
Outubro de enfrentamento ao Câncer do 

Colo do Útero



Porque é preciso falar sobre o Câncer do Colo do Útero? 

•Aproximadamente 570 mil casos novos por ano no mundo;

•É o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres;

•É curável;

•É prevenível.



Serie histórica de diagnostico registrados de C53 - Neoplasia 

maligna do colo do útero, Bahia - 2019 a 2022*



Câncer do Colo do Útero

• Há duas principais categorias de carcinomas invasores do colo do útero:

*Carcinoma epidermoíde, tipo mais incidente que acomete o epitélio escamoso (representa 
cerca de 90% dos casos);

* Adenocarcinoma, tipo mais raro  que acomete o epitélio glandular (cerca de 10% dos casos). 

• Ambos são causados por uma infecção persistente por tipos oncogênicos do Papiloma Vírus
Humano (HPV).

https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-do-colo-do-utero/conceito-e-magnitude



Anatomia e Fisiologia do Útero



Dados Nacionais

Câncer do Colo do útero

• No Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer do colo do útero é o terceiro tipo
de câncer mais incidente entre mulheres.

• Para o ano de 2022 foram estimados 16.710 casos novos, o que representa uma um risco
considerado de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres (INCA, 2021).

• Na análise regional, o câncer do colo do útero é o primeiro mais incidente na região Norte
(26,24/100 mil) e o segundo nas regiões Nordeste (16,10/100 mil) e Centro-Oeste (12,35/100 mil).
Já na região Sul (12,60/100 mil) ocupa a quarta posição e, na região Sudeste (8,61/100 mil), a quinta
posição (INCA, 2019).



Tabela 1. Estimativas das taxas brutas e ajustadas de incidência por 100 mil mulheres e do 
número de casos novos de câncer do colo do útero. Brasil, Regiões e Unidades da Federação, 
2022

Fonte: INCA, 2019

https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-do-colo-do-utero/dados-e-numeros/incidencia



Câncer do Colo do Útero

• O câncer do colo uterino no estado da Bahia é um importante problema de saúde pública, visto o
aumento ou a estabilidade da mortalidade.

• A pandemia dificultou o acesso a realização do exame de Papanicolaou.

• A assistência oncológica deve ser pensada de forma integrada e articulada dentro do SUS,
envolvendo o município, estado e união, com intuito de desenvolver uma rede de atenção
oncológica.

• As ações para prevenção do câncer do colo do útero ocorrem por meio de ações de educação em
saúde, vacinação de grupos indicados e detecção precoce do câncer e de suas lesões precursoras
por meio de seu rastreamento. (Brasil, 2016).



Fatores associados ao Câncer de Colo Uterino

Fatores Protetores

- Atividade física regular

- Hábitos alimentares saudáveis

Fatores de Risco e Magnitude de Risco

- Baixo nível socioeconômico

- Multiplicidade de parceiros sexuais

- Início precoce da vida sexual ativa

- Tabagismo

- Multiparidade

- Uso de contraceptivo oral

- Baixa ingesta de vitamina A e C

-Infecção por vírus do Papiloma Humano



Papiloma Vírus Humano (HPV) - Subtipos
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O HPV-16 e o HPV-18, são responsáveis por cerca de 70% dos cânceres cervicais 

(BRUNI et al., 2019).



HPV  no câncer de colo de útero 

• 30 tipos oncogênicos

• HPV - 16  e HPV - 18 são responsáveis por 70%  de todos 
os casos de câncer invasivo

• 99,7% dos C53 são positivos para HPV oncogênicos

• Oncogene: E6 integra-se ao p53 e o E7 ao Rb, 
inativando-os e imortalizando a célula contaminada



Ações de controle do câncer do colo do útero

zPREVENÇÃO PRIMÁRIA

• A prevenção primária do câncer do colo do útero está relacionada à diminuição do risco de
contágio pelo papilomavírus humano (HPV);

• A transmissão da infecção pelo HPV ocorre por via sexual;

• O uso de preservativos (camisinha) durante a relação sexual com penetração protege
parcialmente do contágio pelo HPV;

• A principal forma de prevenção, entretanto, é a vacina contra o HPV.



