tenham gerado
uma maior consciencialização dos perigos da infeção

realizadas. Através da análise da relação entre os conce-
lhos algarvios com lesões identificadas e a prevalência
de tipagem de HR-HPV, verificou-se que o concelho
onde se realizou maior número de tipagem de HR-HPV
foi Faro (55), seguido de Olhão (37) (Figura 7).
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FIGURA 3. Prevalência das amostras positivas pelos diferentes concelhos.

QUADRO III. PREVALÊNCIA DE CITOLOGIAS SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA.

Idade
[25-30[ [30-35[ [35-40[ [40-45[ [45-50[ [50-55[ [55-60[ [60-65[

Diagnóstico Negativo 2474 4183 4980 4678 3991 3211 2126 1461
ASCUS 70 100 135 123 86 68 29 14
ASC-H 4 9 11 6 4 4 1 1
LSIL 89 100 104 77 50 39 19 4
HSIL 3 9 12 13 2 4 0 0
Carcinoma epidermoide 0 0 1 0 0 0 0 0
AGC 4 8 6 9 11 3 5 5

QUADRO IV. RESULTADO DAS CITOLOGIAS AVALIADAS SEGUNDO OS ANOS.

Ano
2013 2014 2015 2016 2017 Total

Negativo 4255 5388 5515 5674 6272 27104
ASCUS 99 119 153 156 98 625
ASC-H 9 11 8 7 5 40
LSIL 59 99 125 110 89 482
HSIL 4 18 5 6 10 43
Carcinoma epidermoide 0 1 0 0 0 1
AGC 5 19 14 7 6 51

Total 4431 5655 5820 5960 6480 28346



por parte do vírus HPV resultando num processo de
diagnóstico mais eficaz. Este aumento da adesão à rea-
lização da citologia cérvico-vaginal foi observado em
todas as faixas etárias estudadas, no entanto apresenta
maior prevalência entre os 35-40 anos. Tendo em con-
ta que o vírus pode demorar entre 5 a 20 anos a se ma-

nifestar e a prevalência da infecção ocorrer em mulhe-
res com menos de 25 anos, o qual coincide com o ini-
cio da atividade sexual, é precisamente na faixa etária
dos 35-40 anos que normalmente são detetados sinais
de lesão, sendo por isso expectável que esta faixa etá-
ria apresente uma maior frequência de citologias efe-
tuadas20,21. A faixa etária com menor prevalência de ci-
tologias realizadas é entre os 60-65 anos, tal fato poderá
estar relacionado com a diminuição da prevalência da
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FIGURA 4. Resultado citológico nos diferentes concelhos.
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37%
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FIGURA 5. Prevalência do resultado da tipagem de HPV.

QUADRO V. RESULTADOS DE HPV SEGUNDO FAIXAS
ETARIAS.

Resultado HPV
Idade Positivo Negativo
[25-30[ 52 49
[30-35[ 60 100
[35-40[ 42 101
[40-45[ 43 84
[45-50[ 17 37
[50-55[ 12 23
[55-60[ 13 15
[60-65[ 3 5
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FIGURA 6. Resultados de tipagem de acordo com resultado citológico.
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FIGURA 7. Prevalência do resultado da tipagem de HPV segundo os concelhos Algarve.
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infeção por HPV em mulheres mais velhas, bem como
fatores relacionados com a população estudada, como
por exemplo, dificuldade de aceder aos serviços de saú-
de, receio, baixos rendimentos, pouco conhecimen-
to/informação, entre outros21.

A análise da prevalência das citologias por faixa etá-
ria foi também analisada em relação a cada ano estu-
dado. Os resultados obtidos estão de acordo com as in-
formações mencionadas anteriormente, ou seja, a fai-
xa etária mais prevalente foi 35-40 anos, exceptuando
2017. Independentemente do ano, a faixa etária me-
nos prevalente foi dos 60 aos 65 anos o que vai de en-
contro aos resultados obtidos por Teixeira, et al.,
(2019), que afirmam que em Portugal, à semelhança do
que se observa em Espanha, tem havido menor preva-
lência na adesão ao exame citológico em mulheres de
idade mais avançada22.

Relativamente ao tipo de resultado citológico mais
frequente neste estudo, verificou-se que o negativo foi
o mais prevalente, tendo em conta que dentro deste re-
sultado são incluídas alterações reativas, microorga-
nismos e atrofia. O rastreio de CCU no Algarve foi ini-
ciado em 2010, o que pode ter resultado num aumen-
to da sensibilização e conhecimento por parte da po-
pulação da existência e consequências da infeção pelo
vírus HPV, como mencionado anteriormente. Adicio-
nalmente, ao serem realizadas maior número de con-
sultas de rotina anuais a probabilidade de obter resul-
tado negativo aumenta. Estas consultas incluem por
norma a observação colposcópica, recolha de amostra
para citologia e potencial teste de tipagem, garantindo
que qualquer alteração é detetada precocemente e rea-
lizado o respetivo tratamento ou seguimento, pois
quanto mais prematuro for o diagnóstico mais ade-
quada será a terapêutica.

O CCU é precedido de lesões pré-neoplásicas e se-
gundo os consensus (2014) a classificação de ASCUS
deve ser mantida numa percentagem abaixo dos 5%, a
classificação de ASC-H deve representar entre 5 a 10 %
de todos os casos de alteração de significado indeter-
minado, a classificação de LSIL deve representar apro-
ximadamente 2%, a lesão de HSIL deve representar cer-
ca de 0.5% de todas as amostras9. Como se pode ob-
servar no Quadro II, todos os resultados avaliados es-
tão de acordo com as percentagens consensus.
Adicionalmente, apenas foi detetado um caso de CP e
nenhum de Adenocarcinoma, bem como o resultado
Negativo tem vindo a aumentar. Estes resultados indi-
cam de um modo geral que o rastreio citológico no HPA
está a evoluir no sentido de detectar cada vez mais le-

sões pré-neoplásicas, o que adicionado a um bom
acompanhamento da mulher, evita a evolução das le-
sões para CCU.

