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O controle do câncer do colo de útero representa um dos grandes desafios para a saúde pública no Brasil, marcado pela falta de 
uma política nacional que permita a articulação das diferentes etapas de um programa (recrutamento/busca ativa das mulheres-
alvo, coleta, citopatologia, controle de qualidade e tratamento dos casos positivos) de forma equitativa em todo o território nacional, 
assim como uma avaliação adequada dos resultados obtidos. É preciso que haja uma estratégia de governo mais eficaz que possa 
intervir significativamente na vida das mulheres que continuam no grupo de risco para desenvolver o câncer do colo do útero, em 
especial acima de 40 anos.
Descritores: Saúde da Mulher; Neoplasias uterinas; Esfregaço vaginal. 

The control of cervical cancer represents a major challenge to public health in Brazil, characterized by the lack of a national policy 
that allows articulation of the different stages of a program (recruitment/search of active targeted women, collection, cytopatholo-
gy, quality control and treatment of positive cases) in an equitable manner throughout the country, as well as an evaluation of the 
results. There must be a more effective government strategy for can significantly interfering in the lives of women who remain in the 
risk group for developing cervical cancer, especially the ones over 40 years old.
Descriptors: Women’s Health; Uterine neoplasms; Vaginal smear. 

El control del cáncer cervicouterino representa un importante reto para la salud pública en Brasil, marcada por la falta de una políti-
ca nacional que permita la articulación de las diferentes etapas de un programa (reclatamiento/búsqueda de mujeres susceptibles, 
colección, citopatología, control de calidad y tratamiento de los casos positivos) de una manera equitativa en todo el país, así como 
una evaluación de los resultados. Es necesaria una estrategia de gobierno más eficaz que pueda intervenir significativamente en la 
vida de las mujeres que permanecen en el grupo de riesgo de desarrollar cáncer del cuello uterino, en especial aquellas con edad 
arriba de 40 años.
Descriptores: Salud de la Mujer; Neoplasias uterinas; Frotis vaginal.

INTRODUÇÃO

O    câncer do colo do útero, juntamente com o câncer de mama, 
há anos se tornou os principais responsáveis pela morte de 

mulheres brasileiras por neoplasias, interferindo significativa-
mente na qualidade de vida das mesmas. Apesar dos avanços 
tecnológicos para detectar o câncer precocemente, ainda é alto 
o número de mulheres que não procuram um serviço de saúde, 
seja uma Unidade Básica de Saúde, um hospital ou uma clíni-
ca, para realizar o exame Papanicolaou ou exame preventivo do 
câncer do colo do útero. Muitas vezes quando procuram assis-
tência médica, já estão com a doença em estágio avançado, re-
duzindo assim as chances de cura e/ou sobrevida. 

Denomina-se de câncer um conjunto de mais de 100 doenças 
que têm em comum o crescimento desordenado (maligno) de 
células que invadem os tecidos e órgãos, podendo distribuir-se 

(metástase) para outras regiões do corpo. Por se dividirem rapi-
damente, estas células tendem a ser muito agressivas e incontro-
láveis, determinando a formação de tumores (acúmulo de célu-
las cancerosas) ou neoplasias malignas1.

Com aproximadamente 500 mil casos novos por ano no mun-
do, o câncer do colo do útero é o segundo tipo de câncer mais 
comum entre as mulheres, sendo responsável pelo óbito de, 
aproximadamente, 230 mil mulheres por ano. Sua incidência é 
cerca de duas vezes maior em países menos desenvolvidos com-
parado com os mais desenvolvidos. A incidência por câncer do 
colo do útero torna-se evidente na faixa etária de 20 a 29 anos 
e o risco aumenta rapidamente até atingir seu pico geralmente 
na faixa etária de 45 a 49 anos2. O câncer do colo de útero tem 
início como uma afecção caracterizada por transformações in-
traepiteliais progressivas que podem evoluir para uma lesão can-
cerosa invasora, num prazo de 10 a 20 anos3.

