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RESUMO 
 

O câncer cervical ou também chamado de câncer do colo do útero é o câncer 
mais comum que afeta mulheres em países em desenvolvimento.  A infecção 
persistente por certos tipos de vírus papiloma humano (HPV) oncogênicos está 
firmemente estabelecida como a causa necessária da maioria das lesões 
epiteliais pré-malignas e malignas do colo do útero e de uma fração variável de 
lesões neoplásicas da vulva, vagina, ânus, pênis e orofaringe. O objetivo geral 
do estudo é descrever as medidas preventivas e as formas de detecção para o 
câncer do colo do útero proveniente do HPV.  O estudo se Trata de uma revisão 
de literatura de modo qualitativo descritivo, realizado por uma busca de dados 
no período de 2006 a 2018 na base de dados MEDLINE, LILACS E 
SCIELO Existem mais de 100 genótipos de HPV conhecidos, dos quais pelo 
menos 15 podem causar cancro do colo do útero e outros locais. O HPV 16 e 
18, os dois tipos oncogênicos mais comuns, causam aproximadamente 70% de 
todos os cânceres do colo do útero em todo o mundo. O HPV, especialmente os 
genótipos 6 e 11, também pode causar verrugas genitais. O HPV é altamente 
transmissível e é considerado a infecção sexualmente transmissível mais 
comum na maioria das populações. Desde a identificação do HPV como a causa 
necessária do câncer do colo do útero, a tecnologia baseada no HPV tornou-se 
o centro das novas estratégias primárias e secundárias de prevenção do câncer 
do colo do útero pela introdução do teste do HPV na triagem e das vacinas contra 
o HPV em meninas pré-adolescentes e mulheres jovens. Se implementada 
ampla e sabiamente, a implantação desses protocolos tem o potencial de 
completar a meta de erradicação do câncer cervical de Papanicolaou, 
estendendo os benefícios da prevenção para as populações em 
desenvolvimento do mundo. 
 
Palavras-chave:  Câncer do colo uterino; Prevenção; Detecção.  
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ABSTRACT 

 
Cervical cancer or also called cervical cancer is the most common cancer that 
affects women in developing countries. Persistent infection by certain types of 
oncogenic human papillomavirus (HPV) is firmly established as the necessary 
cause of most of the premalignant and malignant epithelial lesions of the cervix 
and a variable fraction of neoplastic lesions of the vulva, vagina, anus, penis 
and oropharynx. The overall objective of the study is to describe the preventive 
measures and detection methods for cervical cancer from HPV. The study is 
a review of the literature in a qualitative descriptive way, performed by a search 
of data from 2006 to 2018 in the database MEDLINE, LILACS AND SCIELO. 
There are more than 100 known HPV genotypes, of which at least 15 can 
cause cervical cancer and other sites. HPV 16 and 18, the two most common 
oncogenic types, cause approximately 70% of all cervical cancers worldwide. 
HPV, especially genotypes 6 and 11, can also cause genital warts. HPV is 
highly transmissible and is considered the most common sexually transmitted 
infection in most populations. Since the identification of HPV as the necessary 
cause of cervical cancer, HPV-based technology has become the focus of new 
primary and secondary strategies for cervical cancer prevention by introducing 
the HPV screening and screening tests. HPV vaccines in pre-adolescent girls 
and young women. If implemented broadly and wisely, the implementation of 
these protocols has the potential to complete the goal of eradicating cervical 
pap smear, extending the benefits of prevention to the developing populations 
of the world. 
 

Key-words: Cancer of the cervix; Prevention; Detection. 
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 INTRODUÇÃO 

 

O câncer do colo do útero, também chamado de câncer cervical é uma doença 

causada pelo vírus do papiloma humano (HPV), na qual células malignas se 

formam nos tecidos do colo do útero. O câncer cervical geralmente se desenvolve 

lentamente ao longo do tempo, antes do câncer aparecer no colo do útero, as 

células do próprio passam por alterações conhecidas como displasia, nas quais as 

células que não são normais começam a aparecer no tecido cervical. Mais tarde, 

as células cancerosas começam a crescer e se espalhar mais profundamente no 

colo do útero e nas áreas adjacentes. 

O câncer cervical é considerado o segundo tipo de câncer mais comum em 

mulheres no mundo, estando atrás somente do câncer de mama, sendo ela uma 

importante causa de perda precoce de vida, pois afeta mulheres relativamente 

jovens. Entretanto o câncer do colo do útero é uma doença evitável, países que 

conseguiram estabelecer programas nacionais bem-sucedidos de rastreamento e 

medidas preventivas obtiveram uma impressionante redução na incidência. 

Nesse contexto, o presente estudo se justificar por identificar a importância da 

intervenção e detecção do câncer do colo do útero, pelo qual se concentra na 

prevenção primária e secundária, ou seja, uma educação direcionada, triagem e a 

própria intervenção reduzem a carga da doença, já que o mesmo como fora dito é 

evitável, logo, é possível realizar seu rastreamento, diagnóstico precoce e 

tratamento oportuno.  

Diante disso questiona-se: quais são as medidas preventivas e as formas de 

detecção para o câncer de colo de útero oriundo do HPV? A fim de responder a essa 

pergunta teve-se como objetivo geral descrever as medidas preventivas e as formas 

de detecção para o câncer do colo do útero proveniente do vírus papiloma humano. 

Para tanto foi necessário explicar a fisiopatologia do câncer cervical por meio do vírus 

papiloma humano; discorrer sobre medidas de prevenção do câncer do colo do útero 

por HPV e discutir sobre as formas de detecção do câncer cervical; 

O estudo se Trata de uma revisão de literatura de modo qualitativo descritivo, 

realizado por uma busca de dados no período de 2006 a 2018 na base de dados 

MEDLINE, LILACS E SCIELO com os seguintes descritores “câncer do colo uterino” 



8 
 

“prevenção” “detecção”. Foram utilizados artigos publicados no período de 2006 a 

2018 no idioma português e inglês.   
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1 PAPILOMA VÍRUS HUMANO (HPV) E O CÂNCER CERVICAL  

 

Em todo o mundo, o câncer do colo do útero é a segunda malignidade mais 

comum em mulheres e uma das principais causas de morbidade e mortalidade, 

sendo a infecção pelo papiloma vírus (HPV) o principal agente causador do câncer 

do colo do útero (CORDEIRO et al., 2006).  

