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RESUMO 

O Câncer do colo do útero é o terceiro mais frequente em mulheres e nos países 

em desenvolvimento, e a quarta causa de morte no mundo. São diversos os 

fatores que ocorrem para esse tipo de neoplasia, tendo o vírus HPV como 

principal causa. O objetivo deste estudo foi identificar e discutir os fatores que 

dificultam a não realização do exame de Papanicolau por algumas mulheres. 

Para elaboração deste estudo, foram realizadas pesquisas bibliográficas nas 

bases de dados da Scielo, Revista brasileira de Análises clínicas, Ciências da 

saúde e em publicações institucionais do Ministério da saúde, Instituto nacional 

do câncer e Organização mundial da saúde. Foi observado que à medida em 

que diminui os níveis educativos, aumenta a não adesão ao exame preventivo, 

gerando um impacto na população feminina onde apresentam o maior risco para 

o desenvolvimento do câncer de colo uterino. Devido a essas complicações, a 

necessidade de um diagnóstico precoce é imprescindível para a detecção do 

câncer cervical. 

INTRODUÇÃO 

O câncer do colo do útero também chamado de câncer cervical, é um sério 

problema de saúde pública devido ao número elevado de mortalidade na 

população feminina, sendo considerado a terceira neoplasia maligna mais 

comum desta população e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no 

mundo. No Brasil, em 2018 houveram 16.370 novos casos e em 2016, 5.847 

óbitos por câncer do colo do útero1,2. A região norte é a que possui maior 

incidência deste câncer, sendo seguida pelas regiões Nordeste, Centro-oeste, 

Sul e Sudeste, respectivamente3.  

Existem diversos fatores envolvidos na causa do câncer de colo uterino, mas o 

principal risco de desenvolvimento deste tumor são as infecções persistentes por 

Vírus do papiloma Humano (HPV). Entre seus 13 tipos de HPV oncogênicos, o 

de maior prevalência do câncer do colo do útero são: HPV-16 e HPV-18, que 

possui cerca de 70% dos cânceres cervicais4. 

Neste caso pode-se ressaltar que, o risco de infecção por HPV está relacionado 

ao início sexual com pouca idade, múltiplos parceiros na atividade sexual, uso 

prolongado de pílulas contraceptivas orais, múltiplo número de gravidez e, até 

mesmo o tabagismo, e tais fatores estão associados ao desenvolvimento do 

câncer do colo do útero5. 
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Para que ocorra o diagnóstico é realizado o exame de citologia oncótica, também 

conhecido como teste de Papanicolau, um método de triagem populacional que 

faz a detecção precoce de neoplasia cervical. O ministério da saúde recomenda 

a realização do Papanicolau em mulheres entre 25 e 64 anos de idade, que tem 

ou já tiveram relação sexual ativa. Os dois primeiros exames devem ser feitos 

com intervalo de um ano e, se os resultados forem normais, o exame passará a 

ser realizado a cada três anos6.  

OBJETIVO 

Identificar e discutir fatores que interferem na realização do exame de 

Papanicolau por algumas mulheres. 

METODOLOGIA 

Para elaboração deste artigo, foi realizado por meio de um levantamento 

bibliográfico em bancos de dados da SciELO (Scientific Eletronic Library Online), 

Revista brasileira de Análises clínicas, Ciências da saúde e em publicações 

institucionais do Ministério da saúde, Instituto nacional do câncer e Organização 

mundial da saúde. As buscas foram com base nos descritores: Câncer do colo 

do útero, Vírus do papiloma Humano (HPV) e teste de Papanicolau.  

DESENVOLVIMENTO 

O câncer do colo do útero é uma lesão intrauterina, ocasionada pela infecção de 

alguns tipos oncogênicos do Papilomavírus Humano (HPV). Este vírus tem uma 

manifestação comum e não causa doença na maioria das vezes. Contudo, 

existem casos que podem sofrer alterações celulares podendo evoluir para o 

câncer de colo uterino7.  

As alterações celulares podem ser descobertas através do exame preventivo 

Papanicolau e tem uma alta chance de cura na maioria dos casos, uma vez que 

é descoberto no início do tratamento. Caso o câncer não seja tratado na fase 

inicial, pode evoluir para uma doença mais severa, uma neoplasia invasiva do 

colo uterino (tumor maligno)7,8. 

Pelos estudos analisados, pode-se identificar que ter baixo nível 

socioeconômico, baixa escolaridade, faixas etárias muito jovem ou idosa, são 

fatores de risco para não realização do exame. Além disso, a dificuldade de 

acesso aos serviços de saúde, não ter queixas ginecológicas, foram alguns dos 

motivos informados pelas mulheres que não realizam o exame de Papanicolau9. 
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RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados parciais do estudo, permitiu verificar que o exame de Papanicolau 

tem baixa adesão devido aos sentimentos de vergonha, desconforto, 

desinformação da importância do exame, dificuldades para agendamento do 

exame e de acesso ao serviço de saúde. Isso favorece o aumento índices de 

mortalidade por essa neoplasia cervical, uma vez que a cura se torna difícil em 

estágio avançado. 
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