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* Artigo extraído da dissertação de mestrado com o mesmo título – Mestrado em Ciências da Saúde / Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo.

Lesões precursoras do câncer do colo do 
útero: perfil epidemiológico das usuárias 
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de São Paulo, Brasil* 
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Para caracterizar o perfil epidemiológico das usuárias com lesões precursoras de câncer do colo do útero em um ambulató-
rio de patologia do trato genital inferior e colposcopia de um hospital público da cidade de São Paulo; traçou-se uma pesqui-
sa exploratória, retrospectiva e quantitativa, por análise de variáveis definidoras do perfil epidemiológico e implicações ine-
rentes às lesões precursoras do câncer de colo do útero. Os resultados revelaram a predominância de: 69,1% das mulheres 
eram da raça/cor branca; a média de idade foi de 39,5 anos; 86,5% não eram fumantes; em relação à atividade sexual, 74,1% 
tinha vida sexual ativa e 34,5% relatou ter um único parceiro sexual; a média de idade para o início da atividade sexual foi de 
19,2 anos; em relação aos antecedentes obstétricos, 31,9% era nuligestas e entre estas, 37,1% não teve início da atividade 
sexual precoce; ressalta-se que apenas 6,8% não apresentaram nenhum fator de risco para o câncer do colo do útero.
Descritores: Câncer uterino; epidemiologia; Papilomavírus humano; Doenças sexualmente transmissíveis.

To characterize the users’ epidemiological profile with precursor lesions of cervical cancer in an out patients clinic of lower genital 
tract pathology and colposcopy in a public hospital in São Paulo, São Paulo, Brazil; It was delineated an exploratory, retrospective 
and quantitative research by analysis of epidemiological profile defining variables and implications inherent to precursor lesions of 
cervical cancer. Results showed that: 69.1% of women were white; the average age was 39.5 years old; 86.5% were not smokers; 
considering their sexual activity, 74.1% had an active sexual life and 34.5% reported having only one sexual partner; the average age 
for the beginning of sexual activity was 19.2 years old; considering their obstetric history, 31.9% were nulliparous and, among them, 
37.1% had not started sexual activity early; it is important to point out that 6.8% showed no risk factor for cervical cancer. 
Descriptors: Cervical cancer; Epidemiology; Human papillomavirus; Sexually transmitted diseases.

Para caracterizar el perfil epidemiológico de las usuarias con lesiones precancerosas del cuello uterino en un ambulatorio de la pa-
tología del tracto genital inferior y colposcopía en un hospital público de São Paulo, São Paulo, Brasil. Se realizó una investigación 
exploratoria, retrospectiva y cuantitativa, mediante el análisis de las variables que definen el perfil epidemiológico y las consecuen-
cias inherentes a las lesiones precursoras del cáncer cervicouterino. Los datos revelaron que: 69,1% eran mujeres de la raza/color 
blanca; la edad media fue de 39,5 años; 86.5% no eran fumantes; en relación con la actividad sexual, 74,1% eran sexualmente 
activas y 34,5% reportaron haber sólo una pareja sexual; la edad promedia para la primera relación sexual fue de 19,2 años; con 
respecto a la historia obstétrica, 31,9% eran nulípara, y entre estas, 37,1% iniciaron la actividad sexual tempranamente; cabe des-
tacar que solamente 6,8% no presentavan ningún factor de riesgo para la presencia de lesiones precancerosas del cuello uterino.
Descriptores: Cancer uterino; Epidemiología; Papilomavirus humano; Enfermedades de transmissión sexual.
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INTRODUÇÃO

As formas como homens e mulheres iniciam sua via sexual na 
adolescência, em sua maioria, são diversas. Alguns estudos 

descrevem tais práticas como sendo dinâmicas e em constan-
te transformação, sendo que os perfis epidemiológicos desta 
população podem acarretar impactos diferentes na vida adul-
ta reprodutiva1. No Brasil, estudo realizado em 2002 revelou 
que a iniciação sexual ocorre por volta de 19,5 anos para as 
mulheres e 16,7 anos para os homens. Tal diferença de idade 
fundamenta-se na diferença de valores culturais entre os sexos1.

A família tem papel importante neste contexto e tem passado 
por diversas transformações nas últimas décadas, o que resulta 
em dificuldades na educação dos filhos adolescentes, princi-
palmente em relação à educação sexual2,3.