A estimativa mais recente do número de genótipos de HPV foi de 200 com 

18 genótipos que estão diretamente relacionados ao câncer do colo do útero. Os 

quinze tipos de HPV que têm um forte potencial oncogênico incluem HPV 16, 18, 

31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 e 82. Estes tipos de HPV de alto risco 

para 95% de todo o câncer cervical (ENTIAUSPE et al., 2010). 

Verificou-se que mais de um tipo de HPV pode existir no câncer cervical pré-

invasivo e invasivo. Isso impõe um nível de complexidade na identificação de qual 

é o agente causador real, com vários genótipos dependendo das regiões 

geográficas (MOTTA et al., 2001). 

O papilomavírus humano é um vírus tumoral de DNA que causa proliferação 

epitelial em superfícies cutâneas e mucosas. Existem mais de 100 tipos diferentes 

do vírus, incluindo aproximadamente 30 a 40 cepas que infectam o trato genital 

humano. Destes, existem tipos oncogênicos ou de alto risco (16, 18, 31, 33, 35, 39, 

45, 51, 52 e 58) que estão associados com câncer cervical, vulvar, vaginal e anal, 

e não tipos oncogênicos ou de baixo risco (6, 11, 40, 42, 43, 44 e 54) que estão 

associados a verrugas genitais.  O HPV 16 é o mais oncogênico, responsável por 

quase metade de todos os cânceres do colo do útero, e o HPV 16 e 18 juntos 

representam aproximadamente 70% dos cânceres do colo do útero. O HPV 6 e 11 

são as cepas mais comuns associadas às verrugas genitais e são responsáveis 

por aproximadamente 90% dessas lesões (CORDEIRO et al., 2006). 

As cepas de baixo risco do HPV são responsáveis pelo condiloma anogenital 

ou pelas verrugas genitais. Embora não seja uma condição com risco de vida, as 

verrugas genitais são uma das principais causas de morbidade, bem como 

sofrimento psicossocial e constrangimento para muitos pacientes (ENTIAUSPE et 

al., 2010).  

O vírus HPV é transmitido através do contato direto pele a pele. Embora a 

infecção seja mais frequentemente transmitida por penetração vaginal ou anal, 
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outros tipos de contato sexual podem transmitir o HPV, e a infecção foi relatada em 

“virgens” autorreferidas  (SANTOS, 2011).  

A maioria das infecções por HPV é adquirida nos primeiros anos de atividade 

sexual, como demonstrado por um estudo de 603 estudantes universitários, em que 

se descobriu que aproximadamente 40% das infecções por HPV são adquiridas 

dentro de 2 anos da primeira experiência sexual.  

O risco de infecção está proporcionalmente relacionado ao número de 

parceiros sexuais, o que foi demonstrado em vários estudos. Os preservativos 

podem diminuir o risco de transmissão do HPV; no entanto, a extensão dessa 

proteção ainda não foi totalmente elucidada. Deve-se observar que as mulheres 

que mantêm contato sexual com homens que usam preservativos ainda correm o 

risco de contrair uma infecção, pois os preservativos não são 100% 

protetores. Dado que uma grande proporção de infecções é sem sintomas 

perceptíveis, a maioria das pessoas não sabe que tem HPV e pode, sem saber, 

transmiti-lo a outras pessoas (CORDEIRO et al., 2006). 

O câncer do colo do útero é uma doença neoplásica maligna que tende a 

iniciar lentamente quando há um rompimento do epitélio cervical, próximo à junção 

escamocolunar do colo uterino. Inicialmente, esse processo pré-invasivo é limitado 

ao epitélio cervical e é conhecido como neoplasia intraepitelial cervical (NIC), 

segundo o esquema de classificação mais usado na histopatologia, ou como lesão 

intraepitelial escamosa (SIL), conforme o sistema de classificação favorecido. Para 

o diagnóstico citopatológico. SIL de baixo grau (LSIL) (equivalente a NIC 1) e SIL 

de alto grau (HSIL, equivalente a NIC 2 e 3) são invariavelmente assintomáticos e 

podem ser detectados através de exame citológico utilizando a técnica de 

Papanicolau (o teste de Papanicolaou). Sua presença é confirmada pela ampliação 

durante o exame colposcópico e pela biópsia (SANTOS, 2011).  

Posteriormente, a doença pode se tornar invasiva. Esse processo pode levar 

uma década ou mais. Existem dois tipos histológicos principais de câncer invasivo: 

carcinoma de células escamosas e adenocarcinomas. A lesão invasiva pode 

metastatizar para os linfonodos pélvicos e distantes próximos e outros locais do 

corpo. Os sintomas e sinais na maioria das mulheres com câncer cervical invasivo 

incluem sangramento pós-coito, infecções recorrentes da bexiga e úlceras no colo 

do útero. A pressão contra os troncos nervosos e o plexo sacral produz dor 
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persistente. Assim que a metástase nos linfonodos ocorre, a doença piora 

consideravelmente (CORDEIRO et al., 2006). 

Enquanto os HPV 16 e 18 de alto risco são responsáveis por cerca de 90% 

de todo o câncer cervical, há uma presença maior do que a média dos subtipos 31 

e 45 detectados no mundo em desenvolvimento. Há também uma presença 

proeminente de HPV 58 associada a lesões pré-invasivas em mulheres em vários 

países cervical (ENTIAUSPE et al., 2010). 

O genótipo mais carcinogênico do HPV é o HPV 16, que causa 

principalmente carcinoma de células escamosas. O HPV 18 causas principalmente 

o adenocarcinoma, um câncer que é menos frequentemente encontrado, porém 

mais agressivo, resultante da glândula endocervical (CORDEIRO et al., 2006).  

Entretanto, a carcinogênese cervical pode surgir de infecções com muitos 

tipos de alto risco que agem sinergicamente. A classificação de Bethesda abrange 

o comportamento biológico das lesões intraepiteliais escamosas cervicais (SILS) 

cervical (ENTIAUSPE et al., 2010).  

As mulheres jovens são particularmente propensas a adquirir infecção por 

HPV devido à anatomia do colo do útero imaturo. O colo do adulto contém epitélio 

escamoso protetor, enquanto o colo imaturo contém epitélio colunar. Durante o 

período da adolescência, esse tecido sofre metaplasia e se transforma em epitélio 

escamoso. Durante a metaplasia, o HPV tem acesso mais fácil à camada basal, o 

local de rápida replicação e diferenciação. Apesar dessa suscetibilidade à infecção 

pelo HPV, 90% das mulheres jovens são capazes de eliminar a infecção sem 

intervenção e, assim, evitar o desenvolvimento de câncer invasivo do colo do útero 

(MOTTA et al., 2001). 

