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RESUMO 

O Câncer do Colo de Útero é principalmente causado pela infecção persistente por alguns tipos do Papilomavirus humano (HPV), 

definido pela replicação desordenada do epitélio de revestimento do órgão, comprometendo o tecido subjacente (estroma) e 

podendo invadir estruturas e órgãos próximos ou à distância. É a terceira causa de câncer mais incidente em mulheres, 

representando cerca de 9% dos casos, No Brasil é indicado como modo de rastreamento o exame colpocitologia oncótica cervical 

(Papanicolau), para a população feminina, na faixa etária de 25 a 64 anos, considerada como de maior risco. A incidência de 

câncer aumenta nas mulheres entre 30 e 39 anos de idade e atinge seu pico entre 50 e 60 anos. Em 1998 foi instituído pelo 

Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero e da Mama-VIVA MULHER (PVM), e desde 

então, estratégias para rastreamento, diagnóstico, tratamento e seguimento do câncer têm adquirido expressão e prioridade nas 

políticas públicas de saúde.  

1. INTRODUÇÃO 

De acordo com instituto nacional de câncer (INCA), o Câncer do Colo de Útero é principalmente causado pela infecção persistente 

por alguns tipos do Papilomavirus humano (HPV). O câncer do colo do útero é definido pela replicação desordenada do epitélio de 

revestimento do órgão, comprometendo o tecido subjacente (estroma) e podendo invadir estruturas e órgãos próximos ou à 

distância. A terceira causa de câncer mais incidente em mulheres em todo mundo é o de colo de útero, representando cerca de 9% 

dos casos, e nos países em desenvolvimento é a causa mais comum nesse grupo. No Brasil a estimativa de novos casos é de 

16.370. (BARBOSA  et al. 2016, p.2) (Instituto Nacional de Câncer (INCA), 2018) (Ministério da Saúde (Brasil), 2013). 

É uma patologia caracterizada pelo desenvolvimento lento, podendo causar sintomas na fase inicial e evoluir para quadro de 

sangramentos vaginais intermitentes ou após a relação sexual, secreção vaginal anormal e dor abdominal associada com queixas 

urinarias ou intestinais nos casos mais avançados. Existem duas principais categorias de carcinomas, dependendo da origem do 



epitélio comprometido: o carcinoma epidermoide, tipo mais incidente e que acomete o epitélio escamoso (representa cerca de 80% 

dos casos), e o adenocarcinoma, tipo mais raro e que acomete o epitélio glandular. (SANTOS et al., 2015, p.20). 

 No Brasil é indicado como modo de rastreamento o exame oncótico cervical para a população feminina, na faixa etária de 25 a 64 

anos, considerada como de maior risco. É recomendado que as mulheres com vida sexual ativa, nesta faixa, realizem o exame 

com periodicidade de três anos após dois resultados normais consecutivos, com intervalo de um ano. (DIAS, TOMAZELLI, ASSIS, 

2010 p.294).  

Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), a incidência de câncer aumenta nas mulheres entre 30 e 39 anos de idade e 

atinge seu pico entre 50 e 60 anos. Antes dos 25 anos prevalecem às infecções por HPV e as lesões de baixo grau, que diminuirão 

espontaneamente na maioria dos casos e, portanto, podendo ser apenas acompanhadas conforme recomendações clínicas. Após 

os 65 anos, por outro lado, se a mulher tiver feito os exames preventivos regularmente, com resultados normais, o risco de 

desenvolvimento do câncer cervical é reduzido dado a sua lenta evolução. (LE GALÈS-CAMUS et al.,). 

Em função das melhorias das práticas nacionais em saúde pública é o Pacto pela Saúde, enquanto estratégia para organização 

das ações e serviços desta área dirige suas condutas sobre a equidade social. Com o objetivo de realizar mudanças nas 

normativas do SUS, possui três dimensões: Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão. Este Pacto estabelece 

que uma das seis prioridades a serem pactuadas seja exatamente o controle do Câncer de Colo de Útero através de objetivos 

operacionais, cujas metas para o mesmo, propõem a cobertura de 80% para o exame preventivo e incentivo para a cirurgia de alta 

frequência com pagamento diferenciado. Também busca a solidariedade na gestão, avança na regionalização, respeita as 

características de cada região e reforça a territorialização da saúde. Mas está diretamente relacionado à transposição de entraves 

políticos e operacionais inerentes a cada nível de gestão. (ALBUQUERQUE et al, 2011). 