O exame citopatológico (Papanicolaou) é o exame preventivo 
do câncer do colo de útero, que consiste na análise das células 
provenientes da ectocérvice e da endocérvice, extraídas através 
da raspagem do colo do útero. O exame é coletado durante a 
consulta ginecológica de rotina, após a introdução do espécu-
lo vaginal. É necessário que se faça uma prévia orientação às 
mulheres para que não tenham relações sexuais ou façam uso 
de duchas, medicamentos ou exames intravaginais (como por 
exemplo, a ultrassonografia) durante as 48 horas que precedem 
o exame, para que não haja alteração da mucosa vaginal3.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA)2 em 2005, de 
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um total de 58 milhões de mortes ocorridas no mundo, o câncer 
foi responsável por 7,6 milhões, o que representou 13% de to-
das as mortes. Estima-se que em 2020 o número de casos novos 
anuais seja da ordem de 15 milhões. Cerca de 60% destes novos 
casos ocorrerão em países em desenvolvimento. No Brasil, as es-
timativas para o ano de 2008 e válidas também para o ano de 
2009, apontaram a ocorrência de 466.730 casos novos de cân-
cer. Entre as mulheres, os tipos mais incidentes foram os cânce-
res de mama e de colo do útero. 

Em países desenvolvidos, a sobrevida média estimada em cin-
co anos varia de 59 a 69%. Nos países em desenvolvimento os 
casos são encontrados em estádios relativamente avançados e, 
consequentemente, a sobrevida média é de cerca de 49% após 
cinco anos. A média mundial estimada é de 49%2. Embora o cân-
cer de colo do útero possua índices de curabilidade e sobrevida 
melhores do que os de doenças malignas que afetam o aparelho 
reprodutor feminino constitui, entretanto, em sua forma invasiva, a 
terceira causa de morte entre as mulheres sul-americanas4.

 Pouco se fala na mídia sobre o câncer do colo do útero, dá-
se mais ênfase ao câncer de mama, por ser o que mais causa 
óbitos por neoplasias em mulheres no Brasil. Um estudo realiza-
do em São Paulo, no município de Campinas, abordou os fatores 
relacionados a não realização do exame Papanicolaou, e entre 
um deles, estavam as mulheres localizadas na faixa etária de 40 
a 59 anos de idade, um dos motivos alegados pelas mesmas fo-
ram: achar desnecessário (43,5%), sentir vergonha (28,1%) e por 
dificuldades relacionadas aos serviços(13,7%)5.

A proposta deste artigo é trazer à reflexão a importância da reali-
zação do exame de papanicolaou em mulheres acima de 40 anos.

COMPREENDENDO O CÂNCER DE COLO UTERINO 
Segundo o INCA2 a condição necessária para o surgimento do 
câncer do colo de útero é a presença de infecção pelo vírus do 
papiloma humano (HPV). Outros fatores de risco que contri-
buem para a etiologia deste tumor são o tabagismo, pouca inges-
tão de vitaminas, multiplicidade de parceiros sexuais, iniciação 
sexual precoce e uso de contraceptivos orais.

 A iniciação sexual precoce com menos de 20 anos, expõe 
o colo jovem vulnerável a carcinógenos potenciais de um par-
ceiro6. Em mulheres virgens ou com escassa atividade sexual, 
a ocorrência de câncer de colo uterino é baixa, verificando-se 
assim uma nítida relação entre esses aspectos sexuais e o carci-
noma de colo uterino4. A reprodução sexual precoce, a infecção 
por HIV, o baixo estado socioeconômico (pode estar relacionado 
com o casamento precoce e reprodução precoce) e a infecção 
cervical crônica funcionam como fatores de risco para o desen-
volvimento do câncer de colo uterino6.