O sistema de classificação divide células epiteliais escamosas anormais em 

quatro categorias: (1) células escamosas atípicas de significância prejudicada 

(ASCUS); (2) lesões intraepiteliais escamosas de baixo grau (LSILS), incluindo 

displasia leve / neoplasia intraepitelial cervical (NIC) 1, além de alterações celulares 

associadas ao HPV; (3) lesões intraepiteliais escamosas de alto grau (HSIL), 

abrangendo displasia moderada / NIC 2, displasia grave e carcinoma in situ / NIC 

3; e (4) carcinoma de células escamosas (CORDEIRO et al., 2006).  

Quase 90% das infecções por HPV desaparecem sozinhas dentro de 1-2 

anos. Lesões intraepiteliais cervicais de alto grau que são classificadas como NIC 
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2 têm 40% de chance de regressão. Lesões intraepiteliais cervicais de alto grau 

que não regridem são categorizadas como NIC 3 (CAETANO et al., 2006).  

Essas lesões têm uma probabilidade de 30% de progressão para câncer 

cervical invasivo. O HPV 16 é a infecção mais persistente e o tipo que tem maior 

probabilidade de progredir para NIC 3, carcinoma in situ e câncer cervical invasivo 

(CORDEIRO et al., 2006).  

O câncer cervical negativo para HPV é extremamente raro, mas foi 

encontrado. Acredita-se que esta forma de câncer cervical seja devida a um 

artefato causado por limitações nos métodos atuais de detecção ou talvez devido 

à perda do DNA do HPV durante a progressão para o câncer cervical (ENTIAUSPE 

et al., 2010). 

A infecção sexualmente transmitida pelo HPV é o fator de risco mais forte 

para o desenvolvimento do câncer do colo do útero. Existem vários fatores de risco 

que têm sido associados com a aquisição da infecção por HPV e cancro cervical. A 

aquisição do HPV é mais dependente do contato genital (SANTOS, 2011).  

Como o câncer do colo do útero é causado por um vírus sexualmente 

transmissível, os fatores de risco são os mesmos de outras doenças sexualmente 

transmissíveis: idade precoce na primeira atividade sexual, múltiplos parceiros 

sexuais, idade precoce no primeiro parto, aumento do número de gestações, 

tabagismo, imunossupressão , vírus da imunodeficiência humana [HIV] ou 

medicação) e uso prolongado de contraceptivos orais. A infecção sexualmente 

transmitida pelo HPV é o fator de risco mais forte para o desenvolvimento do câncer 

do colo do útero. Existem vários fatores de risco que têm sido associados com a 

aquisição da infecção por HPV e cancro cervical  (MOTTA et al., 2001).  

A aquisição do HPV é mais dependente do contato genital. Este risco 

proeminente aumenta com maior número de parceiros sexuais de uma mulher ou 

do seu parceiro. Outros fatores de risco sexuais e reprodutivos associados à 

infecção pelo HPV e ao câncer cervical incluem: início da atividade sexual em idade 

precoce (≤ 18 anos), idade precoce na primeira gravidez a termo (<18 anos), alta 

paridade (4 ou mais vaginais). partos), uso de anticoncepcionais orais hormonais 

combinados por mais de 5 anos e história de outras infecções sexualmente 

transmissíveis [ por exemplo , clamídia, vírus da imunodeficiência humana (HIV), 

herpes simplex] (ENTIAUSPE et al., 2010).  
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O uso de tabaco, tanto atual como passado, aumenta o risco de carcinoma 

cervical de células escamosas, e o risco aumenta com a quantidade de cigarros 

fumados por dia e o número de anos fumados. A infecção pelo HIV está fortemente 

associada à incidência e persistência da infecção pelo HPV e ao avanço do câncer 

invasivo do colo do útero a partir de lesões intraepiteliais escamosas  (MOTTA et al., 

2001). 

. De fato, o câncer do colo do útero é uma das doenças definidoras da 

síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), ou seja , uma pessoa com HIV que 

desenvolve câncer do colo do útero é considerada portadora de AIDS. A aquisição 

do HPV é mais dependente do contato com a pele genital e o uso do preservativo 

está associado à redução do risco de câncer do colo do útero (SANTOS, 2011). 

No entanto, o uso de preservativos é apenas 70% eficaz na prevenção da 

transmissão do HPV, uma vez que ainda há contato com a pele genital que não é 

coberta pela superfície do preservativo. Em resumo, o aconselhamento para a 

cessação do tabagismo, o atraso no início da relação sexual, o uso de preservativos 

e a diminuição do número de parceiros sexuais podem prevenir a infecção pelo 

HPV e ajudar a reduzir o risco de câncer do colo do útero (ENTIAUSPE et al., 2010). 

Medidas preventivas de saúde devem garantir educação sobre 

comportamento sexual seguro. No entanto, em algumas regiões, os costumes 

sociais podem colocar as mulheres em maior risco de contrair o HPV; tornou-se 

endêmico em regiões que apoiam o casamento infantil, poligamia, alta paridade e 

uso prolongado de contraceptivos orais. As mulheres correm alto risco de câncer 

do colo do útero se forem de baixo nível socioeconômico, tiverem pouco acesso a 

cuidados de saúde e tiverem maridos com histórico de múltiplos parceiros sexuais 

(ENTIAUSPE et al., 2010).  

O baixo status da mulher e sua falta de empoderamento desempenham um 

papel significativo na alta taxa de câncer do colo do útero. Esses fatores impõem 

desafios aos provedores de saúde que procuram educar e às próprias mulheres, 

que podem hesitar em buscar cuidados de saúde adequados (SANTOS, 2011). 
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2 MEDIDAS PREVENTIVAS NO CONTROLE DO HPV 

 

A infecção persistente com tipos de HPV de alto risco é a causa necessária, 

mas não suficiente, de câncer cervical.  Cerca de 70% dos cânceres cervicais são 

causados por infecção por HPV 16 ou HPV 18. Mais de 100 tipos de HPV foram 

identificados, das quais 40 infectam o trato genital (ABREU et al., 2018).  

A maioria das mulheres que são infectadas pelo HPV, logo após iniciar seu 

primeiro relacionamento sexual, a maioria dessas infecções se demonstram de 

forma transitória, por isso, o tempo mediano para a eliminação de infecções por 

HPV, detectado durante estudos de triagem é de 6 a 18 meses (RESTREPO et al., 

2018).  