Também de acordo com os resultados apresenta-
dos anteriormente, quando analisadas as faixas etá-
rias das utentes tendo em conta o resultado citológi-
co, verificou-se que a faixa etária com maior número
de lesões é entre os 35 e 40 anos, diminuindo nas fai-
xas etárias seguintes, estando inclusive o diagnóstico
de HSIL ausente a partir dos 55 anos de idade. Estes
resultados poderão ser explicados devido ao fato de as
mulheres serem mais susceptíveis à infeção por HPV
em idades mais jovens, entre os 16 e os 25 anos, e sa-
bendo que uma lesão pode levar entre 5 a 20 anos a
desenvolver, é por volta dos 35 anos que as lesões se
começam a manifestar, tendo depois uma diminuição
com o avançar da idade23. Em relação ao único caso
de CP identificado, foi detetado precisamente na fai-
xa etária 35-40. Este resultado está em concordância
com os resultados de Cibas et al., (2009), onde foi ve-
rificado que a maior parte das mulheres com CCU
têm idades comprendidas entre os 35 e os 55 anos,
podendo até surgir em mulheres com idade inferior
aos 35 anos. Relativamente às lesões glandulares, ob-
servou-se neste estudo que apresentam uma incidên-
cia muito baixa ou nula, estando de acordo com es-
tudos anteriormente realizados, inclusive este tipo de
lesões são muito subtis e por vezes de dificil identifi-
cação citológica, sendo necessário análise histológi-
ca8,24.

Observou-se que Faro e Portimão são os dois con-
celhos com maior prevalência das lesões identificadas.
Segundo os últimos dados do Instituto Nacional de es-
tatisticas (INE) em 2012, estes dois concelhos algar-
vios possuem uma grande densidade populacional o
que pode explicar estes resultados. Por outro lado, o
concelho de Alcoutim não teve nenhuma lesão identi-
ficada, estes resultados podem estar associados a vá-
rios fatores, nomeadamente, apresenta uma densidade
populacional muito abaixo da média (5.1 hab/Km2) e
este número tem vindo a diminuir25. Adicionalmente,
cerca de 43.9% da população tem mais de 65 anos, sen-
do esta a faixa etária com menor frequência de citolo-
gias efetuadas25.

Em relação à prevalência da tipagem de HPV, os 
resultados demonstraram que das 704 amostras tipa-
das, 63% obteve resultado negativo. Uma vez que uma
grande percentagem de tipagem foi realizada em amos-
tra cujo resultado era Negativo, era esperada esta 
percentagem. No entanto, das amostras com resultado
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Negativo, 115 tiveram tipagem para HR-HPV positiva,
o que indica que apesar da lesão ainda não se estar a
manifestar citológicamente, a infeção é positiva, e, des-
te modo, a utente terá um maior seguimento de modo
a poder monitorizar a sua evolução. Das lesões ASCUS
tipadas, apenas 40% teve resultado positivo para HPV
de alto risco, segundo estudos realizados o virus HPV
de alto risco é encontrado em aproximadamente 50%
dos ASCUS, pois entre um a dois terços não têm asso-
ciação á infeção pelo HPV, sendo sim, decorrentes de
processos benignos de inflamação ou atrofia.9,21

Dos 95 casos de LSIL que realizaram tipagem, 64 fo-
ram positivos para HR-HPV, o que equivale a 67% sa-
bendo que o HPV de alto risco normalmente é encon-
trado em cerca de 70% dos casos de LSIL, o resultado
obtido está de acordo com estudos anteriores efetuados
por Serrano et al. (2018)21. Em relação à lesão HSIL, ve-
rificou-se que todos os casos apresentaram o resultado
positivo para HPV de alto risco, uma vez que este tipo
de lesão está associada a HPV de alto risco, sendo raro
encontrar casos de HSIL que apresentem HPV de alto
risco negativo9. O concelho de Faro foi o concelho Al-
garvio que realizou maior número de tipagem.

Em conclusão, a faixa etária das pacientes revelou
ser um fator importante tanto a nível da prevalência
das citologias, como da prevalência das lesões, existin-
do, em ambas, uma diminuição com o aumento da ida-
de das pacientes.

Ao longo dos anos estudados o resultado Negativo
demonstrou sempre uma tendência de aumento.

A elevada prevalência de infeção por parte do HPV
revela a importância da sensibilização da população
para os comportamentos de risco, participação em pro-
gramas de vacinação e rastreio. No Algarve está a au-
mentar a adesão a um maior cuidado da saúde femini-
na na população que recorre ao HPA, sendo a realiza-
ção da citologia cervical de grande importância, uma
vez que deteta lesões percursoras do CCU o que resul-
ta na diminuição da sua incidência. No entanto, a rea-
lização do teste HPV juntamente com a citologia au-
menta a sensibilidade, sendo uma mais valia quer no
rastreio do CCU.

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS
Todos os dados foram obtidos sob o consentimento do Hospital Par-
ticular do Algarve, pelo qual estes foram coletados e utilizados uni-
camente para os objetivos deste estudo. Desta forma, os dados apre-
sentados respeitam o sigilo profissional garantindo que as identida-
des e os dados pessoais da população em estudo não serão alvo de
divulgação, tendo sido concedido parecer favorável da Comissão de
Ética (Adenda Ata nº 13/2018).
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