As diferentes condições socioeconômicas e culturais das dife-
rentes regiões do Brasil interferem diretamente na propagação da 
neoplasia do colo uterino. Há, ainda, uma correlação de câncer 
de colo uterino e câncer de pênis. Em países onde a cultura pro-
move a circuncisão, e a consequente melhor higiene peniana, 
há uma redução radical da taxa de câncer de pênis, acompa-
nhada pela queda proporcional de câncer de colo uterino. No 
Brasil, por exemplo, onde há elevada taxa de câncer de pênis 
(Nordeste), há também alta taxa de tumor uterino4. 

O câncer do colo do útero, na maioria dos casos, evolui de 
forma lenta, passando por fases pré-clínicas detectáveis e curá-
veis. Sua incidência máxima está entre mulheres de 40 a 60 

anos de idade, e apenas uma pequena porcentagem, naquelas 
com menos de 30 anos. Em hospitais que têm registro hospitalar 
de câncer, mais de 70% das pacientes, entre aquelas cujos pron-
tuários registram o estágio, apresentam-se em fase avançada da 
doença no momento do diagnóstico, o que limita, em muito, a 
possibilidade de cura3.

Os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários tipos 
de células do corpo. Se o câncer tem início em tecidos epiteliais 
como pele ou mucosas ele é denominado carcinoma. Se come-
ça em tecidos conjuntivos como osso, músculo ou cartilagem é 
chamado de sarcoma. Outras características que diferenciam os 
diversos tipos de câncer entre si são a velocidade de multiplica-
ção das células e a capacidade de invadir tecidos e órgãos vizi-
nhos ou distantes (metástases)1.

Algumas modificações aceitas e recomendadas pela Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS), em 1985, conferiram à classifi-
cação de Papanicolaou a melhor correlação com os diagnósticos 
histológicos. As lesões intraepiteliais passaram a serem aborda-
das como neoplasias intraepiteliais cervicais (NIC), e foram agru-
padas da seguinte forma: citologia inflamatória, NIC I (Displasia 
Leve), NIC II (Displasia Moderada) e NIC III (Displasia Grave, 
Carcinoma in situ e Carcinoma Invasivo)7.

O carcinoma do colo uterino pode ser diagnosticado na fase 
inicial, podendo, consequentemente, ter cura definitiva quando 
tratado adequadamente. A incidência máxima do carcinoma in 
situ é observada na terceira década de vida, diminuindo progres-
sivamente depois dos 40 anos de idade; praticamente não existe 
depois dos 60 anos de idade. Para fins diagnósticos, geralmente 
é assintomático, e não são observadas lesões macroscópicas em 
20% dos casos. O diagnóstico é feito em 90% dos casos pelo 
teste de Papanicolaou4.

O carcinoma do colo uterino passa a ser invasivo quando as 
células neoplásicas ultrapassam a membrana basal do epitélio. 
Sua incidência máxima encontra-se na quarta e quinta décadas 
de vida, diminuindo após os 65 anos de idade. Nesses casos, a 
colposcopia é obrigatória, pois direciona os locais para a realiza-
ção da biópsia, objetivando diagnóstico diferencial e a estabele-
cer os limites da lesão. O teste de Papanicolaou é importante por 
revelar a necessidade de se realizar biópsia, levando ao diag-
nóstico definitivo em mais de 90% dos casos. No momento do 
diagnóstico também se evidencia as principais características do 
carcinoma (extensão, profundidade, localização, tipo histológico 
e grau de malignidade). O diagnóstico tem início sempre pela 
citologia oncótica4.

NívEIs DE PREvENÇÃO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO
É sabido que o câncer do colo do útero se diferencia das demais 
neoplasias por ser passível de prevenção e por ter alta probabi-
lidade de cura, quando detectado precocemente. O profissional 
de saúde que atua no rastreamento de novos casos do câncer 
através do exame preventivo, desempenha papel importante ao 
interferir positivamente na saúde das mulheres. 

PREvENÇÃO PRIMáRIa 
A maioria das doenças não infecciosas possuem um estágio pre-
coce, durante o qual os fatores causais começarão a produzir 
anormalidades fisiológicas. Uma intervenção em saúde nesse 
momento modificaria os fatores de risco em uma direção favo-
rável. Como métodos de prevenção primária estão as atividades 
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que modificam o estilo de vida, pois objetivam evitar a ocorrên-
cia do processo patológico e a ocorrência da doença8.