Ações de controle do câncer do colo do útero

Vacina contra o HPV

• Protege contra os subtipos 6, 11, 16 e 18 do HPV.

• O grupo etário alvo da vacina são meninas e os meninos com idade entre 9 e 14 anos, pois é mais eficaz
se usada antes do início da vida sexual.

• Devem ser tomadas duas doses, com intervalo de seis meses.

• Para mulheres com imunossupressão, vivendo com HIV/Aids, transplantadas e portadoras de cânceres, a
vacina é indicada até 45 anos de idade.

• A vacinação, em conjunto com o exame preventivo (Papanicolaou), se complementam como ações de
prevenção deste câncer.

https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-do-colo-do-utero/acoes-de-controle/prevencao



Ações de controle do câncer do colo do útero

z

PREVENÇÃO SECUNDÁRIA

• Exame  Papanicolaou (preventivo)



Rastreamento e Detecção Precoce do Câncer do Colo do 

Útero

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Coordenação de Prevenção e Vigilância. Divisão de
Detecção Precoce e Apoio à Organização de Rede. Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do
útero / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Coordenação de Prevenção e Vigilância. Divisão
de Detecção Precoce e Apoio à Organização de Rede. – 2. ed. rev. atual. – Rio de Janeiro: INCA, 2016.



Rastreamento e Detecção Precoce  do Câncer do Colo do 

Útero

• O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras é o exame
citopatológico.

População alvo: mulheres de 25 a 64 anos. (Isso pode incluir homens trans e pessoas não binárias
designadas mulher ao nascer)

• Periodicidade: a cada três anos, após dois exames anuais sem anormalidade.

Cobertura: população assintomática, saudável, com o objetivo de identificar lesões precursoras e tratá-las

• Segundo OMS, com 80% da população-alvo rastreada e tratada, se reduz 60-90% dos casos de câncer
invasivo.

INCA, 2016



Papanicolaou

O que as mulheres pensam sobre o preventivo:

• Tem que fazer

• Se ela tem "corrimento" deve fazer

• É muito incomodo e constrangedor

• Tem medo de críticas sobre sua higiene e sexualidade



Rastreamento e Detecção Precoce do Câncer do Colo do 
Útero

• O rastreamento antes dos 25 anos deve ser evitado.

• O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram ou têm atividade
sexual.

• Os exames periódicos devem seguir até os 64 anos de idade e, naquelas mulheres sem história prévia de
doença neoplásica pré-invasiva, interrompidos quando essas mulheres tiverem pelo menos dois exames
negativos consecutivos nos últimos cinco anos.

• Para mulheres com mais 64 anos de idade e que nunca se submeteram ao exame citopatológico, deve-se
realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos os exames forem negativos, essas
mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais.

INCA, 2016



Recomendações em Situações Especiais

Situação Especial Recomendações

Gestantes

Apesar de a JEC no ciclo gravídico-puerperal encontrar-se exteriorizada na ectocérvice na maioria das
vezes, o que dispensaria a coleta endocervical, a coleta de espécime endocervical não parece aumentar
o risco sobre a gestação quando utilizada uma técnica adequada.

O rastreamento em gestantes deve seguir as recomendações de periodicidade e faixa etária como para
as demais mulheres, devendo sempre ser considerada uma oportunidade a procura ao serviço de saúde
para realização de pré-natal. (A)

Mulheres na pós-menopausa

Mulheres na pós-menopausa, sem história de diagnóstico ou tratamento de lesões precursoras do
câncer de colo uterino, apresentam baixo risco para desenvolvimento de câncer.