Um aumento da incidência de doenças sexualmente trans-
missíveis (DST) entre os adultos jovens sexualmente ativos au-
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menta as possibilidades de infecção pelo HIV. Na atualidade 
vem ocorrendo uma mudança no perfil epidemiológico da 
AIDS com tendência à heterossexualização e aumento da inci-
dência entre as mulheres4. 

No Brasil, há falta de estudos epidemiológicos a respeito das 
DST mais prevalentes entre os jovens. Sabe-se, porém, que o 
Papilomavírus Humano (HPV) tem uma taxa de 20% de preva-
lência entre os jovens5. Este dado é de suma importância uma 
vez que há relação entre o diagnóstico da infecção pelo HPV 
e o surgimento de câncer do colo do útero, sendo identificado 
o HPV em cerca de 90 a 99,7% neste câncer5,6. O câncer do 
colo do útero é o segundo em maior prevalência entre as mu-
lheres, o primeiro é o câncer de mama7.

Em 2000, a taxa de casos novos de câncer de colo do úte-
ro em Belo Horizonte, foi de 31,98 casos por 100 mil mu-

lheres8. Em Porto Alegre, no ano de 2002, um estu-
do com mulheres identificou a prevalência de 27% 
de casos de infecção por HPV9. Em estudo realiza-
do pela Universidade Federal de São Paulo (UNI-
FESP), com gestantes, observou-se a prevalência 
do vírus entre 4,5% e 6,7% nas soropositivas para 
HIV. Neste estudo, o HPV isoladamente foi detec-
tado em 28% das gestantes10. 

A correlação entre as características sociais e com-
portamentais da população demonstra multiplicidade 
de fatores de risco associados às DST e, por consequ-
ência, a exposição à infecção pelo HPV2,6,9,11-16.

O conhecimento sobre a importância do HPV 
surgiu a partir da década de 1970 pela biologia 
molecular que permitiu cultivar o vírus estabele-
cendo sua relação com a ação carcinogênica no 
trato genital inferior9,10.

Atualmente, são conhecidos mais de cem subtipos 
codificados e numerados. A zona de transição do ca-
nal cervical, ou junção escamo-colunar, é o principal 
local de ação do HPV17. Alguns subtipos do HPV são 
considerados de baixo risco para o desenvolvimen-
to de câncer do colo do útero, mas são capazes de 
produzir lesões condilomatosas e neoplasias intra-
epiteliais de grau I; outros apresentam grau de risco 
médio capazes de induzir às neoplasias de grau II e 
III; e os de alto risco são responsáveis por carcino-
mas e adenocarcinomas4,18. Os subtipos 16 e 18 são 
os mais prevalentes nas lesões capazes de causarem 
câncer do colo do útero9,11,19.

Estudo epidemiológico realizado em 2002 nas ci-
dades de São Paulo e de Campinas para avaliar as 
prevalências destes subtipos do HPV mostrou que 
27,1% das pesquisadas tinham menos de 25 anos, 
21,3% de 25-34 anos, 12,1% de 35-44 anos, 12% 
entre 45-54 anos e 13,9% de 55-65 anos6.

A pesquisa do vírus pode ser realizada por meio 
da colpocitologia oncótica (teste de Papanicolaou) e 
pelo exame anatomopatológico das lesões colhidas 
por biopsia17.

Em São Paulo, a inclusão da colpocitologia oncó-
tica na rede pública de saúde aconteceu por volta da 
década de 1970 e ampliou-se com o início do Pro-
grama de Assistência à Saúde da Mulher (PAISM)20. 

Este exame rápido, indolor, de fácil execução e realizado em 
Unidade Básica de Saúde (UBS), tem-se mostrado eficiente 
para aplicação coletiva, além de ser de baixo custo21.

O câncer cérvico-uterino constitui-se foco de estudos e in-
tervenções de assistência à saúde, em razão da alta taxa de in-
cidência e mortalidade na população feminina11,13.

Estudos epidemiológicos demonstram que somente a infec-
ção pelo HPV não é suficientemente capaz de causar o câncer 
do colo do útero. Há outros fatores considerados como de risco 
que, se associados, facilitam a infecção como o estado imuno-
lógico, tabagismo, uso de anticoncepcional oral, paridade ele-
vada, multiplicidade de parceiros, iniciação sexual (sexarca) 
precoce, mutações gênicas e lesões escamosas13-15,17,22.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de São Pau-
lo, as ações preventivas em saúde devem se basear em princí-
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pios que norteiem a elaboração de programas preventivos e de 
promoção da saúde13,23.