A prevenção primária é sendo o método de se evitar o surgimen-
to da doença através da intervenção no meio ambiente e em seus 
fatores de risco, como o incentivo à prática do sexo seguro, corre-
ção das deficiências nutricionais e diminuição do uso do tabaco3.

O profissional de saúde pode identificar a mulher em situa-
ção de risco no momento da consulta ginecológica e esta de-
verá ser acompanhada frequentemente. Durante a anamnese 
dirigida é importante investigar quando foi a última coleta do 
exame citopatológico (Papanicolaou) e qual o resultado do exa-
me. Devem ser investigados: tratamentos anteriores no colo do 
útero, uso de DIU, tratamentos hormonais ou radioterápicos, 
possível gestação atual, presença de sangramento vaginal fora 
do período menstrual normal, além de sangramento vaginal 
após relação sexual (sinusiorragia)3.  

Na imunossupressão, a incidência do cân-
cer do colo do útero está aumentada, tais 
como no tabagismo, corticoideterapia, diabe-
tes, lupus e AIDS. Deve ser avaliado o estado 
nutricional, pois a desnutrição está associada 
a um aumento de incidência do câncer do 
colo do útero. Em mulheres que tenha sido 
identificado algum fator de risco, como por 
exemplo, a infecção pelo vírus HIV, o rastrea-
mento pelo exame citopatológico (Papanico-
laou), deve ser realizado anualmente3.

Os profissionais da área de saúde devem 
orientar as pacientes quanto à realização de 
prevenção periódica (realização do exame 
preventivo), orientações pessoais quanto à 
higiene íntima, uso de contraceptivos de 
barreira, orientação alimentar, além de in-
formá-las sobre o perigo que a promiscuida-
de e as doenças sexualmente transmissíveis 
ocasionam ao organismo4.

PREvENÇÃO sECUNDáRIa 
Com o passar do tempo, a doença pro-
gredirá ao ponto de se tornar detectável por exames médicos, 
mesmo que o indivíduo ainda seja assintomático. Esse é con-
siderado o estágio latente (oculto) da doença. Diagnóstico pré-
sintomático e tratamento através de programas de rastreamento 
fazem parte da prevenção secundária, porque formam uma li-
nha de defesa secundária contra a doença. Apesar de não pre-
venirem a causa inicial da doença, podem prevenir a progres-
são para o estágio sintomático8.

Na prevenção secundária para o câncer de colo do útero, 
encontra-se a realização anual do exame preventivo, que deve 
ser coletado fora do período menstrual, pois o sangue dificulta a 
leitura da lâmina, podendo até tornar inadequado o diagnóstico 
citopatológico da lâmina. Após a primeira citopatologia, as mu-
lheres com o resultado do exame negativo para câncer devem 
repetir nova citopatologia após um ano. Permanecendo o mes-
mo resultado, deverão ser orientadas a repetir a coleta em três 
anos. Já as com exames alterados devem ser contactadas para a 
continuação de seu acompanhamento, na dependência do resul-
tado da primeira citopatologia3. 

PREvENÇÃO TERCIáRIa
Quando a doença se torna sintomática e a assistência médica é 
procurada, o profissional de saúde deverá fornecer ações de modo 
a limitar incapacidade em pacientes com sintomas precoces, atra-
vés da correção anatômica e fisiológica, ou reabilitar os pacien-
tes com doença sintomática tardia de modo a evitar que os efei-
tos da doença resultem em total incapacidade social funcional8.

O tratamento das lesões precursoras do câncer do colo do úte-
ro depende de cada caso. Podendo variar desde o acompanha-
mento cuidadoso, a diversas técnicas, incluindo a crioterapia e 
a biópsia com laser, a histerectomia e, também, a radioterapia3. 

