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1. RESUMO 

Introdução: O acompanhamento da prevenção e diagnóstico do Câncer de Colo 

Uterino (CCU) é uma das principais funções do Enfermeiro, sendo ele o responsável 

pela realização do exame de Papanicolau e a entrega dos resultados, assim como 

orientar e informar quanto à importância do exame interagindo com a paciente, 

ampliando o autoconhecimento e o autocuidado do público feminino. Objetivo: 

Descrever o papel do Enfermeiro e evidenciar as ações do mesmo nas atividades de 

prevenção e diagnóstico precoce do CCU. Método: O método utilizado foi revisão 

bibliográfica de artigos científicos por meio de consultas às seguintes bases de 

dados: Scielo (Scientific Eletronic Library Online) e Biblioteca Regional de Medicina 

(BIREME). Foram considerados artigos publicados entre 2011 e 2017, com uso das 

seguintes palavras-chave: “Enfermagem”, “Câncer de Colo Uterino”, “HPV e Câncer 

de Colo do Útero”, “Exame de Papanicolau”. Resultados: Foi identificado que, 

apesar dos avanços na qualidade da assistência em todo o país, as regiões Norte e 

Nordeste obtiveram aumento significativo de casos, sendo necessário atenção 

redobrada para as regiões com baixo nível de saneamento básico. Foi apontado, 

também, a sobrecarga do Enfermeiro por excesso de atividades, falta de tempo e 

situações precárias de trabalho. Conclusão: Por ter papel primordial na prevenção e 

diagnóstico do CCU, o Enfermeiro deve receber educação continuada e incentivo 

para oferecer a melhor assistência às pacientes. Com a prevenção do CCU, o 

impacto social da doença é modificado, tendo como propósito diminuir a sua 

incidência futuramente. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O CCU é uma alteração progressiva das células intra-epiteliais que podem evoluir 

para um processo invasor num período que varia entre 10 a 20 anos. Estas células 

pré-cancerígenas tendem a se espalhar mais profundamente no colo uterino 

conforme o tempo e acabam se transformando em tumores malignos. Por ser de 

lenta evolução, muitas ações podem ser desenvolvidas para interromper o percurso 

da doença.1  

Se diagnosticado precocemente, apresenta a chance de cura de 

aproximadamente 100%. O Ministério da Saúde criou em 1998, um protocolo de 

Controle dos Cânceres de Colo de Útero e Mama. Este indica que o exame para 

detecção precoce do CCU seja realizado em todas as mulheres que já tiveram 



relações sexuais, com especial atenção às mulheres com idade entre 35 à 64 anos, 

devendo ser realizado uma vez por ano.1  

Estudos revelam que o contágio pelo Papiloma Vírus Humano (HPV) é o principal 

agente oncogênico do CCU. Tem prevalência em mulheres com o início precoce da 

vida sexual e grande quantidade de parceiros sexuais. O uso de contraceptivos 

orais, baixas condições socioeconômicas, tabagismo e o uso inadequado de 

preservativos também são fatores relacionados.2 

O CCU exerce grande impacto nas altas taxas de prevalência e mortalidade em 

mulheres na sua fase produtiva, tornando-se evidente na faixa etária de 20 a 29 

anos e o risco aumentado na faixa etária de 45 a 49 anos. Esta doença apresenta 

aproximadamente 500 mil novos casos a cada ano no Mundo, fazendo com que em 

média, 230 mil casos venham a óbito.3 

O exame preventivo é considerado um método extremamente confiável para 

detectar lesões cervicais. A literatura refere os seguintes motivos que levam as 

mulheres a não aderirem ao exame: ausência de problemas ginecológicos, vergonha 

ou medo, falta de solicitação médica, achar desnecessário, ter dificuldade de 

acesso, ter desconforto frente ao procedimento, ter dificuldades para marcar 

consulta e ausência de vagas. Para outras, o exame é visto como um elemento 

positivo para o autocuidado e faz com que elas reconheçam a importância da 

prevenção e detecção precoce do CCU, ajudando a ter uma vida saudável.3 

O CCU inicial é em sua grande parte, assintomático. No período de evolução, a 

doença passa por fases detectáveis e curáveis. Quando os sintomas estão 

presentes, a paciente pode apresentar uma fina secreção vaginal aquosa, 

frequentemente observada após a relação sexual ou do banho e passando 

despercebido na maioria dos casos. Quando sintomas como secreção, sangramento 

irregular ou dor depois da relação sexual acontecem, a doença pode estar 

avançada.4  

No Brasil, as ações de intervenção e controle do câncer têm sido guiadas pela 

distribuição das lesões cervicais segundo as faixas etárias das pacientes mais 

acometidas e pela frequência dos exames citológicos, de acordo com a lógica 

epidemiológica de risco e da relação custo-benefício que conduzem as intervenções 