Mulheres na pós-menopausa devem ser rastreadas de acordo com as orientações para as demais
mulheres (A). Se necessário, proceder à estrogenização previamente à realização da coleta, conforme
sugerido adiante (vide Exame citopatológico normal – Resultado indicando atrofia com inflamação).(B)

Mulheres Histerectomizadas

Mulheres submetidas à histerectomia total por lesões benignas, sem história prévia de diagnóstico ou
tratamento de lesões cervicais de alto grau, podem ser excluídas do rastreamento, desde que
apresentem exames anteriores normais (A). Em casos de histerectomia por lesão precursora ou câncer
do colo do útero, a mulher deverá ser acompanhada de acordo com a lesão tratada (A).
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Recomendações em Situações Especiais

Situação Especial Recomendações

Mulheres sem história de 
atividade sexual

Considerando os conhecimentos atuais em relação ao papel do HPV na carcinogênese do colo uterino e
que a infecção viral ocorre por transmissão sexual, o risco de uma mulher que não tenha iniciado atividade
sexual desenvolver essa neoplasia é desprezível.

Mulheres sem história de atividade sexual não devem ser submetidas ao rastreamento do câncer do colo
do útero (D).

Mulheres Imunossuprimidas

O exame citopatológico deve ser realizado nesse grupo de mulheres após o início da atividade sexual com
intervalos semestrais no primeiro ano e, se normais, manter seguimento anual enquanto se mantiver o
fator de imunossupressão (B).

Mulheres HIV positivas com contagem de linfócitos CD4+ abaixo de 200 células/mm3 devem ter priorizada
a correção dos níveis de CD4+ e, enquanto isso, devem ter o rastreamento citológico a cada seis meses (B).

INCA, 2016



O Exame Citopatológico

RECOMENDAÇÕES PRÉVIAS

• A utilização de lubrificantes, espermicidas ou medicamentos vaginais deve ser evitada por 48 horas
antes da coleta;

• A realização de exames transvaginais, como a ultrassonografia, também deve ser evitada nas 48
horas anteriores a coleta;

• Para garantir um resultado correto, a mulher não deve ter relações sexuais (mesmo com camisinha)
nos dois dias anteriores ao exame;

• Evitar o uso de duchas;

• O exame não deve ser feito no período menstrual, pois a presença de sangue pode prejudicar o
diagnóstico citopatológico.



O Exame Citopatológico

Sala de Coleta:

• Mesa ginecológica;
• Escada de dois degraus;
• Mesa auxiliar;
• Foco de luz com cabo flexível;
• Biombo ou local reservado para a troca de roupa;
• Lixeira

Material Necessário:

• Espéculos de tamanhos variados descartáveis;
• Lâminas de vidro com extremidade fosca;
• Espátula de Ayre;
• Escova Endocervical;
• Luvas descartáveis;
• Solução fixadora (álcool a 96% ou spray fixador);
• Frasco porta-lâmina (ou caixa plástica para transporte da lâmina)
• Formulários de requisição do exame citopatológica;
• Fita adesiva e papel para identificação dos frascos;
• Lápis grafite ou preto nº2;
• Avental descartável; 
• Lençol descartável;



O Exame Citopatológico

Identificação da Lâmina: A lâmina de vidro deve estar identificada com as iniciais da mulher, data de nascimento, o
número do prontuário na unidade de saúde. Deve-se utilizar lápis preto nº2 e escrever na extremidade fosca da
lâmina.

Posicionamento da Paciente:

• Para a coleta do exame a mulher fica em posição de litotomia, com as nádegas mais próximas da borda da mesa
ginecológica;

• Essa posição facilita a visualização do colo e a coleta do material. O profissional deve se posicionar sentado, de
frente para a mulher;

• Para melhor visualização, posicionar o foco de luz para a genitália externa da mulher.