Na cidade de São Paulo, observou-se a redução no índi-
ce de mortalidade por câncer de colo do útero consequen-
te à maior cobertura no rastreamento deste tipo de câncer 
pela colpocitologia oncótica. O mesmo 
evidenciou-se no Paraná após o início do 
programa de rastreamento. Denota-se que 
na sociedade moderna a prática educativa 
vem surgindo como estratégia em promo-
ção da saúde e prevenção de agravos24.

Médicos e enfermeiros estão capacitados 
para atuarem no desenvolvimento de ações 
de planejamento, execução, assessoria, avalia-
ção, controle e supervisão de programas que 
visam à prevenção e à educação em saúde23.

Com base nestes dados entende-se 
o objetivo deste estudo é caracterizar o 
perfil epidemiológico de uma população 
usuária de um serviço de saúde da ci-
dade de São Paulo com diagnóstico de lesão precursora de 
câncer do colo do útero. 

METODOLOGIA
O presente estudo tratou-se de uma pesquisa de campo explo-
ratória, retrospectiva, de caráter quantitativo, onde foram ana-

lisados 5.578 registros de exames colposcópicos realizados no 
período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, no Ambula-
tório de Patologia do Trato Genital Inferior (PGTI) do Hospital 
do Servidor Público Estadual, “Francisco Morato de Oliveira”. 
Neste setor, todas as mulheres submetidas à colpocitologia on-
cótica e à colposcopia têm registro em um livro específico. 

A população estudada é limitada ao local de ocorrência da 
pesquisa e, portanto, fornece evidências do perfil epidemiológi-
co amostral, não caracterizando o perfil brasileiro de forma ge-
ral. Foram selecionados todos os registros com resultado positivo 
para lesão precursora de câncer de colo de útero (NICI, NICII, 
NICIII) independente de outras patologias presentes e excluídos 
todos os registros que não apresentaram resultado positivo para 
NIC I, NICII, NICIII, independente de apresentarem outras pato-
logias, totalizando uma amostra de 379 pacientes.

Estes registros foram transcritos para um banco de dados, 
sob a utilização do editor de planilhas Excel e, posteriormente 
analisados com o uso da medida de tendência central, espe-
cialmente média e percentual.

A coleta de dados foi realizada após a aprovação do projeto 
de pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa (COEP) do Insti-
tuto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IA-
MSPE), registro no SISNEP – CAAE - 0006.0.338.000-0900 e 
posterior contato com o responsável pelo Ambulatório de Pato-
logia do Trato Genital Inferior (PTGI) e Colposcopia, sob agen-
damento de dia e hora para coleta dos dados.

RESULTADOS
A faixa etária predominante foi de 20 a 24 anos (14,2%), sendo 
a média 39,5 anos. Em relação ao estado racial, houve predomí-
nio da raça branca com 262 pacientes (69,1%). Em relação ao 
tabagismo 328 (86,5%) não eram fumantes, conforme tabela 1.

Na tabela 2, observa-se que 281 (74,1%) apresentavam vida 
sexual ativa na época do exame. Em relação ao número de 
parceiros, 131 (34,5%) relataram um parceiro, sendo a média 
desta amostra de 3,1 parceiros. A faixa etária predominante do 
início da vida sexual foi entre os 15 e 19 anos (55,6%), sendo a 
média de 19,2 anos. 

Das mulheres com lesões precursoras de 
câncer de colo uterino (NIC), 121 (31,9%) 
não tinham antecedentes obstétricos (nuli-
gestas) e 76 (62,8%) tiveram início precoce 
da atividade sexual (antes dos 18 anos de 
idade). Entre as 121 mulheres sem antece-
dentes obstétricos, 45 (37,1%) não tiveram 
início da atividade sexual precoce. No en-
tanto, ao se considerar o número de par-
ceiros sexuais, verifica-se que entre as 45 
mulheres sem atividade sexual precoce, 19 
(42,3%) tiveram mais de 3 parceiros e 26 
(57,7%) não apresentaram qualquer fator 
de risco para presença de lesão precursora 
de câncer do colo uterino.