Já a infecção persistente com tipos de HPV de alto risco pode levar a lesões 

precursoras do colo do útero, referidas como NIC, que é a alteração celular epitelial, 

onde a proporção do núcleo da célula para o tamanho da célula é aumentada. A 

NIC é classificada como NIC1 (leve), NIC2 (moderada) ou NIC3 (grave) 

dependendo da proporção da espessura do epitélio mostrando células maduras, 

diferenciadas e indiferenciadas (BORGES et al., 2018). 

 A NIC geralmente ocorre na zona de transformação do colo uterino próximo 

à junção escamocolunar.  A maioria das NICs leves regridem espontaneamente, 

mas algumas podem progredir para NIC maior. NIC moderada ou grave deve ser 

tratada, pois tem uma probabilidade muito maior de progredir para câncer 

invasivo, embora uma proporção de tais lesões também regrida ou persista. Se as 

mulheres com NIC 3 não receberem tratamento, cerca de 30% delas evoluirão para 

o câncer do colo do útero (SILVA et al., 2018). 

 Menos de 50% das mulheres que desenvolvem a infecção pelo HPV irá 

mostrar persistência do mesmo tipo de HPV pelo menos, 12 meses mais tarde.  A 

incidência do desenvolvimento espontâneo de câncer cervical é de cerca de 1 por 

200-300 mulheres com infecção por HPV (VOLPATO et al., 2018).  

Além da infecção pelo HPV tipo alto risco, alguns cofatores aumentam o risco 

de desenvolver câncer cervical. Eles são referentes ao início precoce da atividade 

sexual (menores de 18 anos), múltiplos parceiros sexuais, história de uma ou mais 

infecções sexualmente transmissíveis, como infecção por clamídia ou herpes 

genital ou HIV, uso de tabaco, tendo um parceiro cujo ex-parceiro tinha câncer 

cervical tendo suprimido a função imunitária de, por exemplo, HIV ou o uso de 
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medicamentos quimioterapêuticos para tratar cancro ou mulheres com órgãos 

transplantados e medicamentos esteróides, uso a longo prazo (5 ou mais anos) de 

pílulas anticoncepcionais, mulheres cujas mães tomaram dietilestilbestrol ( DES) 

engravidaram ou sustentaram a gravidez (este medicamento foi utilizado há muitos 

anos para promover a gravidez, mas já não é utilizado para estes fins), deficiências 

alimentares em vitamina A, folato (vitamina B9), beta-caroteno, selénio, vitamina 

E e vitamina C (dados científicos não são inteiramente conclusivos neste 

momento), histórico familiar de câncer do colo do útero, mulheres que não são 

submetidas à triagem, mulheres que não realizam exames ou tratamento após um 

teste anormal de Papanicolaou ou outro teste de triagem (ABREU et al., 2018).  

Seu provedor de serviços de saúde e mulheres pertencentes a baixo nível 

socioeconômico. Acredita-se que as mulheres de famílias de baixa renda estão em 

um risco aumentado devido à falta de pronto acesso a serviços de saúde 

adequados. Mulheres sem os fatores de risco conhecidos raramente desenvolvem 

câncer do colo do útero. Acredita-se que as mulheres de famílias de baixa renda 

estão em um risco aumentado devido à falta de pronto acesso a serviços de saúde 

adequados (SILVA et al., 2018).  

Mulheres sem os fatores de risco conhecidos raramente desenvolvem 

câncer do colo do útero. Acredita-se que as mulheres de famílias de baixa renda 

estão em um risco aumentado devido à falta de pronto acesso a serviços de saúde 

adequados. Mulheres sem os fatores de risco conhecidos raramente desenvolvem 

câncer do colo do útero (VOLPATO et al., 2018). 

O câncer do colo do útero não se desenvolve subitamente. São as células 

normais do colo do útero que desenvolvem mudanças pré-cancerosas que se 

transformam em câncer do colo do útero. Portanto, existem duas maneiras de 

reduzir o peso do câncer do colo do útero. Uma delas é detectar e tratar precursores 

do colo do útero antes de se tornarem verdadeiros cânceres, e a segunda é prevenir 

o desenvolvimento de pré-câncer em si (BORGES et al., 2018). 

Apesar do fato de que a detecção precoce e tratamento é uma das 

prioridades do Programa Nacional de Controle do Câncer na Índia, ainda não há 

programa de rastreio do câncer do colo do útero no país; portanto, a triagem 

permanece principalmente oportunista. Consultas nacionais sobre o controle do 

câncer do colo do útero concluíram que a triagem citológica não é viável em vista 

das restrições técnicas e financeiras na Índia. Exame visual e testes de HPV foram 



16 
 

avaliados como alternativas à citologia na Índia. No entanto, com o alto custo do 

teste de HPV, a IVA parece ser uma alternativa viável para a triagem, seguida por 

intervenções apropriadas (dependendo do nível de especialização disponível nos 

centros de referência) na redução da incidência e mortalidade do câncer cervical 

(RESTREPO et al., 2018).  

De acordo com as diretrizes brasileiras o rastreio do cancro do colo do útero 

deve, idealmente, começar três anos após o início da relação sexual. As mulheres 

podem ser examinadas anualmente durante os primeiros três anos, após o que, se 

três resultados consecutivos do teste de rastreio forem normais, então, uma vez em 

dois a três anos, o rastreio é suficiente (VOLPATO et al., 2018). 

 As mesmas recomendações aplicam-se a mulheres com histerectomia 

subtotal. Mulheres acima de 70 anos com um colo do útero intacto que tiveram três 

ou mais testes de citologia cervical normais, satisfatórios, tecnicamente 

satisfatórios, documentados e nenhum teste de citologia anormal ou positivo dentro 

do período de 10 anos anterior aos 70 anos podem optar por interromper o 

rastreamento do câncer cervical (SILVA et al., 2018). 

Mulheres com histerectomia total devem ser rastreadas somente se houver 

história de pré-câncer cervical ou câncer ou quando não for possível documentar a 

ausência de pré-câncer cervical ou câncer como indicação para a histerectomia. As 

mulheres com história de pré-câncer cervical devem ser rastreadas até que haja 

um histórico de 10 anos de ausência de exames de citologia anormais / positivos, 

incluindo a documentação de três testes de citologia cervical consecutivos, 

tecnicamente satisfatórios, normais ou negativos (RESTREPO et al., 2018). 

 Mulheres com história de exposição intra-uterina DES e / ou história de 

carcinoma cervical devem continuar a triagem após histerectomia, bem como 

mulheres imunocomprometidas com útero intacto, enquanto permanecerem 

razoavelmente em boas condições de saúde e não tiverem uma doença crônica 

limitante da vida (VOLPATO et al., 2018).  

