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1.INTRODUÇÃO 

 
 

Entre todos os cânceres com incidência de mortalidade, podemos considera o Câncer 

do Colo do Útero margeador de maior letalidade, mesmo com o governo patrocinando 

campanhas de prevenções, esta patologia continua sendo uma adversidade de Saúde 

Pública no Brasil (CRUZ & LOUREIRO; 2008). 

Podemos falar que o câncer de colo uterino e o terceiro mais frequente, 

superando o câncer de mama e o de pele do tipo não melanótico (COSTA & 

FERNANDES; 2003). 

A contaminação prévia pelo papiloma vírus humano (HPV) é apontado como o 

principal fator de risco para o câncer de colo de útero 1,3,4,5,6 (ALBUQUERQUE, et 

al; 2006). 

A ideia do tratamento ou conduta terapêutica para o agravo neoplásica maligna 

do colo de útero está fundamenta no diagnóstico, estadia mento e prognóstico da 

doença. Com o diagnóstico, baseado na biopsia, se indica o tratamento tendo como 

referencias os parâmetros de avaliação da localização, tamanho e tipo histológico do 

tumor, idade e as condições gerais de saúde da mulher (FRIGATO & HOLGA). 

 

 

1.1 Objetivo geral 

Discutir uma visão sobre o câncer do colo do útero e o estado emocional do 

paciente no tratamento 

 

 

1.2 Objetivo específico 

 Enfatizar a letalidade do câncer do colo do útero. 

 Observar o estado emocional do paciente no tratamento 

 Direcionar o tratamento junto como o estado emocional do paciente. 
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2. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo exploratório descritivo, por meio de levantamento 

bibliográfico de artigo publicados no período de 2003 a 2016, estudos indexados nas 

bases de dados nacionais na coleção Scientific Electronic Library Online (SCIELO) 

após consulta às terminologias na base de descritores da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS). Os descritores do estudo foram: Câncer do colo do útero e o estado emocional 

do paciente no tratamento. 

Os critérios de inclusão utilizados foram artigos disponíveis na integra pelo 

sistema on-line, ter sido publicado em português entre 2003 e 2016.  

Os critérios de exclusão utilizados foram livros e artigos em línguas 

estrangeiras e com mais de treze anos de publicação. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

Entre todos os cânceres com incidência de mortalidade, podemos considera o Câncer 

do Colo do Útero margeador de maior letalidade, mesmo com o governo patrocinando 

campanhas de prevenções, esta patologia continua sendo uma adversidade de Saúde 

Pública no Brasil, apesar que, análogo aos conhecimentos técnicos de prevenção 

ainda se torna insuficiente para provisionar os maiores níveis de cura (CRUZ & 

LOUREIRO; 2008). 

Podemos falar que o câncer de colo uterino e o terceiro mais frequente, 

superando o câncer de mama e o de pele do tipo não melanótico (COSTA & 

FERNANDES; 2003). 

Segundo COSTA & FERNANDES; 2003, entre os meses de agosto e setembro 

do ano de 1998, foi desenvolvida no Brasil com nível nacional a campanha de combate 

ao câncer do colo uterino, subsidiada pelo Ministério da Saúde (MS), com objetivo 

realizar exames citológicos cervico_vaginal, isso numa população de mulheres entre 

a idade de 35 a 49 anos. 

A contaminação prévia pelo papiloma vírus humano (HPV) é apontado como o 

principal fator de risco para o câncer de colo de útero 1,3,4,5,6. Enquanto, fatores 

como atividade sexual precoce, com grande número de parceiros sexuais, a ingestão 

de contraceptivos orais, tabagismo, a promiscuidade e baixa situação econômica tem 

sido indicados como fatores de risco para progresso dessa neoplasia 

(ALBUQUERQUE, et al; 2006). 

Uma compreensão mais efetiva para o controle do câncer do colo do útero é o 

acompanhamento por meio do exame cito patológico. Depende dos profissionais de 

saúde orientar a população feminina quanto a importância da realização periódica do 

exame para o diagnóstico precoce dessa doença, isto possibilita o tratamento em fase 

inicial e, diminuindo a morbimortalidade pôr esse tipo de câncer (FRIGATO & HOLGA). 

Nos estágios iniciais, o câncer de colo uterino é assintomático, e a manifestação da 

doença se faz por meio da coleta no resultado do exame citopatológico (Papanicolaou) 

que deve ser feito regularmente (FRIGATO & HOLGA).   

A maior parte das mulheres diagnosticada com câncer do colo é oriunda da 

zona urbana, e está naturalmente coberta por unidades de Atenção Básica ou 

fisicamente próximas dos centros de saúde. De acordo com a política atual de saúde, 
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a atenção Básica reveste-se de mérito ímpar nos programas de rastreamento, como 

porta, preferencial do sistema e interface entre os órgãos governamentais e a 

população, porém, no entanto, com a provocação da estratégia saúde da Família, na 

última década, julgava-se que grandes partes dos novos casos estavam ligados, 

sobretudo as áreas de falha assistenciais, predominando sobretudo nas regiões rurais 

ainda de acesso remoto. À implementação da estratégia – que poderiam delimitar um 

quadro de melhora – com persistência de mesmo frente à ociosidade dos dados 

anteriores taxas elevadas que apontam à viabilidade de não foi atendida e que existem 

ainda muito a fazer no sentido de diminuir o alcance da patologia e melhorar eficácia 

do rastreamento (GOMES, 2012). 