DISCUSSÃO
A predominância da raça branca, neste estudo, pode ser atri-
buída às diferenças e desigualdades socioeconômicas que 
dificultam o acesso ao atendimento médico-preventivo para 

“A fAixA EtáriA 
PrEdominAntE foi dE 20 
A 24 AnoS (14,2%), SEndo 

A médiA 39,5 AnoS. Em 
rELAção Ao EStAdo rAciAL, 
HouvE PrEdomínio dA rAçA 
BrAncA com 262 PAciEntES 

(69,1%)”

Tabela 1 - Pacientes segundo cor de pele, tabagismo e 
idade - São Paulo, 2008
 
Características
Cor de pele
Branca

Parda/mulata/preta

Total
Tabagismo
Não fumante

Fumante

Ex-fumante

Total
Faixa etária (anos)
10 a 14

15 a 19 

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 e mais

Total

N
262

117

379

N
328

  49

    2

379

N
  2

38

54

30

40

33

50

41

23

19

13

  9

15

12

379

%
69,1

30,9

100,0

%
86,5

13,0

  0,5

100,0

%
   0,5

10,0

14,2

  7,9

10,6

  8,7

13,2

10,8

  6,1

  5,0

  3,4

  2,4

  4,0

  3,2

100,0
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diagnóstico de câncer do colo uterino25. Porém, não há dados 
suficientes nos registros de pesquisa que possam fundamentar 
tal afirmação. Ademais, a população estudada é limitada ao lo-
cal onde ocorreu a pesquisa, evidenciando, portanto, o perfil 
epidemiológico da amostra e não o perfil brasileiro.

A média de idade das mulheres (39,5 anos) coincide com 
a idade de maior risco para surgimento de lesões precursoras 
do câncer do colo do útero. A realização 
do exame de colpocitologia oncótica cau-
sa ameaça e medo, provocando reações 
na mulher, que muitas vezes podem não 
ser expressos na fala, mas se evidenciam 
pela fuga ao exame. Muitas mulheres que 
realizaram o exame preventivo pela pri-
meira vez só o fizeram depois de muitos 
anos após o início da atividade sexual26. 
Tal atitude pode contribuir como fator de 
risco, permitindo que as mulheres que 
nunca se submeteram ao rastreamento se 
tornem mais vulneráveis ao aparecimento 
do câncer do colo do útero6.

O fato de a maioria das mulheres des-
te grupo não serem fumantes mostrou-se 
contraditório às pesquisas realizadas por alguns autores que 
demonstram a relação entre o uso do tabaco e a incidência 
de câncer do colo do útero. O tabaco reduz a quantidade e as 
funções das células de Langherans capazes de ativar a imuni-
dade contra o HPV27,28. 

A análise dos dados quanto às características da atividade 
sexual revelou que a maioria das mulheres eram sexualmente 
ativas e tiveram início da atividade sexual entre 15 e 19 anos. A 
ocorrência de lesão precursora de câncer do colo do útero  se 
deve à iniciação sexual na adolescência ou até por volta dos 
20 anos, uma vez que a exposição ao HPV terá um período 
maior13. Estudos epidemiológicos realizados demonstram uma 
importante associação entre a atividade sexual e o aparecimen-
to de lesões cancerígenas13,27-30.

A evolução do câncer do colo do útero, na maioria dos ca-
sos, se dá de forma lenta, passando por fases pré-clínicas, em 
geral detectáveis e curáveis. Dentre todos os tipos de câncer, 
este é o que apresenta um dos mais altos potenciais de preven-
ção e de cura. Seu pico de incidência situa-se entre mulheres 
de 40 a 60 anos de idade, e uma pequena porcentagem, na-
quelas com menos de 30 anos28.

Este panorama vem sofrendo mudanças devido ao início da 
atividade sexual precoce associada aos demais fatores de risco 
e culminando com o surgimento de lesões precursoras antes da 
idade registrada há alguns anos28. Estudos realizados em Sergi-
pe nos anos de 2006 e 2008 sinalizam que se o início da ativi-
dade sexual ocorrer antes dos 16 anos (14 ou 15 anos), dobra-
se o risco para lesões precursoras de câncer do colo do útero, 
quando comparadas com aquelas que iniciaram sua atividade 
sexual após os 20 anos de idade30,31.