Outras recomendações para a prevenção de precursores e cânceres do colo 

do útero são evitar o uso do tabaco, praticar sexo seguro, limitar o número de 

parceiros sexuais e escolher um parceiro sexual que não tenha outros parceiros 

sexuais. O uso de preservativos de forma consistente e correta durante a atividade 

sexual pode oferecer algum grau de proteção (BORGES et al., 2018).  
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Os preservativos não fornecem proteção completa contra a infecção pelo 

HPV, porque esse vírus (ao contrário do HIV) pode se espalhar pelo contato com 

qualquer área infectada do corpo. Ter uma dieta saudável e estilo de vida e 

consumir dieta rica em beta-caroteno, vitamina C e folato (vitamina B9) de frutas e 

vegetais é recomendado. As vacinas contra o HPV são atualmente caras e não 

cobertas pelo Programa Nacional de Imunização. No entanto, a vacinação com o 

HPV, especialmente para mulheres antes do início sexual, é recomendada sempre 

que possível (RESTREPO et al., 2018). 

Vacinas contra infecções por HPV prometem reduzir a incidência de câncer 

do colo do útero. Atualmente, duas vacinas, a Cervarix fabricada pela GSK e a 

Gardasil fabricada pela Merck, estão disponíveis para proteger as mulheres contra 

os tipos 16 e 18 do HPV, os tipos oncogênicos responsáveis por cerca de 70% dos 

cânceres cervicais. Uma dessas vacinas, Gardasil, também protege contra os tipos 

6 e 11 do HPV, que causa verrugas genitais. Ambas as vacinas consistem em 

partículas semelhantes a vírus e são recomendadas para mulheres, 

preferencialmente antes do início da atividade sexual (SILVA et al., 2018).  

As vacinas devem ser administradas 0,5 ml por via intramuscular em três 

doses durante um período de seis meses (o esquema é 0, 2 e 6 meses para o 

Gardasil e 0, 1 e 6 meses para o Cervarix). A vacina contra o HPV é segura e eficaz, 

sem efeitos colaterais graves. Meninos e homens jovens podem optar por receber 

esta vacina para prevenir as verrugas genitais. O impacto da vacina será conhecido 

após décadas, quando as meninas que receberam a vacina atingirem uma idade 

em que poderiam estar em risco potencial de desenvolver câncer do colo do útero 

(BORGES et al., 2018).  

Além disso, as vacinas atuais abrangem apenas dois tipos de HPV de alto 

risco. Assim, as vacinas não podem substituir a triagem e o tratamento de 

precursores do colo do útero. As vacinas que previnem a infecção com certos tipos 

de HPV são um grande avanço na prevenção do câncer do colo do 

útero. Monovalente (contra o HPV 16), bivalente (contra o HPV 16 e 18; Cervarix, 

GlaxoSmithKline Biologicals, Rixensart, Bélgica) e quadrivalente (contra o HPV 6, 

11, 16 e 18; Gardasil, Merck e Co., Inc., West Point, Pensilvânia) foram testadas 

em ensaios randomizados controlados por placebo e demonstraram ser seguras, 

imunogênicas e altamente eficazes na prevenção da infecção pelo HPV por até oito 

anos após a vacinação. As vacinas bivalente e quadrivalente são administradas por 
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injeção intramuscular em zero, um e seis meses, com a primeira dose entre as 

idades de 9 e 13 anos (SILVA et al., 2018). 

Evidências de estudos bem controlados, randomizados e controlados com 

placebo demonstram que essas vacinas previnem tanto a infecção cervical 

persistente com os tipos incluídos nas vacinas em mulheres não previamente 

expostas à infecção pelo HPV, quanto lesões pré-invasivas do trato anogenital 

associadas aos tipos presente nas vacinas em machos e fêmeas. Além disso, a 

vacina quadrivalente previne as verrugas genitais causadas pelos tipos 6 e 11 

(ambos associados à doença benigna) em homens e mulheres (VOLPATO et al., 

2018). 

Vacinas bivalentes e quadrivalentes parecem oferecer proteção total contra 

os tipos 16 e 18, que juntos causam uma estimativa de 70% ou mais dos cânceres 

do colo do útero em todo o mundo, e uma fração ligeiramente menor dos 

precursores do câncer do colo do útero. Algumas evidências sugerem que a 

resposta imune à vacinação contra os tipos 16 e 18 também fornece alguma 

proteção cruzada contra os tipos 45 e 31, que são importantes na etiologia do 

câncer do colo do útero, aumentando assim a proteção projetada da vacinação para 

75-80 por cento (ABREU et al., 2018). 

No entanto, ambas as vacinas são profiláticas e devem ser administradas a 

indivíduos antes da infecção. O HPV é a infecção sexualmente transmissível mais 

comum no mundo. Idealmente, a vacina deve ser administrada a meninas e 

possivelmente meninos antes do início da atividade sexual, cuja idade varia 

consideravelmente de acordo com o país e a cultura. A vacinação de meninas com 

idades entre 9 e 12 anos com alta cobertura provavelmente será a estratégia mais 

eficaz em termos clínicos e custo-efetiva para a prevenção do câncer do colo do 

útero (ZAPATA et al., 2018). 

Do ponto de vista dos países em desenvolvimento, a introdução da vacina 

contra o HPV apresenta muitos desafios. O mais óbvio é o custo. O preço atual das 

vacinas bivalente e quadrivalente é alto, embora os custos tenham diminuído 

consideravelmente como resultado de iniciativas para permitir a implementação da 

vacinação contra o HPV em locais com poucos recursos. No entanto, o custo é 

apenas um aspecto. Ao contrário do desenvolvimento de uma plataforma para 

vacinação de bebês e crianças contra uma série de doenças (o Programa 

Estendido para Imunização [EPI]), poucos países de baixa e média ordem 
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estabeleceram plataformas de saúde pubescent / adolescentes ou sistemas de 

saúde escolar para vacinar meninas e possivelmente meninos (RESTREPO et al., 

2018). 

 A infra-estrutura terá que ser criada; para que isso aconteça, uma grande 

dose de vontade política deve ser gerada. Estudos de apoio à eficácia de vacinas 

contra o HPV envolvem adolescentes, então eles são eficazes nessa faixa 

etária; no entanto, nenhum estudo completo incluiu bebês, por isso seria prematuro 

considerar a adição de uma vacina contra o HPV ao EPI infantil. Vários estudos, 

incluindo crianças pequenas, estão em andamento (SILVA et al., 2018). 