em saúde pública.5 

É justamente no interior das regiões Norte e Nordeste onde se encontra o maior 

grupo de mulheres com risco para a doença, sendo aquelas que por falta de acesso 



ao exame de prevenção, acabam tendo maior chance de apresentar lesões iniciais 

que evoluirão para a neoplasia maligna invasiva. Uma vez a doença instalada, serão 

essas mulheres que terão mais dificuldade de acesso aos serviços de diagnóstico e 

tratamentos que possam garantir bons prognósticos.6 

Devido ao número elevado de casos de CCU no Brasil e no Mundo, o presente 

estudo teve como objetivo ressaltar a importância das ações do enfermeiro voltadas 

para obtenção do diagnóstico precoce da doença e contribuir para a reflexão sobre a 

realização do exame Papanicolau. 

 

3. OBJETIVO 

Descrever o papel do Enfermeiro e evidenciar as ações do mesmo nas atividades 

de prevenção e diagnóstico precoce do CCU. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica mediante levantamento de artigos 

científicos indexados na base de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e 

Biblioteca Regional de Medicina (BIREME). Como critérios de inclusão para a 

seleção do material, foram considerados artigos publicados na língua portuguesa, 

artigos completos disponíveis nos sistemas online e artigos escritos por profissionais 

ou estudantes da área de Enfermagem. Foram classificados artigos científicos 

publicados entre 2011 e 2017, com uso das seguintes palavras-chave: 

“Enfermagem”, “Câncer de Colo Uterino”, “HPV e Câncer de Colo do Útero”, “Exame 

de Papanicolau”. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

No Brasil, o diagnóstico das enfermidades mais comuns vem sofrendo alterações 

ao longo dos anos, sendo caracterizado pelo aumento do número de novos casos de 

neoplasias malignas como o CCU. Há muitos anos, a citologia, a colposcopia e a 

histologia são exames padrão no rastreamento do CCU em países desenvolvidos e 

são admissíveis à realidade brasileira, por sensibilidade e especificidade e pelo seu 

baixo custo financeiro, devendo-se, contudo, investir na capacitação profissional  

para melhor aproveitamento destes recursos.7 



A principal estratégia de detecção e prevenção do CCU no Brasil é o exame de 

Papanicolau, que consiste na coleta e análise citológica de material cervical. 

Também é conhecido por citologia oncótica, Paptest, dentre outros. Esse exame 

auxilia na detecção de alterações celulares no colo uterino, antes que estas células 

possam tornar-se um tumor malígno. Essas alterações necessitam de exames 

complementares que possam dar continuidade a identificação dessas lesões.7 

Alguns fatores predeterminam o desenvolvimento do CCU. Dentre eles, é 

destacada a infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV), sendo que 

aproximadamente 99% das lesões precursoras cervicais e tumores malignos são 

causados por um dos 15 tipos oncogênicos do HPV, os tipos 16 e 18 são os mais 

comuns.7 

A partir da classificação Bethesda (sistema que agrega conceitos e padroniza a 

nomenclatura dos esfregaços cervicais), as neoplasias intraepiteliais cervicais (NIC) 

deixam de ser divididas em três graus e passam a ser divididas em: Lesão 

Intraepitelial de Baixo Grau (LIE BG) corresponde à NIC de grau I e Lesão 

Intraepitelial de Alto Grau (LIE AG) corresponde à NIC de Grau II e III e carcinoma 

"in situ".7 

Para os diagnósticos obtidos nos exames de Papanicolau, o Ministério da Saúde 

recomenda as seguintes condutas: citologia normal e alterações benignas seguem a 

rotina de rastreamento citológico (anual); Alterações pré-malignas, recomenda-se a 

repetição da citologia em seis meses; Alterações malignas, a colposcopia é 

imediatamente indicada e, apresentando lesão na colposcopia, é recomendada a 

biópsia.8 

 

