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1. RESUMO 

O câncer de colo uterino possui uma alta incidência e mortalidade e pode 

ser prevenido por métodos de baixa complexidade. Este trabalho relata a 

importância do exame citológico, colposcópico e histológico e demonstra a função 

de cada um deles para a prevenção e diagnóstico precoce desta doença. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O câncer de colo de útero é o terceiro mais freqüente em mulheres e sua 

ocorrência é duas vezes mais comum em países em desenvolvimento. No Brasil, a 

região Norte é a que possui maior incidência deste câncer, sendo seguida pelas 

regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul, respectivamente (INCA, 2011).  

Os procedimentos utilizados para a prevenção do câncer de colo uterino 

variam, se a intenção é a triagem populacional o exame de escolha é a citologia 

oncótica, já se a finalidade for aclarar citologias suspeitas deve ser realizado exame 

ginecológico, seguido de colposcopia, biopsia dirigida e análise do 

anatomopatológico (RIBALTA; SPECK; FOCCHI, 2009). 

 

3. OBJETIVO 

Descrever os procedimentos adotados em técnicas de rastreamento e 

diagnóstico precoce do câncer de colo uterino. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização deste trabalho serão feitas pesquisas bibliográficas nas 

bases de dados da Scielo, Pub-med, Bireme e no acervo da Biblioteca Central da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. CITOLOGIA ONCÓTICA 

Este método permite identificar uma lesão precursora de câncer 

precocemente e depende do treinamento adequado do profissional que faz o 

escrutínio da lâmina. A técnica citopatológica possui quatro fases: coleta, fixação, 

coloração e leitura (FOCCHI, 2009). 

A leitura das lâminas é feita por um observador, os campos considerados 

suspeitos são devidamente marcados e posteriormente revisados por um segundo 



 

observador. Pelo menos 10% dos casos considerados negativos pelo primeiro 

observador na primeira leitura também são revisados.  Recomenda-se que o 

restante da rotina passe por revisão rápida. Essas medidas tem a função de diminuir 

os resultados falso-negativos e consequentemente aumentar a sensibilidade e 

especificidade deste exame. (KEMP; SAKANO; MARTINS, 2005; FOCCHI, 2009).                                                                                     

 

5.2. COLPOSCOPIA  

O exame colposcópico é empregado na ginecologia e é realizado por 

meio da observação do trato genital feminino inferior com o uso de lentes de 

aumento e aplicação de diferentes reagentes químicos, o que permite que lesões 

sejam localizadas e biópsias sejam feitas, quando preciso (TACLA; CORSINI, 2008). 

Pode ser realizada para rastreamento primário juntamente com a 

citologia, porém é utilizada com maior freqüência de maneira secundária, após 

diagnóstico de lesão pelo exame citológico. No laudo deve ser mencionado o grau 

de alteração em que a lesão se encontra e ser informado se está dentro ou fora da 

zona de transformação. O diagnóstico de alteração se baseia em cores, distância 

entre os capilares, superfície, e reação ao iodo. Estes critérios permitem que o 

patologista possa diferenciar uma reação inflamatória de regeneração, de uma 

patologia ou neoplasia (PEREYRA; PARELLADA; CHUERY, 2004). 

 

5.3. HISTOLOGIA 

A coleta do material para o histopatológico deve ser feita 

preferencialmente com o auxilio de um colposcópio. Deve ser escolhida a área com 

maior quantidade de lesão para se ter uma maior chance de acerto. Para a 

realização de uma biópsia de colo geralmente não se faz necessário o uso de 

anestesia (TACLA; CORSINI, 2008). 

Este exame é indicado em casos de alterações colposcópicas, lesões de 

aspecto não comuns como hipercromia, áreas de coloração vermelho escura e 

quando houver discordância entre o exame colposcópico e o citológico (MAUAD; 

CARDIAL; MARTINS, 2005). 

Apenas o exame histopatológico feito por meio de biopsia pode oferecer 

um diagnóstico preciso (GIRAUD et al., 2005). 



 

A realização da colpocitologia, juntamente com a inspeção detalhada do 

colo do útero pela colposcopia e análise do material histopatológico, formam a base 

dos diagnósticos de lesão no colo uterino (MAUAD; CARDIAL; MARTINS, 2005). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os exames citológicos, colposcópicos e histológicos são realizados para o 

diagnostico precoce e prevenção do câncer de colo uterino. Os dados da literatura 

levantados até o momento demonstram a importância de cada um deles e o quanto 

são complementares para um resultado preciso e posterior conduta adequada. 
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