Em relação ao número de parceiros 34,5% das pacientes 
estudadas relataram ter um único parceiro sexual. Em análise 
semelhante, observou-se que 60% as mulheres eram casadas 
ou em união consensual, evidenciando a exposição a infecções 
do trato genital por não utilizarem medidas preventivas, dada a 
confiança que depositavam em seus parceiros13.

Em outro estudo, as mulheres com dois ou mais parceiros 
apresentaram maior possibilidade de infecção do que as parti-
cipantes monogâmicas6.

Quanto aos antecedentes obstétricos, os achados do presen-
te estudo indicam que 121 (32%) das pacientes não tiveram 
nenhum antecedente obstétrico. No entanto, pode-se justificar 

tal achado pelo início precoce da atividade 
sexual neste grupo, evento que ocorreu em 
76 (62,8%) destas mulheres, podendo ter 
levado a infecção por maior exposição ao 
HPV28.  Nota-se que 45 (37,1%) mulheres 
não tiveram início precoce de atividade se-
xual, o que não contribuiria para a presen-
ça de tais lesões. Mas ao analisar particu-
larmente este grupo em relação ao número 
de parceiros, verificou-se que 19 (42,3%) 
tiveram mais de 3 parceiros, restando um 
grupo de 26 (6,8%) mulheres que não pos-
suíam nenhum fator de risco entre os es-
tudados para as referidas lesões. Pode-se, 
portanto, confirmar que as causas de NIC 
em alguns casos podem ser atribuídas aos 

fatores genéticos, casuísticos ou ainda desconhecidas. 
As características virais como tipagem e carga viral do HPV 

adquirem importância quando associadas com outros fatores 
de risco, tais como: paridade elevada, número de parceiros e 
o início precoce da atividade sexual.  Portanto, em relação ao 
grupo estudado, 353 mulheres (93,1%) apresentaram algum fa-

Tabela 2 - Pacientes segundo atividade sexual, número de 
parceiros e início de atividade sexual - São Paulo, 2008
 
Características
Atividade sexual
Não ativa

Ativa

Total
Nº Parceiros
0

1

2

3

4

5

Mais de 6 

Total
Início vida sexual
10 a 14 anos

15 a 19 anos

20 a 24 anos

25 a 29 anos

30 a 34 anos

35 a 39 anos

40 a 44 anos

Total

N
98

281

379

N
19

131

79

63

44

25

18

379

N
28

211

100

29

8

0

3

379

%
26,0

74,0

100,0

%
5,0

34,5

21,0

16,6

11,6

6,5

4,8

100,0

%
7,4

55,6

26,4

7,6

2,2

0,0

0,8

100,0

“A EvoLução do câncEr 
do coLo do útEro, nA 

mAioriA doS cASoS, SE dá 
dE formA LEntA, PASSAndo 

Por fASES Pré-cLínicAS, 
Em gErAL dEtEctávEiS 

E curávEiS”
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referências

tor de risco para a presença de lesões precursoras, dado que 
vai de encontro às informações do Instituto Nacional do Cân-
cer (INCA) que afirma que a infecção pelo HPV é essencial, 
mas não suficiente para a evolução do câncer28. 

CONCLUSÃO
O perfil da mulher portadora de lesão precursora de câncer 
de colo de útero da população estudada é: 69,1% da raça/
cor branca e com média de idade de 39,5 anos; 86,5% não 
fumante por ocasião do exame; 74,1% tinha vida sexual ativa 
e 34,5% com um único parceiro sexual. A média de idade para 
o início da atividade sexual foi de 19,2 anos. Em relação aos 
antecedentes obstétricos, 121 (31,9%) eram nuligestas e entre 

estas, 45 (37,1%) não tiveram início da atividade sexual preco-
ce. Ressalta-se que 26 (6,8%) mulheres não apresentaram ne-
nhum fator de risco entre os estudados para o surgimento das 
referidas lesões.

Conclui-se, portanto, que a maior parte do grupo estudado 
(93,2%) apresentou algum fator de risco para a presença de 
lesões precursoras de câncer do colo do útero.  Cabe salientar 
que o conhecimento dos dados aqui sugere que o profissional 
da saúde deva atuar de forma educativa junto à comunidade 
esclarecendo os principais fatores de risco para as lesões pre-
cursoras de câncer do colo do útero, e ações que promovam 
mudanças comportamentais e, assim, minimizar os índices 
deste tipo de câncer.                     