Em 1998 foi instituído pelo Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero e da Mama-VIVA 

MULHER (PVM), e desde então, estratégias para rastreamento, diagnóstico, tratamento e seguimento do câncer têm adquirido 

expressão e prioridade nas políticas públicas de saúde. (ALBUQUERQUE et.al.,2011). 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

Instrumentalizar a prática interdisciplinar com resgate dos componentes curriculares das disciplinas que compõem o semestre : 

Fisiologia, Microbiologia, Aspectos Gerais do Processo Saúde-Doença, Bioestatística, Política Publicas e Sistemas de Saúde e 

Anatomia II, cuja à temática principal é o Sistema Único de Saúde.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar as ações de prevenção  

Combate ao Câncer de Colo de Útero, através do Sistema Único de Saúde.  

Caracterizar as ações encontradas de prevenção.  

3. METODOLOGIA  

Trata-se de uma revisão de literatura e uma revisão bibliográfica de artigos científicos, revistas de enfermagem, documentos do 

Ministério da Saúde, com a finalidade de identificar as ações de prevenção e combate ao Câncer de Colo de Útero, através do 

Sistema Único de Saúde. 

 A busca foi realizada entre os dias 05 de Abril e 15 de Maio de 2018, na biblioteca virtual de saúde (BVS, Scielo, Ministério da 

Saúde, Organização Mundial da Saúde) com os seguintes descritores (DECs) “câncer do colo do útero”, “saúde da mulher”, 

“câncer de colo uterino”, “câncer cervical” e “SUS”. Os critérios utilizados foram textos completos, publicados nos doze anos (2006 

a 2018); que respondessem aos objetivos do estudo e a questão norteadora. Foram excluídas as teses e dissertações. 



O útero é um órgão do aparelho reprodutor feminino que está localizado no abdome inferior, na frente do reto e por trás da bexiga 

e é dividido em corpo e colo. O colo é a porção inferior do útero e está situado dentro do canal vaginal. (Ministério da Saúde, 

2013). 

O colo do útero possui uma parte interna, que compõe o endocérvice, também chamado de canal cervical, que é revestido por uma 

única camada de células cilíndricas que produzem muco – epitélio colunar simples. A ectocérvice, parte externa do colo do útero, 

mantém contato com a vagina, e é revestida por um tecido de múltiplas camadas de células planas – epitélio escamoso e 

estratificado. Entre esses dois epitélios, encontra-se a junção escamocolunar (JEC), que é uma linha que pode estar tanto na 

ectocérvice como na endocérvice, dependendo da situação hormonal da mulher. No período da menacme, fase reprodutiva da 

mulher, geralmente, a junção escamocolunar  situa-se no nível do orifício externo ou para fora desse – ectopia ou eversão. Já na 

infância e no período pós-menopausa, normalmente, a junção escamocolunar encontra-se dentro do canal cervical. (Ministério da 

Saúde, 2013). 

Nesse caso, o epitélio colunar fica em contato com um ambiente vaginal hostil a essas células devido à acidez. Assim, células 

subcilíndricas, de reserva, bipotenciais, por meio de metaplasia, se transformam em células mais adaptadas (escamosas), 

originando a um novo epitélio, localizado entre os epitélios originais, chamado de terceira mucosa ou zona de transformação. 

Nessa região pode ocorrer obstrução dos ductos excretores das glândulas endocervicais subjacentes, dando origem a estruturas 

císticas sem significado patológico, chamadas de Cistos de Naboth. (Ministério da Saúde, 2013). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer de colo do útero tem origem devido às alterações intra-epiteliais 

sendo capaz de modificar em um processo invasor. Podendo originar-se do epitélio escamoso da ectocérvice (carcinoma de 

células escamosas – CCE) ou do epitélio escamoso colunar do canal cervical (adenocarcinoma cervical – ACC). 

 

 



4. DESENVOLVIMENTO 

4.1 CAPÍTULO II: MICROBIOLOGIA 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer de colo do útero tem origem devido às alterações intra-epiteliais 

sendo capaz de modificar em um processo invasor. Podendo originar-se do epitélio escamoso da ectocérvice (carcinoma de 

células escamosas – CCE) ou do epitélio escamoso colunar do canal cervical (adenocarcinoma cervical – ACC). 

