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Introdução: Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Câncer de Colo Uterino 

(CCU) é causado pela persistente infecção do Papilomavírus Humano – HPV, caracteriza-se 

por não apresentar sintomas nas fases iniciais e pelo desenvolvimento lento. Dados 

epidemiológicos evidenciam que o CCU é a quarta causa de morte de mulheres por neoplasia 

no Brasil, de acordo com estimativas do INCA para o biênio de 2018, são esperados cerca de 

16.370 novos casos, com um risco de 15,43% casos a cada 100 mil mulheres [1]. Além disso, 

o controle do CCU é vinculado principalmente à qualidade e facilidade de acesso aos exames 

citopatológicos oferecidos pelos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS), através de 

programas de rastreamento que dependem de uma ampla cobertura e organização desse setor. 

Ademais, cabe às equipes da APS realizar a confirmação diagnóstica, tratamento de lesões e 

encaminhamento das mulheres para as unidades especializadas, mesmo que estas encontrem-

se em outros níveis de atenção. As ações de prevenção à saúde são consideradas como 

elemento fundamental para o controle de tal agravo, nesse contexto, são feitas orientações 

quanto aos sinais e sintomas da doença, o que resulta na adesão das destas aos exames [2]. 

Visto isso, faz-se necessário a estimulação da população feminina a conhecer sobre as 

doenças e fatores de risco que podem estar relacionados ao desencadeamento de condições 

donosas à saúde, através de estratégias de apoio e intervenções que abordem higiene pessoal, 

aspectos relacionados à sexualidade e ao funcionamento sexual, infecções sexualmente 

transmissíveis, pois aspectos como: má distribuição de renda, baixo grau de escolaridade e 

analfabetismo contribuem para a prevalência de agravos na população. Portanto, o 

desenvolvimento de práticas de promoção e prevenção à saúde são fundamentais para o 

controle do CCU, bem como para o diagnóstico precoce da doença [3]. Objetivos: Descrever 

estratégias efetivas de controle do câncer de colo uterino que incluam ações de prevenção e 

detecção precoce da doença. Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática, realizada em 

novembro de 2019 a partir de buscas nas bases de dados: LILACS, SciELO e Pubmed, onde 

foram indexados os seguintes descritores: Câncer de Colo Uterino, Prevenção e Detecção 

precoce. Incluíram-se artigos publicados nos últimos 5 anos, escritos nas línguas portuguesas 

e inglesas que apresentavam estudos sobre estratégias de prevenção e detecção precoce do 

câncer de colo uterino. Ao final do processo de busca, do total de artigos inicialmente 

rastreados pelos descritores, foram excluídos aqueles que não estavam disponíveis 

completamente e os que não abordavam o tema proposto. Resultados e Discussão: : Foram 

encontrados 21 artigos, contudo, a partir da aplicação dos critérios de exclusão previamente 

definidos, apenas 9 se enquadravam ao tema proposto, destes 3 fizeram parte do escopo desta 

revisão. Do total, 12 estudos foram excluídos após análise, sendo 2 por não estarem 

disponíveis completamente e 10 por não corresponderem ao tema proposto inicialmente. Os 

principais fatores que contribuem para a diminuição da busca pela realização do exame de 

citologia oncótica (Papanicolau) estão relacionados ao acesso das mulheres aos serviços de 

saúde através do Sistema Único de Saúde (SUS) ou empresas privadas são, questões 

socioeconômicas, étnicas e conjugais. O Papanicolau é um exame de baixo custo, seguro e de 
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fácil execução, o qual é capaz de fazer a detecção precoce do CCU, assim, aumentando o 

potencial de cura por meio de medidas simples. Em um estudo realizado com mulheres de 20 

a 59 anos em Campinas – SP, avaliou-se a disparidade entre aquelas que tinham planos de 

saúde e as que eram dependentes do SUS considerando a realização do exame de citologia 

oncótica, visto isso, não observou-se diferenças estatísticas entre os dois grupos, uma vez que 

apenas 6,8% das mulheres não realizaram o exame devido julgarem desnecessário. O estudo 

ainda afirma que grande parte das mulheres que realizaram os exames utilizavam os serviços 

de APS, o que difere de outros achados que indicam as variáveis socioeconômicas e 

demográficas como as principais barreiras que impedem a procura das mulheres para a 

realização do exame [3]. Outros fatores que dificultam a adesão ao Papanicolau, de acordo 

com um estudo realizado nos municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu – RJ, indicam 

que 52,1% das mulheres possuem dificuldades para marcação do exame, 48% sentem 

vergonha de expor o corpo e 38% consideraram desnecessário a realização do exame, tais 

fatos foram mais frequentes nas residentes de Duque de Caxias, o que indica que os fatores 

impeditivos devem ser investigados em razão de variações culturais [4]. Essa perspectiva 

sugere a criação de estratégias que estimulem o autocuidado, visto isso, tem-se a educação 

popular em saúde, a qual torna-se uma grande aliada para o controle do CCU, utilizando 

metodologias de ensino e aprendizagem que preconizam a autonomia da mulher, desse forma, 

pode-se diminuir quadros de ansiedade, insegurança, medo, bem como os sentimentos 

envolvidos a não realização dos exames de rastreio do CCU. Ademais, as Estratégias de 

Saúde da Família (ESF) tem um importante papel na mudança dessa realidade através do 

cadastramento das famílias, permitindo identificar as mulheres alvo do rastreamento da 

doença e favorecer a realização do Papanicolau [5]. Conclusão/Considerações Finais: 

Portanto, nota-se a prevalência de fatores que dificultam a adesão de mulheres ao exame 

citopatológico, por esse motivo o câncer de colo uterino ainda é uma das principais causas de 

mortes por neoplasia no sexo feminino. Sendo assim, faz-se necessário o fortalecimento de 

estratégias de prevenção, assim como a educação popular em saúde, estas devem fomentar nas 

mulheres a busca pelo autocuidado, o qual encontra-se em segundo plano na maioria dos 

casos, em razão do envolvimento de questões culturais e socioeconômicas, as quais devem ser 

incluídas no planejamento de atividades de promoção à saúde de cada comunidade, visando 

prevenir agravos e diagnosticar precocemente mulheres sintomáticas e assintomáticas. 

 

Descritores: Câncer de Colo Uterino, Prevenção, Detecção precoce. 
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