O Exame Citopatológico

Exame Físico:

• A oportunidade da coleta do material citopatológico é uma das poucas vezes em que a mulher poderá ser
submetida à um exame ginecológico;

• Deve-se fazer um minucioso exame da vulva e da região perianal, buscando por lesões macroscópicas, úlceras,
pintas, áreas vermelhas e verrugas;

• Deve-se também realizar o Exame Clínico das Mamas;

• O exame ginecológico é composto pelo exame de toque bimanual, onde se investiga massas pélvicas.

• É necessário explicar a mulher o que está sendo realizado durante todo o procedimento;



O Exame Citopatológico

Introdução do Espéculo:

• O espéculo deve ser introduzido na posição longitudinal ou levemente oblíqua em relação a fenda vulvar e girá-lo
delicadamente até ficar na posição transversa em relação a fenda vulvar. A resistência à introdução do espéculo pode ser
vencida solicitando que a mulher realize alguma manobra de relaxamento perineal, como a de Vassalva ou Tossir.

• Posicionar o espéculo de forma a possibilitar a completa observação do colo do útero, das paredes vaginais laterais e do
conteúdo vaginal.

• Nem sempre essa é uma manobra fácil, principalmente em mulheres tensas ou com desconforto. Deve-se contar com o
relaxamento passivo da musculatura perineal.

• Quando for percebido maior relaxamento, deve-se terminar de abrir o
especulo e localizar o colo.

Não utilizar lufrificantes oleosos (como vaselina)
Não há impedimento para o uso de água ou soro fisiológico.



O Exame Citopatológico

Introdução do Espéculo em Mulheres após a Menopausa:

• Após a menopausa mulheres podem apresentar intensa atrofia. A introdução do espéculo pode ser traumática. Para estas
mulheres, recomenda-se preparo durante 21 dias (uso toda noite):

• A nova tentativa deverá ser feitas entre 5 a 7 dias após a parada do uso;

• Além do maior conforto, o epitélio cervical estará sob ação estrogênica, com mais camadas, possibilitando uma
amostra citológica de melhor qualidade, reduzindo o risco de diagnósticos inconclusivos como atipias de
significado indeterminado.

Coleta e Indicações para o Exame Citopatológico do Colo Uterino (fiocruz.br)

https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/coleta-e-indicacoes-para-o-exame-citopatologico-do-colo-uterino/
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Coleta do esfregaço Ectocervical – Espátula de Ayre

• Deve-se encaixar a espátula de Ayre com sua ponta mais longa no orifício externo do colo e girar 360º , até que toda a região
peri-orificial tenha sido raspada;

• A tensão aplicada deve ser tal que obtenha material celular e menos intesna do que a provocaria algum sangramento;

• Se julgar que o material é insuficiente, repita o procedimento;

• Pode ocorrer um pequeno sangramento. É importante relatar o fato na requisição;

• Encoste a extremidade da espátula que contém o material obtido da ectocérvice na área mais próxima da parte fosca da
lâmina que já deve estar identificada;

• Estenda o material em uma única passada, no sentido transversal à lâmina.

Esfregaço da ectocérvice com espátula de Ayres

O Exame Citopatológico



O Exame Citopatológico

Coleta do esfregaço Endocervical – Escova Endocervical

• Introduza a escova endocervical e realize três a cinco giros completos e em toda a extensão do canal. O objetivo é que as
cerdas penetrem as criptas endocervicais, obtendo uma boa quantidade de material celular.

• Pode ocorrer um discreto sangramento.

• Estender o material obtido na lâmina. Procure cobrir o restante da lâmina com uma única passada, rolando as cerdas na sua
superfície.

Esfregaço da endocérvice com espátula de Ayres



O Exame Citopatológico

Retirada do Espéculo: Tracionar delicadamente o espéculo
e proceder ao seu fechamento. Retire o especulo somente
quanto este estiver completamente fechado.