O papilomavírus humano é um vírus que ataca células da mucosa (genital, oral ou anal), tanto nos homens como nas mulheres 

para se replicar.   O ciclo tem princípio quando partículas virais atingem a camada basal do epitélio, podendo infectar as células 

tronco, que são elevadamente proliferativas. Quando as células são empurradas para a camada suprabasal, acabam perdendo a 

capacidade de se dividir e começa o processo de diferenciação.  Existem mais de 200 variações desse tipo de vírus,a maioria 

associada a lesões benignas. (MUÑOZ, et al., 2006) (Ministério da Saúde, 2017)  

 A infecção sexualmente transmissível mais prevalente no mundo é pelo papilomavírus humano (HPV), o risco de contrair a 

infecção durante algum momento da vida é de 50-80%, avançando na maioria das mulheres sexualmente ativas em algum 

momento de suas vidas. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a causa primária do câncer de colo uterino é a infecção persistente ou crônica 

do papilomavirus humano (HPV).  Cerca de 70% dos casos são causados por dois tipos específicos de HPV o 16 e 18. As chances 

de desenvolver câncer aumentam em mulheres que fazem uso de anticoncepcionais por tempo prolongado, fumantes, obesas, 

imunodeprimidas e também do histórico familiar.  

Cerca de 90% das lesões precursoras ou malignas do colo do útero são localizadas na zona de transformação. (Ministério da 

Saúde, 2013). 



4.2 CAPÍTULO V: ASPECTOS GERAIS DO PROCESSO SÁUDE-DOENÇA E POLÍTICAS PÚBLICAS DE SÁUDE  

Para a melhoria da saúde da população e o controle das doenças são fundamentais ações atuantes sobre os determinantes 

sociais do processo saúde-doença e que promovam qualidade de vida. Para o controle do câncer do colo do útero, a melhoria do 

acesso aos serviços de saúde e às informações são questões centrais. Isso exige mudanças nos serviços de saúde, com 

ampliação da cobertura e mudanças dos processos de trabalho, e também articulação intersetorial, com setores públicos e 

sociedade civil organizada. O amplo acesso da população a informações claras, consistentes e culturalmente apropriadas a cada 

região deve ser uma iniciativa dos serviços de saúde em todos os níveis do atendimento. (Ministério da saúde, 2013). 

A prevenção primária do câncer do colo do útero está ligada à redução do risco de contágio pelo HPV. A transmissão da infecção 

pelo HPV ocorre por via sexual. Assim sendo, o uso de preservativos durante a relação sexual protege parcialmente do contágio 

pelo HPV. (Ministério da saúde, 2013). 

Atualmente, outro método de profilaxia é a vacina quadrivalente contra o HPV, que protege contra os tipos 6 e 11 responsáveis por  

causar verrugas anogenitais e os tipos 16 e 18 responsáveis por causar câncer, reduzindo em 90% os casos de CCUs (câncer de 

colo de útero) (UK National Screening Committee, 2016).  No entanto, uma vez que ela não protege contra todos os soros tipos de 

alto risco oncogênico, para a prevenção deste câncer não é válido somente a vacinação, fazendo necessário também o 

rastreamento pelo exame de colpocitologia oncótica cervical, mais conhecido pela população por Papanicolaou.  A vacina anti-HPV 

disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) está a disposição de meninas na faixa etária de 9 a 14 anos e meninos de 11 

a 14 anos, que receberão duas doses (0 e 6 meses) com intervalo de seis meses, e mulheres vivendo com HIV na faixa etária 

de 9 a 26 anos, que receberão três doses (0, 2 e 6 meses).  (ZANINI, N et al. 2015, p. 3)  (Ministério da Saúde, 2017) 

 Ou seja, os benefícios são significativos antes do início da vida sexual. Não há diferença de eficácia entre a vacina em relação à 

prevenção de lesões intra-epiteliais cervicais. Existem ainda lacunas de conhecimento sobre a vacinação, relacionadas à adesão 



ao esquema vacinal, à duração da eficácia, à eventual necessidade de dose de reforço e à proteção cruzada para outros tipos 

virais. (Ministério da saúde, 2013) 

Conforme a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2007), os procedimentos para a descoberta precoce são os diagnósticos 

precoces (abordagem de indivíduos com sinais e/ou sintomas da doença) e o rastreamento (realização do exame em uma 

população assintomática, aparentemente saudável, com objetivo de identificar lesões precursoras ou sugestivas de câncer e 

encaminhá-las para investigação e tratamento). (WHO, 2007) (Ministério da saúde, 2013). 