Além da necessidade de criar uma nova infraestrutura, ambas as vacinas 

exigem uma cadeia de frio e, portanto, uma fonte confiável de eletricidade, que está 

ausente em muitos países de baixa e média renda, particularmente na África 

Subsaariana. A necessidade de três injeções e acompanhamento coloca seus 

próprios desafios, assim como a necessidade de injeção intramuscular, que requer 

destreza e eliminação de resíduos médicos (VOLPATO et al., 2018). 

 No entanto, dados recentes indicam que a imunogenicidade e a eficácia de 

duas doses da vacina podem ser comparáveis a três doses, um desenvolvimento 

promissor que poderia simplificar a logística e reduzir o custo dos programas de 

vacinação contra o HPV. Além disso, a vacina é administrada a meninas para 

prevenir uma doença que se manifestará somente após 30 anos ou 

mais. Desenvolver uma estratégia nacional exigirá aqueles familiarizados com a 

vacinação, incluindo pediatras e funcionários da saúde pública, para se comunicar 

com aqueles que trabalham no campo da oncologia adulta; esses dois mundos 

raramente se cruzam (BORGES et al., 2018). 

Uma nova plataforma de saúde pubescente ou adolescente poderia ser 

usada além da vacinação contra o HPV. Essa plataforma proporcionaria uma 

excelente oportunidade para oferecer uma gama de serviços aos jovens, incluindo 

a vacinação de reforço contra a hepatite B e o tétano; possivelmente uma 

vacinação anti-HIV no futuro; medicação anti-helmíntica; avaliação nutricional; e 

educação sobre drogas, tabaco e uso de álcool e prevenção de gravidez e 

sexualidade (SILVA et al., 2018). 

Seus resultados mostram também respostas imunológicas sustentada e 

eficácia a longo prazo contra a infecção por HPV16 e HPV18, incluindo persistência 

até 12 meses e contra resultados citológicos relacionados além de fornecer 
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evidências de uma proteção mais ampla contra resultados cito-histológicos (SILVA 

et al., 2018). 

Existem vários desafios para a vacina ser usada com sucesso para controlar 

essa doença amplamente evitável, incluindo endosso por governos e formuladores 

de políticas, preços acessíveis, educação em todos os níveis, superação de 

barreiras à vacinação, etc. Atualmente, a pesquisa está focada no desenvolvimento 

de vacinas. Vacinas contra o HPV que oferecerão proteção contra uma gama mais 

ampla de tipos de HPV e no desenvolvimento de vacinas terapêuticas (ZAPATA et 

al., 2018). 
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3 MÉTODOS DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO  

 

Programas de triagem baseados em citologia continuam a ser a base da 

prevenção do câncer do colo do útero em todo o mundo e demonstraram redução 

na incidência e mortalidade por câncer do colo do útero, particularmente em 

programas organizados com triagem de boa qualidade, cobertura adequada e com 

frequência ideal. No entanto, os programas de rastreio baseados na citologia só 

podem ser implementados de forma eficaz se os requisitos de garantia de qualidade 

da infraestrutura e do laboratório forem consistentemente atendidos (RIBEIRO; 

SILVA, 2018). 

A citologia convencional está sendo usada há mais de 50 anos em todo o 

mundo. Este teste envolve a coleta de células levemente raspadas da ectocérvice 

e endocérvice, seja com uma espátula ou pincel e preparando seus 

esfregaços. Estes são então examinados ao microscópio por tecnólogos e médicos 

especialmente treinados. Este método é amplamente utilizado para o rastreio de 

cancros do colo do útero na maioria dos países desenvolvidos. Tem baixa 

sensibilidade global variando entre 37,8 e 81,3% no limiar de células escamosas 

atípicas de significado indeterminado (ASCUS) com uma média de 64,5%, mas 

especificidade muito alta variando de 85,7 a 98,5% com uma média de 92,3% 

(ZAPATA et al., 2018).  

O teste é altamente específico, mas as taxas de falso-negativo sempre foram 

uma área de preocupação em programas baseados em citologia, em que células 

pré-malignas ou malignas foram diagnosticadas erroneamente como normais. A 

grande variabilidade no desempenho do teste indica que o teste precisa ser 

repetido em intervalos frequentes para alcançar a eficácia programática (ABREU et 

al., 2018). 

Para citologia de base líquida (LBC), as células são coletadas de forma 

semelhante ao Pap convencional, mas usando um pincel em vez de uma 

espátula. A cabeça da escova é vigorosamente agitada ou quebrada em um 

pequeno pote de líquido contendo solução de preservação. No laboratório de 

citologia, a amostra é filtrada ou centrifugada para remover o excesso de sangue e 

detritos. As células são então transferidas para o slide em uma camada "mono". É 

um teste mais caro que a citologia convencional e requer suprimentos adicionais e 
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equipamentos sofisticados; no entanto, devido à melhoria da transferência de 

células do dispositivo de coleta, a uniformidade da população de células em cada 

amostra é obtida. O piloto do Serviço Nacional de Saúde (NHS) repetiu taxas de 

smear de apenas 1 a 2% com o LBC, em comparação com 9% quando os 

esfregaços são colocados diretamente nas lâminas (RIBEIRO; SILVA, 2018). 

 Em uma metanálise comparando Pap convencional com LBC, não foi 

encontrada diferença na sensibilidade relativa. Da mesma forma, não foi 

encontrada diferença na especificidade relativa, quando lesões intraepiteliais 

escamosas de alto e baixo grau foram consideradas como ponto de corte. No 

entanto, uma menor especificidade foi encontrada para o LBC quando a presença 

de ASCUS foi o ponto de corte (razão de 0,91; intervalo de confiança de 95%, 0,84-

0,98) (VOLPATO et al., 2018).  

O teste automatizado de Papanicolaou (AutoPap e AutoCyte Screen) tenta 

reduzir erros usando análise computadorizada para avaliar as lâminas de 

Papanicolaou. Com o AutoPap, o material no slide é revisado e pontuado com base 

em um algoritmo, quanto à probabilidade de uma anormalidade estar 

presente. Normalmente, não mostra ao citotécnico quais das células são 

susceptíveis de serem anormais. Variedade de características visuais, como forma 

e densidade óptica das células, são incluídas no algoritmo (ABREU et al., 2018). 