A ideia do tratamento ou conduta terapêutica para o agravo neoplásica maligna 

do colo de útero está fundamenta no diagnóstico, estadiamento e prognóstico da 

doença. Com o diagnóstico, baseado na biopsia, se indica o tratamento tendo como 

referencias os parâmetros de avaliação da localização, tamanho e tipo histológico do 

tumor, idade e as condições gerais de saúde da mulher (FRIGATO & HOLGA). 

Mas ao falarmos de um tratamento, devemos ter em consideração que não 

existe um tratamento especifico que elimine o vírus, mas, existe o tratamento das 

lesões clínicas deve ser individualizado e vinculado, à extensão, número e localização. 

Pode ser indicativo o uso de laser, eletrocauterização, ácido tricloroacético (ATA) e 

medicamentos que melhoram o sistema de defesa do organismo, porem as lesões 

menores ou de baixo grau, não indicam riscos ao portador, tendem a diminuir e sumir 

mesmo na grande fatia das mulheres mesmo sem tratamentos. Mas o indicativo é 

sempre refazer os exames preventivos a cada seis meses. No caso das lesões 

percussoras o apropriado e subsistência para a redução da ocorrência e mortalidade 

e redução da incidência de mortalidade pelo câncer do colo uterino. Às normatizações 

ou diretrizes brasileiras indicam após a exatidão a colposcópica ou histológica, o 

tratamento excisional das Lesões Intra-epiteliais. Logo após a exatidão dos exames 

confirma o alto grau, por meio de exérese da zona de transformação (EZT) por 

eletrocirurgia, mas não podemos esquecer que somente o médico pós uma avaliação 

que poderá recomendar uma conduta mais correta ou melhor, conduta mais adequada 

(INCA, 2013). 

 

O assomo da morbidade apresentada é fortemente ligado ao padrão de 

acessos dos serviços de saúde e diagnósticos. Logo após ter sido informado por um 
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profissional de saúde do estado presente do paciente sendo portador da patologia 

clínica e ser indicado a um tratamento medicamentoso ao cuidado da doença acarreta 

ter tido acesso aos serviços, onde se torna diferenciado a cada região. Portando o 

aumento da preponderância da condição mórbida pode ser um indicativo positivo de 

acesso aos serviços de extensão e acesso ao diagnóstico e com redução da 

letalidade, porem se assistido da ausência da propagação da incidência. Com a 

percepção da enfermidade pelo paciente/individuo irá depender do grau dos sinais e 

sintomas, e do acesso aos serviços clínicos e dos testes de diagnósticos, e 

principalmente da qualidade de assistência fornecida ao paciente pela equipe de 

enfermagem e demais profissionais de saúde (OLIVEIRA, et al;2015). 

Em questão do câncer, só a conscientização não é suficiente, ter acesso ao 

diagnóstico implica em um tratamento eficaz e este dois itens unidos encaminhará a 

um serviço especializado onde o paciente se torna acolhido e assistido principalmente 

com exames especializados e complementares em que pressupõem em um serviço 

de oncologia direcionado (OLIVEIRA, et al;2015). 

Mas em uma visão mais simples, quando se fala em tratamento, muitas 

mulheres se sentem invadidas e deixa transparecer os sentimentos de medo, 

insegurança, vergonha de expor o corpo e dor, deixando o tratamento com serias 

repercussões, contudo, quando é trabalhado em suma amplitude psicológica também, 

pode trazer o alivio dos sintomas e a esperança da cura para algumas mulheres, não 

podemos negar que o medo não fica somente na questão do câncer em si,  porem 

fica na questão de como se seguirá o tratamento e como se manifestará o sentimento 

quando se tratará a questão da terapia/equipamentos e suas consequências. O medo 

surge como um dificultado à implementação do tratamento, devido a insegurança 

perante a terapia associada, como exemplo o constrangimento provocado pelo 

tratamento nas seções de braquiterapia (MATTOS, et al; 2014). 

Quando falamos de um percentual de pacientes tratados com a incidência ou 

taxa de mortalidade no caso adjacente, ou seja, falamos dos pacientes que 

sobrevivem após um diagnóstico e tratamento bem susceptivelmente coerente com 

as normatizações, falamos de um nível bem maior de sucesso como ao câncer de 

mama, oferecendo um prognóstico positivo, muito diferente do câncer de mama, de 

próstata e o de intestino (OLIVEIRA, et al;2015). 

 

 



 8 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Ao falarmos de câncer do colo do útero, primeiramente devemos lembrar do 

paradigma e ideologia que esta palavra trás para a população em geral, não podemos 

caracterizar esta doença como algo comum e de simples tratamento.  

Devemos lembrar que primeiramente atrás desta patologia existe uma pessoa 

que construiu uma família e que tem sonhos, conquistas e exemplo de vida a 

demonstrar para todos. Mas quando esta pessoa depara com uma doença que pode 

ser o ponto final de sua existência, ela tem um declínio natural já esperado pela 

comunidade cientifica. 

Tratar uma patologia não é simplesmente resolver algo impertinente a saúde e 

sim trazer condições não só estrutural, mas psicológica ao paciente. 

Ter uma visão de enfermeiro nesta condição é fornecer instrumentos de suporte 

social e terapêutico, como instruções de prevenção e promoção a saúde demostrando 

com atitudes simples o autocuidado e a valorização do “eu “ como ser humano com 

condições de lutar contra este tipo de doença que declina a autoestima e a confiança 

de uma pessoa. 
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