Conforme o resultado do exame citopatológico, diversas con-
dutas podem ser adotadas, desde a simples repetição citopato-
lógica em 6 meses (as lesões de baixo grau - HPV e NIC I – re-
gridem espontaneamente em cerca de 80% das vezes) até um 
tratamento cirúrgico, passando pela possibilidade de resolução 

por meio de um tratamento clínico, que  
pode ser realizado através da destruição da 
lesão por meios físicos (crioterapia, laser de 
dióxido de carbono, eletrocauterização) ou 
químicos (podofilina a 25% em solução al-
coólica, fluorouracil na forma de creme a 
5% e o ácido tricloroacético a 70%)3.

O tratamento cirúrgico objetiva promover 
o controle local, a mutilação mínima e a ob-
tenção de informações a respeito da biologia 
do tumor e de seu prognóstico, especifican-
do assim o tratamento subjacente. Atualmen-
te, a cirurgia de alta frequência (CAF) é es-
colhida como método para o tratamento das 
lesões precursoras do câncer cervical3. 

A radioterapia é um recurso terapêutico 
muito utilizado e age através penetração 
da radiação gerada pelo bombardeamen-
to de elétrons acelerados, ou raios gama, 
emitidos pelo radium ou outro material ra-
dioativo, em um alvo, reduzindo e, por ve-
zes, eliminando o tumor. A quimioterapia 
quando usada como recurso que antecede 

a radioterapia, pode induzir seleção de células resistentes à ra-
dioterapia, piorando os resultados finais. Já quando utilizada 
antes da cirurgia, pode melhorar o resultado final por redução 
do volume da massa a ser operada. Nos casos de doença recor-
rente após a cirurgia ou radioterapia pode ser utilizada, mas os 
resultados são precários3.

BENEFíCIOs Da REaLIZaÇÃO DO EXaME PREvENTIvO 
aCIMa DOs 40 aNOs
O exame Papanicolaou convencional, até a década de 1990, 
constituiu-se na principal estratégia utilizada em programas de 
rastreamento voltadas ao controle do câncer do colo do útero. 
No Brasil, o exame citopatológico é a estratégia de rastreamen-
to recomendada pelo Ministério da Saúde prioritariamente para 
mulheres de 25 a 59 anos. É estimado que uma redução de cer-
ca de 80% da mortalidade por este câncer pode ser alcançada 
através do rastreamento de mulheres na faixa etária de 25 a 65 
anos com o teste de Papanicolaou e tratamento das lesões pre-
cursoras com alto potencial de malignidade ou carcinoma “in 
situ”. Para tanto é necessário garantir a organização, integrali-

“NA imuNOssupressãO, 
A iNcidêNciA dO câNcer 

dO cOlO dO úterO 
está AumeNtAdA, tAis 
cOmO NO tAbAgismO, 
cOrticOideterApiA, 

diAbetes, lupus e Aids. 
deve ser AvAliAdO O 
estAdO NutriciONAl, 

pOis A desNutriçãO está 
AssOciAdA A um AumeNtO 
de iNcidêNciA dO câNcer”
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dade e a qualidade do programa de rastreamento, bem como o 
seguimento das pacientes2. 

Recentemente, agências de regulamentação de medicamen-
tos de vários países, inclusive a brasileira - Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), aprovaram para comercialização 
a primeira vacina desenvolvida para a prevenção das infecções 
mais comuns que causam a condilomatose genital (HPV 6 e 11) 
e o câncer do colo do útero (HPV 16 e 18). A incorporação da 
vacina contra HPV pode se constituir, no futuro, em importante 
ferramenta no controle do câncer do colo do útero2.  

O câncer do colo do útero é de evolução lenta. Entre a fase 
precursora e o seu desenvolvimento, transcorre, na maioria 
dos casos, um período de aproximadamente, dez anos. Po-
rém, mais de 70% das pacientes diagnosticadas apresentam 
a doença em estágio avançado na primeira consulta, o que 
dificulta a possibilidade de cura. Se a intervenção ocorrer 
precocemente, maior a chance de sobrevivência da mulher e 
menor o custo do tratamento. Com isso, a morbidade femi-
nina será reduzida, pois permite o seu adequado tratamento, 
resultando em cura de 100% das ocorrências, assim como na 
eliminação das lesões precursoras9.