Na tela AutoCyte, várias imagens de células são apresentadas a um revisor 

humano, que então determina se uma revisão manual é necessária. O revisor 

primeiro precisa entrar em uma opinião, após o que o dispositivo revela sua 

determinação com base em uma classificação quanto à revisão manual se 

justifica. Quando as descobertas do revisor e do computador coincidem e nenhuma 

revisão é necessária, então, um diagnóstico de “dentro dos limites normais” é 

dado. A revisão manual é realizada para casos que são designados pelo citologista 

ou pela classificação do computador como anormais (BORGES et al., 2018). 

Vários métodos de triagem visual foram investigados na Índia e em vários 

outros lugares. Esses métodos são simples e podem ser executados por um 

profissional de saúde treinado, são relativamente baratos, não exigem 

infraestrutura de laboratório e fornecem resultados imediatos, permitindo o uso de 

protocolos de “tela e tratamento”. Os vários métodos de exame visual são os 

seguintes: 

 Inspeção visual sem ajuda 
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 Inspeção visual após a aplicação de ácido acético (VIA) 

 VIA com ampliação (VIAM) 

 Inspeção visual após aplicação do iodo de Lugol (VILI) 

 Inspeção visual após aplicação de 3 a 5% de ácido acético 

É a inspeção visual do colo do olho nu após a aplicação de 3 a 5% de ácido 

acético (RIBEIRO; SILVA, 2018). Quando esse teste é feito a olho nu, também é 

chamado de cervicoscopia ou inspeção visual direta. A aplicação de 3 a 5% de 

ácido acético provoca uma coagulação ou precipitação reversível das proteínas 

celulares. Áreas com displasia ou câncer invasivo têm grande número de células 

indiferenciadas no epitélio e, portanto, sofrem coagulação máxima por causa do 

maior conteúdo de proteína nuclear e impedem que a luz atravesse o epitélio, 

portanto essas áreas parecem acetobrancas. A precisão do IVA para detectar 

neoplasia cervical foi extensamente estudada e considerada satisfatória 

(VOLPATO et al., 2018).  

Um colposcópio é um microscópio binocular de baixa potência, 

estereoscópico, contendo uma poderosa fonte de luz, usado para o exame visual 

ampliado do colo uterino para ajudar no diagnóstico de neoplasia cervical. A 

indicação mais comum de encaminhamento para a colposcopia são testes de 

triagem positivos (por exemplo, citologia positiva, positiva na IVA, etc.) (BORGES 

et al., 2018).  

Este exame não é doloroso, não tem efeitos colaterais e pode ser realizado 

com segurança durante toda a gravidez. Ao contrário de um teste de Papanicolau, 

que raspa o tecido de todo o colo do útero, a colposcopia permite ao examinador 

recolher amostras de tecido (biópsias) de áreas específicas que não parecem 

normais. A biópsia do colo do útero é obtida com profundidade suficiente para obter 

o estroma adequado, a fim de excluir a invasão. A curetagem endocervical é 

geralmente obtida quando a colposcopia é insatisfatória, ou seja, a junção 

escamocolunar não pode ser visualizada. Uma cureta é usada para raspar o canal 

endocervical e obter o revestimento do tecido (RIBEIRO; SILVA, 2018). 

Já a Cervicografia consiste na avaliação distante de fotografias do colo do 

útero “cervicograms”, feitas com uma câmera especializada de 35 mm, após a 

aplicação de ácido acético. A cervicografia não requer experiência em colposcopia 

e as fotografias tiradas se assemelham a uma fotografia colposcópica de baixa 

ampliação. Os avaliadores certificados que receberam treinamento especializado 
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em interpretação de cervicogramas interpretam essas imagens em um laboratório 

central, classificando-as como negativas, atípicas ou positivas. Em uma revisão 

clínica da cervicografia, o cervicograma pareceu superior à citologia, mas inferior à 

colposcopia na detecção da patologia cervical. No entanto, o estudo concluiu que 

a cervicografia não pode ser recomendada para rastreamento universal, embora 

possa ter um papel no acompanhamento de pacientes com um esfregaço cervical 

levemente anormal (RIBEIRO; SILVA, 2018). 

O papel etiopatológico do HPV como agente causador do câncer do colo do 

útero está bem estabelecido. No entanto, a maioria das infecções por HPV em 

mulheres jovens regride rapidamente, sem causar doença clinicamente 

significativa. Embora existam várias abordagens baseadas em laboratório para a 

detecção de HPV em amostras cervicais, o kit Hybrid Capture II (HC II, Qiagen Inc., 

EUA) aprovado pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos (USFDA) é 

frequentemente usado. A amostra é coletada semelhante ao Pap, com um swab 

cervical da zona de transformação e colocado em meio de transporte. O teste pode 

também ser realizado a partir de material residual recolhido em meio líquido para 

preparação de monocamada. Este teste detecta se uma pessoa está infectada com 

um ou mais dos 13 tipos virais de HPV de alto risco (tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 

45, 51, 52, 56, 58, 59 e 68) (VOLPATO et al., 2018). 

 É usado como um teste de triagem de rotina para mulheres acima de 30 a 

35 anos em muitas regiões e é especialmente útil para avaliar mulheres com teste 

de Papanicolau ambíguo. A sensibilidade do teste de HPV para detectar lesões de 

NIC 2–3 variou de 45,7 a 80,9% em diferentes locais de estudo na Índia; a 

especificidade variou de 91,7 a 94,6% (ABREU et al., 2018). 

 Um ensaio clínico randomizado e controlado em cluster na Índia rural 

informou recentemente que o teste de HPV (Qiagen HC II) foi o mais objetivo e 

reproduzível de todos os testes de rastreio cervical e foi menos exigente em termos 

de treinamento e garantia de qualidade. requer laboratórios sofisticados e 

atualmente é inacessível (US $ 20 a US $ 30 por teste) em países menos 

desenvolvidos (ZAPATA et al., 2018). 

O HPV Care Test (Qiagen Inc. USA) está sendo testado para detectar vários 

tipos de HPV rapidamente, dentro de três horas, sem a necessidade de pessoal 

especialmente treinado ou laboratório sofisticado. Devido à sua simplicidade e 
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rapidez de conclusão, permitiria que a triagem e o acompanhamento clínico fossem 

concluídos no mesmo dia (SILVA et al., 2018). 

O manejo clínico adequado de casos com tela positiva é pertinente para o 

sucesso do programa de rastreamento do câncer do colo do útero. Os pré-

dançarinos são completamente curáveis com tratamento adequado e 

acompanhamento regular. No entanto, a sobrevida é gravemente afetada por 

câncer invasivo do colo do útero (ZAPATA et al., 2018).  