A colpocitologia oncótica cervical (Papanicolaou) é o exame realizado de forma preventiva para o câncer do colo de útero, usado 

como principal estratégia para constatar possíveis lesões antecessoras e realizar o diagnóstico da doença. O mesmo deve ser 

realizado por mulheres que tem ou já tiveram relações sexuais, que estão entre 25 e 64 anos de idade. Para maior segurança do 

diagnóstico, os dois primeiros exames devem ser anuais. Se os resultados estiverem normais, sua repetição só será necessária 

após três anos. Quando diagnosticado na fase inicial, as chances de cura do câncer cervical são de 100%.  (INCA, 2018)  

4.3 CAPÍTULO III: BIOESTATÍSTICA 

Segundo estudo realizado pelo projeto POP-Brasil em parceria com o Ministério da Saúde em 2017, o predomínio estimado do 

HPV no Brasil é de 54,3 %. O estudo entrevistou 7.586 pessoas nas capitais do país. Os dados mostraram que 37,6 % dos 

participantes apresentaram HPV de alto risco para o desenvolvimento de câncer. O estudo indica ainda que 16,1% dos jovens 

possuem uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) prévia ou apresentaram resultado positivo no teste rápido para HIV ou 

sífilis. (Ministério da Saúde, 2018)  

No Brasil, são estimados 16 mil novos casos de câncer de colo do útero por ano e cerca de 5 mil óbitos de mulheres devido à 

doença. Mais de 90% dos casos de câncer anal e 63% dos cânceres de pênis são atribuíveis à infecção pelo HPV. Estima-se 



que de 3 a 10% dos casos, especialmente entre as pessoas com um sistema imune comprometido, o vírus HPV pode persistir, 

levando a graves problemas de saúde. (Ministério da Saúde, 2018)  

Uma das principais descobertas em análises etiológicas de câncer nos últimos 30 anos foi à demonstração da relação entre o HPV 

e o câncer do colo do útero, ajustando a mortalidade por idade, pela população mundial, de 4,8/100 mil mulheres (BRASIL, 2012). 

 As taxas de existência estimada e de mortalidade no Brasil apresentam valores intermediários em relação aos países em 

desenvolvimento, porém são elevadas quando comparadas às de países desenvolvidos com programas de detecção precoces 

bem estruturados.  

Prevalência estimada sobre casos de câncer em cinco anos para cada mil mulheres nos continentes são respectivamente Ásia 

com 52,2%, África com 16,4%, America latina com 14,7%, Europa com 12,9%, America do Norte com 3,4% e Oceania com 0,5% 

dos casos para 1.000 mulheres. (GLOBOCAN, 2012) 

As maiores taxas sobre casos no Brasil seguem respectivamente Amazonas com 18,83%, Amapá com 14,18%, Tocantins com 

11,64% e Maranhão com 11,16% dos casos para 100.00 mil mulheres. As menores taxas são respectivamente Santa Catarina 

4,17%, Rio Grande do Sul com 4,03%, Minas Gerais com 3,10% e São Paulo com 2,88% dos casos para 100.000 mulheres. 

(INCA, 2018).  É na Região Norte aparecem os maiores valores na questão de mortalidade do País, com taxa padronizada por 

idade, pela população mundial, de 10,1 mortes por 100 mil mulheres, em 2009. Em seguida estão, nesse mesmo ano, as regiões 

Nordeste e Centro-Oeste (5,9/100 mil mulheres), Sul (4,2/100 mil mulheres) e Sudeste (3,6 /100 mil mulheres) (BRASIL, 2012). 

 

 



5. CONCLUSÃO 

Em virtude dos fatos mencionados podemos observar que as estratégias para a detecção do câncer de colo uterino são o 

diagnóstico precoce (abordagem de pessoas com sinais e/ou sintomas da doença) e o rastreamento (aplicação de um teste ou 

exame numa população assintomática, aparentemente saudável, com objetivo de identificar lesões sugestivas de câncer e 

encaminhá-la para investigação e tratamento). Tanto a incidência como a mortalidade por câncer do colo do útero podem ser 

reduzidas com programas organizados de rastreamento do câncer do colo do útero que se baseia na história natural da doença e 

no reconhecimento de que o câncer invasivo evolui a partir de lesões precursoras, que podem ser detectadas e tratadas 

adequadamente, impedindo a progressão para o câncer. O método principal e mais amplamente utilizado para rastreamento do 

câncer do colo do útero é o teste de Papanicolaou (exame citopatológico do colo do útero) 
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