Uma das principais razões desse panorama no Brasil resulta 
do fato que, durante muito tempo não se dispunha de um pro-
grama organizado para a realização do exame preventivo. Atu-
almente, a maioria dos exames citopatológicos são realizados 
em mulheres abaixo dos 35 anos de idade, que provavelmente 
comparecem aos postos para cuidados relativos à natalidade. 
Com isso, as mulheres da faixa etária de maior risco não são 
rastreadas, contribuindo assim para o fato de o Brasil não ter al-
cançado, nos últimos 15 anos, um impacto significativo sobre a 
mortalidade por esse tipo de câncer3. 

De acordo com um estudo, o não conhecimento do exa-
me Papanicolaou foi referido por 5,7% das mulheres, e a di-
ficuldade em marcar o exame por 13,7%. Das mulheres que 
realizaram o exame de Papanicolaou, 43,2% relataram tê-lo 
realizado em serviços do SUS5. 

O carcinoma de colo uterino é o único câncer genital femi-
nino que pode ser realmente prevenido e o pico de incidência 
do carcinoma invasor está entre 48 e 55 anos. Apenas 10% das 
mulheres com câncer invasor têm menos de 35 anos10. 

Mulheres acima de 60 anos ou mais possuem uma menor pro-

babilidade de adquirirem o câncer de colo uterino: apenas 25% 
dos casos de câncer de colo uterino são de idosas da mesma fai-
xa etária. Isto contribui para que não seja dada uma sequência na 
realização do mesmo, como se faz para a prevenção do câncer 
de mama. Decidir por não fazê-lo pode ser trágico, pois o câncer 
de colo uterino é mais invasivo na mulher idosa, aumentando as 
chances de mortes em idosas em comparação a mulheres mais 
jovens, resultando em 40% das mortes das idosas11.

Como medidas preventivas para o câncer de colo do útero, a 
realização de exames pélvicos regulares e testes Papanicolaou 
para todas as mulheres, principalmente mulheres idosas além 
da idade reprodutiva (diminuem as possibilidades de morte por 
câncer cervical de 1 em 250 para 1 em 2.000 mulheres), educa-
ção relacionada com a saúde reprodutiva e sexo mais seguro e 
a cessação do tabagismo6.

CONsIDERaÇÕEs FINaIs
O câncer do colo de útero continua sendo um problema de 
saúde pública no Brasil e no Mundo. As mulheres mais acome-
tidas são as que estão na quarta década de vida ou mais, nas 
quais, a detecção tardia dessa neoplasia pode diminuir as chan-
ces de sobrevida. 

Ao se conhecer os estágios de desenvolvimento desta neopla-
sia e implementando ações de prevenção primária, secundária 
e terciária, os profissionais de saúde que atuam no rastreamento 
dessa doença, devem buscar novas maneiras de enfrentamento 
dessa problemática, criando novas formas de trazer o interesse 
das mulheres para a causa, a fim de que as mesmas divulguem 
entre familiares, amigos e na comunidade em que vivem a im-
portância de se realizar o exame Preventivo e os benefícios que 
trazem a detecção precoce do câncer, diminuindo assim a gran-
de quantidade de mulheres que ao realizarem o exame preven-
tivo pela primeira vez após os 40 ou após anos sem realizar, já 
se encontram com a neoplasia em estágio avançado. 

Diante deste cenário fica clara a necessidade de continui-
dade em investimentos no desenvolvimento de ações abran-
gentes para o controle do câncer, nos diferentes níveis de 
atuação, como: na promoção da saúde, na detecção precoce, 
na assistência aos pacientes, na vigilância, na formação de 
recursos humanos, na comunicação e mobilização social, na 
pesquisa e gestão do SUS.                          