Existe consenso de que a citologia indicativa de lesões de alto grau (CIN2-3 

ou HSIL no sistema de Bethesda) deve gerar encaminhamento imediato para 

colposcopia e biópsia.  O manejo de mulheres com citologia equivocada ou limítrofe 

de anormalidades de baixo grau (ASCUS / LSIL) ainda está em debate. É 

geralmente aceite uma triagem de HPV para mulheres com citologia 

equivocada. Os precursores do colo do útero podem ser tratados de diferentes 

maneiras, dependendo da extensão e da natureza da doença (RESTREPO et al., 

2018). 

A displasia cervical de baixo grau (LSIL, CIN1) geralmente se resolve 

espontaneamente sem tratamento, mas é necessário um monitoramento cuidadoso 

e testes de acompanhamento. É muito provável que as displasias muito precoces 

regridam. Assim, o paciente pode ser mantido sob observação e acompanhamento 

regular, já que muito poucos deles podem progredir para displasias de alto 

grau. CIN1 persistente em 2 anos garante o tratamento (BORGES et al., 2018). 

A crioterapia é um procedimento relativamente simples e seguro que destrói 

as células pré-cancerosas usando gás refrigerante comprimido, como óxido nitroso 

ou dióxido de carbono, para congelar o tecido ectocervical. Nenhuma anestesia é 

necessária. O procedimento usa uma criopreserva usando ponta feita de metal 

altamente condutivo, como prata ou cobre, que faz contato direto da superfície com 

a lesão ectocervical (RIBEIRO; SILVA, 2018). 

O gás refrigerante é então levado a fluir, levando à destruição do tecido 

anormal do colo do útero devido às temperaturas extremamente baixas. A 

crionecrose é obtida pela cristalização da água intracelular. A desvantagem da 

crioterapia é que nenhuma amostra de tecido está disponível para confirmar a 

histologia e a extensão do envolvimento da lesão. A crioterapia não é apropriada 

para tratar lesões grandes que não podem ser cobertas pela sonda ou lesões 
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localizadas no canal endocervical. O sucesso do tratamento da NIC 3 em estudos 

não controlados variou entre 77 e 93% (ZAPATA et al., 2018). 

O instrumento de procedimento de excisão eletrocirúrgica de loop (LEEP) é 

alimentado por uma unidade eletrocirúrgica e consiste em um eletrodo de alça de 

arame na extremidade de um cabo isolado, que atua como um bisturi para remover 

as manchas visíveis de tecido cervical anormal. Também é conhecido como 

excisão de loop grande da zona de transformação (BORGES et al., 2018).  

A corrente é ajustada para alcançar o efeito de corte e coagulação 

simultaneamente. A energia usada precisa ser suficiente para extirpar o tecido sem 

causar artefatos térmicos. O procedimento pode ser realizado sob analgesia local 

e resulta em boas taxas de cura. A zona de transformação cervical e a lesão são 

extirpadas a uma profundidade adequada, que na maioria dos casos é de pelo 

menos 8 mm, estendendo-se 4 a 5 mm além da lesão (RIBEIRO; SILVA, 2018). 

Ele pode ser executado como um procedimento de passagem única ou de 

múltipla passagem na mesma sessão. Pode haver cólicas leves durante e após o 

procedimento e sangramento leve que pode persistir por alguns dias. A CAF é mais 

comumente usada para tratar displasias cervicais de alto grau. A principal 

vantagem da LEEP em relação à crioterapia é que ela remove o epitélio afetado em 

vez de destruí-lo, permitindo assim o exame histológico do tecido excisado. O 

sucesso do tratamento da CAF diminuiu entre 91 e 98% em estudos não 

randomizados (SILVA et al., 2018). 

Este procedimento que pode ser utilizado para fins de diagnóstico ou 

terapêuticos envolve a remoção de um pedaço de tecido em forma de cone do colo 

do útero. A base do cone é formada pela ectocérvix (parte externa do colo do útero), 

e o canal endocervical forma o ápice do cone. A conização é realizada sob 

anestesia geral e pode remover completamente muitos precursores e cânceres 

muito precoces. Após o procedimento, as cólicas e algumas hemorragias podem 

persistir por algumas semanas. Complicação rara é estenose cervical. O sucesso 

do tratamento da biópsia do cone da faca é relatado como 90 a 94% em estudos 

não randomizados (RIBEIRO; SILVA, 2018). 

A biópsia com cone de faca a frio usa um bisturi cirúrgico ou um laser como 

bisturi, em vez de um fio aquecido para remover o tecido. O procedimento pode ser 

realizado sob anestesia local ou geral e a taxa de sucesso é relatada entre 93 e 

96% (RESTREPO et al., 2018). Um feixe de laser é usado para destruir o tecido 
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anormal do colo do útero na zona de transformação, a destruição do tecido é 

controlada pela duração da exposição. Geralmente é realizado sob anestesia 

local. O sucesso do tratamento da ablação a laser é relatado como 95 a 96% 

(BORGES et al., 2018).  

A base de dados Cochrane, que incluiu 29 ensaios e sete técnicas cirúrgicas 

para avaliar a eficácia e segurança de tratamentos cirúrgicos alternativos para CIN, 

concluiu que não existe uma técnica cirúrgica superior óbvia para o tratamento da 

NIC em termos de falhas de tratamento ou morbidade operatória. A crioterapia 

pareceu ser um tratamento eficaz para doença de baixo grau, mas não para doença 

de alto grau. A biópsia do cone da faca é importante se houver suspeita de invasão 

ou doença glandular (SILVA et al., 2018). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O câncer do colo do útero continua sendo o maior câncer entre as mulheres 

na Índia e em vários outros países que não podem arcar com a logística dos 

programas de rastreamento baseados na citologia. O objetivo do rastreamento 

cervical é identificar e remover lesões pré-cancerosas significativas, além de 

prevenir a mortalidade por câncer invasivo. O rastreio baseado na população com 

exame citológico requer vastos recursos e mão-de-obra técnica altamente 

qualificada. Tais recursos e mão de obra qualificada não estão disponíveis na 

Índia. Portanto, precisamos projetar programas de rastreamento do câncer do colo 

do útero usando estratégias alternativas, como técnicas visuais, de baixo custo, 

mas eficazes e compatíveis com as realidades socioeconômicas 

predominantes. As vacinas contra infecções por HPV estão agora disponíveis, mas 

são muito caras. 
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