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CÂNCER DO COLO DO ÚTERO

Introdução

O câncer do colo do útero é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina 
brasileira (atrás do câncer de mama e do colorretal), excetuando-se o câncer de pele não me-
lanoma, e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Também chamado de 
câncer cervical, é causado pela infecção persistente por alguns tipos (oncogênicos) do Papilo-
mavírus Humano - HPV.

A infecção genital por esse vírus é muito frequente e na maioria das vezes não causa doença. 
Em alguns casos, ocorrem alterações celulares que podem evoluir para o câncer. Essas altera-
ções são descobertas facilmente no exame preventivo (conhecido também como Papanicolau), 
e são curáveis na quase totalidade dos casos. Por isso, é importante a realização periódica des-
se exame.

Sinais e Sintomas

O câncer do colo do útero é uma doença de desenvolvimento lento, que pode não apresentar 
sintomas em fase inicial. Nos casos mais avançados, pode evoluir para sangramento vaginal 
intermitente ou após relação sexual, secreção vaginal anormal e dor abdominal associada a 
queixas urinárias ou intestinais.

Prevenção

O Ministério da Saúde disponibiliza a vacina tetravalente contra o HPV para meninas de 9 a 14 
anos e meninos de 11 a 14 anos. Essa vacina protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV. Os 
dois primeiros causam verrugas genitais e os dois últimos são responsáveis por cerca de 70% 
dos casos de câncer do colo do útero.

Outras estratégias são o estímulo ao uso de preservativo, evitar ter múltiplos parceiros e o com-
bate ao tabagismo, já que o mesmo é fortemente associado ao câncer cervical e ao retorno de 
lesão pré-maligna em mulheres tratadas.



3

Detecção precoce

O exame preventivo do câncer do colo do útero (Papanicolau) é a principal estratégia para de-
tectar lesões precursoras e fazer o diagnóstico precoce da doença. O exame pode ser feito em 
postos ou unidades de saúde da rede pública que tenham profissionais capacitados. Sua reali-
zação periódica permite reduzir a ocorrência e a mortalidade pela doença.

O exame preventivo é indolor, simples e rápido. Pode, no máximo, causar um pequeno descon-
forto. Para garantir um resultado correto, a mulher, preferencialmente, não deve ter relações 
sexuais (mesmo com camisinha) no dia anterior ao exame; evitar também o uso de duchas, me-
dicamentos vaginais e anticoncepcionais locais nas 48 horas anteriores à realização do exame.

É importante também que não esteja menstruada, porque a presença de sangue pode alterar 
o resultado.

No entanto, caso seja esta a única oportunidade e a mulher esteja menstruada, podem-se adi-
cionar gotas de ácido acético a 2% à solução fixadora, buscando melhorar a qualidade da amos-
tra. Mulheres grávidas também podem se submeter ao exame, sem prejuízo para sua saúde ou 
a do bebê.

O rastreamento com a coleta do exame citopatológico deve ser realizado a partir de 25 anos em 
todas as mulheres que iniciaram atividade sexual. Os dois primeiros exames devem ser feitos com 
intervalo de um ano e, se os resultados forem normais, o exame deve ser feito a cada três anos.

Os exames devem seguir até os 64 anos de idade e, naquelas sem história prévia de lesões 
pré-neoplásicas, devem ser interrompidos quando, após esta idade, as mulheres tiverem pelo 
menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos.
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As mulheres com história de lesões pré-neoplásicas retornam ao rastreio trienal ao apresenta-
rem dois exames de controle citológicos semestrais normais após tratamento das lesões pre-
cursoras na unidade de referência.

Para mulheres com mais 64 anos de idade e que nunca realizaram o exame citopatológico, 
deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos os exames forem ne-
gativos, elas podem ser dispensadas de exames adicionais.

Em caso de histerectomia subtotal (com permanência do colo do útero), deve seguir rotina de 
rastreamento. Em caso de histerectomia total: não se faz mais rastreamento, pois a possibilida-
de de encontrar lesão é desprezível.

Exceção: se a histerectomia foi realizada como tratamento de câncer de colo do útero ou le-
são precursora (ou foram diagnosticados na peça cirúrgica), seguir o protocolo de controle de 
acordo com o caso (lesão precursora – controles cito/colposcópicos semestrais até dois exames 
consecutivos normais; câncer invasor – controle por cinco anos (trimestral nos primeiros dois 
anos e semestral nos três anos seguintes); se controle normal, citologia de rastreio anual.

Como é feito o exame preventivo

Para a coleta do material, é introduzido na vagina um instrumento chamado espéculo (conhe-
cido popularmente como “bico de pato”, devido ao seu formato). O profissional de saúde faz a 
inspeção visual do interior da vagina e do colo do útero, chamado de exame especular. Depois 
promove a escamação da superfície externa e interna do colo do útero com uma espátula de 
madeira e uma escovinha. As células colhidas são colocadas numa lâmina de vidro para análise 
em laboratório especializado em citopatologia.

Resultado do exame preventivo

Negativo para câncer: Se esse for o seu primeiro resultado negativo, você deverá fazer novo 
exame preventivo daqui a um ano. Se você já tem um resultado negativo no ano anterior, deve-
rá fazer o próximo exame preventivo daqui a três anos;

Infecção pelo HPV ou lesão de baixo grau: Você deverá repetir o exame daqui a seis meses;

Lesão de alto grau: O médico especialista ginecologista decidirá a melhor conduta. Você vai 
precisar fazer outros exames, como a colposcopia; 

Amostra insatisfatória: A quantidade coletada de material não foi suficiente para fazer o exa-
me. Você deve repetir o exame logo que for possível.
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Diagnóstico

Os seguintes testes podem ser utilizados: exame pélvico e história clínica (exame da vagina, colo 
do útero, útero, ovário e reto através de avaliação com espéculo, toque vaginal e toque retal); 
exame Preventivo (Papanicolau); colposcopia (exame que permite visualizar a vagina e o colo de 
útero com um aparelho chamado colposcópio, capaz de detectar lesões anormais nessas re-
giões); biópsia – se células anormais são detectadas no Papanicolau, é necessário realizar uma 
biópsia, com a retirada de pequena amostra de tecido para análise no microscópio.

Tratamento

Entre os tratamentos para o câncer do colo do útero estão a cirurgia, a quimioterapia e a ra-
dioterapia. O tipo de tratamento dependerá do estadiamento (estágio de evolução) da doença, 
tamanho do tumor e fatores pessoais, como idade da paciente e desejo de ter filhos.

Se confirmada a presença de lesão precursora, ela poderá ser tratada a nível ambulatorial, por 
meio de uma eletrocirurgia.

É importante seguir as recomendações do médico especialista ginecologista e, em alguns casos, 
do oncologista.

Cuide da sua saúde, do seu corpo, do seu futuro. Esteja em dia com os 

exames e previna-se contra o câncer do colo do útero!
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