Transporte da Lâmina: O mais rapidamente possível, as lâminas devem ser colocadas no frasco com álcool a 96%
previamente identificado ou deve-se aplicar o fixador celular conforme instruções do produto, esperar secar e
colocar na caixinha apropriada e identificada.

Coleta e Indicações para o Exame Citopatológico do Colo Uterino (fiocruz.br)

https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/coleta-e-indicacoes-para-o-exame-citopatologico-do-colo-uterino/
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Adequabilidade das Amostras

Classificação das Amostras

Amostra insatisfatória para avaliação

Amostra cuja leitura esteja prejudicada por 
razões de natureza técnica e/ou outras de 

amostragem celular

Podem ser assim classificadas: 

1 Material acelular ou hipocelular (< 10% do esfregaço);

2  Leitura prejudicada (>75% do esfregaço) por presença de 
sangue, piócitos, artefatos de dessecamento, contaminantes 
externos ou intensa superposição celular

Recomendações: O exame deve ser repetido em 6 a 12 semanas
com correção, quando possível, do problema que motivou o
resultado insatisfatório

Amostra satisfatória para avaliação

Amostra que apresente células em
quantidade representativa, bem
distribuídas, fixadas e coradas, de tal
modo que sua observação permita
uma conclusão diagnóstica.

portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br



Adequabilidade das Amostras

Células presentes na amostra

• Podem estar presentes células representativas dos epitélios do colo do útero:

portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br

Células escamosas

Células glandulares                                         
(não inclui o epitélio endometrial) 

Células metaplásicas

A presença exclusiva de células escamosas                                     

deve ser avaliada pelo médico assistente.

A presença de células metaplásicas ou células
endocervicais (glandulares) tem sido considerada
como indicador da qualidade da coleta, pelo fato de
essa coleta buscar obter elementos representativos
da Zona de Transformação e Junção Escamo-colunar
(JEC).

É importante garantir a representatividade da JEC nos esfregaços 
cervicovaginais, sob pena de não propiciar à mulher todos os benefícios da 

prevenção do câncer do colo do útero.



Papanicolaou

Os números de exames sem a ZT, ainda mostram-se muito elevados, que

podem ocorrer por vários motivos:

- Erros de coleta,

- Não visualização do colo do útero da mulher

- Modificação anatômica do colo

- Falta de experiência do profissional responsável pelda lâmina.

A não representação destes epitélios mostra-se de forma preocupante pelo

motivo de possíveis falso-negativos (BETHESDA, 2018).



Municípios com proporção de exames com representatividade da Zona de 

Transformação em exames citopatológicos do colo do útero, Bahia – 2021

0% a 30% - 32 municípios (8%)

31% a 59% - 192 municípios (46%)

Acima de 60% - 184 municípios (44%)

Percentual Zona de Transformação

Foi realizada a verificação da representação da ZT nas
amostras satisfatórias 512.181, onde 226.746 (44%)
apresentam as células características da ZT e 285.435
(56%) não apresentaram as células glandulares
endocervicais e/ou metaplásicas.



Nos exemplos de diagnósticos acima, podemos observar no Laudo 1 que a amostra estava satisfatória, entretanto não

apresenta a ZT; Enquanto que no laudo 2 temos um resultado satisfatório com a ZT. A coleta realizada de forma correta e

adequada é fundamental para a identificação das lesões precursoras, evitando o desperdício de recursos e as

consequências desfavoráveis de um resultado falso-negativo (INCA, 2010).



Conduta Frente aos Resultados Alterados

INCA, 2016



Orientações Importantes

• Realizar atividades educativas com as mulheres sobre o rastreamento da doença e o exame
preventivo;

• Avaliar fatores de risco

• Valorizar as queixas dos pacientes;

• Realizar visitas domiciliares e/ou consultas solicitando o último exame (preventivo);

• Manter o sigilo profissional;

• Realizar busca ativa das pacientes que não pegaram seus resultados;

• Assegurar um sistema de referência nas unidades de saúde.
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