5.2 O PAPEL DO ENFERMEIRO 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são porta de entrada da paciente no 

sistema de saúde, lugar onde o enfermeiro é importante integrante da equipe 

multiprofissional da Estratégia Saúde da Família (ESF). Distribuem-se equipes de 

acordo com o tamanho da área de cobertura que têm como desafio o trabalho 

integrado e a responsabilidade pelas pessoas que ali moram.9 

A consulta de enfermagem é um importante momento para se realizar o exame, 

além de ser uma oportunidade conveniente para fortalecer o vínculo entre a mulher 

e o profissional. Embora existam dificuldades para realizar a consulta, especialmente 

na atenção primária, sua execução tem relevância incontestável em diversos 



aspectos do cotidiano da assistência de enfermagem e facilita as atividades 

educativas individuais.9 

A Agenda da Mulher é um documento destinado às mulheres de 10 a 60 anos de 

idade e tem como objetivo ser um prontuário resumido. A história clínica e 

ginecológica da paciente e de saúde em geral é registrada e o preenchimento deve 

ser feito, de preferência, por médicos e enfermeiros. Em relação à prevenção do 

câncer do colo do útero, as anotações devem conter dados sobre a data do último 

exame, o resultado e as condutas indicadas.9 

A prevenção do CCU é uma das áreas com prioridade de intervenção na atenção 

básica, sendo o exame ginecológico e a entrega dos resultados uma das 

responsabilidades do enfermeiro, como integrante da ESF. Portanto, é importante 

que este profissional esteja atento às alterações do exame com o objetivo de realizar 

o encaminhamento adequado de pacientes que necessitem realizar outros 

procedimentos para diagnóstico.7 

 

6. RESULTADOS 

As taxas de mortalidade por CCU são maiores nas mulheres das capitais das 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, no entanto, nestas regiões, as 

tendências foram diminuindo no decorrer das duas últimas décadas. Porém, para 

mulheres do interior dessas regiões, a região Norte mostra um aumento de 200% e 

a região Nordeste de 80%. Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, as taxas 

variam negativamente, tanto no interior quanto nas capitais. Essa diferença de 

índices se deve ao maior acesso às ações de rastreamento para mulheres das 

capitais.4 

Nesse quadro, os enfermeiros exercem atividades técnicas específicas de sua 

competência, assim como atividades administrativas e educativas e através do 

vínculo com as pacientes, concentra esforços para reduzir os tabus, mitos e 

preconceitos e buscar o convencimento do público feminino sobre os benefícios da 

prevenção. Para o planejamento de atividades e estratégias, são consideradas e 

respeitadas as diferenças regionais, profissionais da saúde, meios de comunicação 

e movimentos de mulheres.9 

As atividades exercidas incluem: esclarecer e informar à população feminina 

sobre o rastreamento do CCU, identificar na área pacientes que pertencem à faixa 

etária prioritária e grupos de risco, convocar e realizar a coleta de Papanicolau, 



supervisionar a qualidade da coleta, detectar e reconvocar as que não 

compareceram. Assim como o recebimento dos laudos, captação dos resultados 

positivos para vigilância, orientação e encaminhamento à atenção secundária,.9 

A Legislação do Exercício Profissional dispõe que cabe ao enfermeiro exercer o 

planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de 

enfermagem, assim como a consulta de enfermagem. Porém foi percebido que tais 

ações são prejudicadas pelo excesso de trabalho dos profissionais ou outros 

aspectos que possam atrapalhar, como a falta de tempo.9 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que o Enfermeiro é o principal elo entre as pacientes e a prevenção 

do CCU. As ações do governo juntamente com a construção acadêmica e atuação 

dos profissionais trouxe melhorias no acesso à prevenção do CCU em todo o país. 

Entretanto, ainda é insuficiente como apontam as estimativas de incidência, 

tendência de mortalidade e, em muitos casos, o diagnóstico ainda é feito em 

estágios avançados da doença.  

É necessário lidar com os fatores negativos do exame, que impedem algumas 

mulheres de realiza-lo. O Enfermeiro deve estar atualizado e capacitado para 

orientar sobre o CCU: seus sintomas, diagnóstico, tratamento e possíveis efeitos 

colaterais. A conscientização das mulheres tem extrema importância para a 

diminuição das estimativas apontadas neste estudo. 
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