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RESUMO 

 

Com a estimativa do biênio 2018-2019 dos 600mil casos de câncer no Brasil, o de 

câncer cervical corresponder a 8,1%, este presente artigo tem como objetivo 

demonstrar a importância da assistência da enfermagem na prevenção, bem como 

este profissional atua no apoio e informação a mulher acometida pelo câncer cervical 

durante o tratamento, identificando os principais sinas e sintomas e fatores de risco, 

na infecção pelo papiloma vírus humano – HPV. A equipe de enfermeiros tem como 

função esclarecer e evidenciar a importância da estratégia na prevenção da saúde 

feminina. Para elencar a sua atuação nesse artigo foi utilizada como metodologia, 

revisão de literatura especializada, concluindo um destaque bastante considerável da 

contribuição do mesmo no monitoramento e controle da saúde da mulher com o intuito 

de garantir qualidade de vida na assistência da prevenção do câncer cervical e 

garantindo o bem-estar da mulher. 

 

Palavras-chave: Câncer cervical; Saúde da Mulher; Atuação do enfermeiro na 

prevenção do HPV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

With the estimation of the 2018-2019 biennium of the 600,000 cases of cancer in Brazil, 

the rate of cervical cancer corresponds to 8.1%, this article aims to demonstrate the 

importance of nursing assistance in prevention, as well as this professional acts in 

support and information the woman affected by cervical cancer during the treatment, 

identifying the main sinuses and symptoms and risk factors in human papillomavirus - 

HPV infection. The nurses' team aims to clarify and highlight the importance of the 

strategy in the prevention of female health. In order to highlight its performance in this 

article, it was used as a methodology, a review of specialized literature, concluding a 

very considerable highlight of the contribution of the same in the monitoring and control 

of women's health with the purpose of guaranteeing quality of life in cervical cancer 

prevention assistance and ensuring the well-being of women. 

 

Keywords: Cervical cancer; Women's Health; Nurses' performance in the prevention 

of HPV. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O INCA estima que no Brasil, biênio 2018-2019, a ocorrência de 600 mil 

casos novos de câncer, para cada ano, dentre eles o câncer cervical (CC) corresponde 

a 8,1% (INCA, 2017). 

O CC é uma neoplasia maligna que acomete a saúde de diferentes 

mulheres no mundo todo, e no Brasil, estimam-se 16.370 casos novos de CC para 

cada ano do biênio 2018-2019, com um risco estimado de 15,43 casos a cada 100 mil 

mulheres, ocupando a 3 posição em incidência (INCA, 2017). 

No Brasil, com o aumento das taxas de incidência da doença, evidencia-se 

a importância de programas sobre a prevenção e o rastreamento do CC, assim como, 

o papel do profissional envolvido nesse processo, destacando-se o enfermeiro como 

peça fundamental na atenção primária com a capacidade de refletir sobre os 

problemas de saúde da população e como mediador na garantia pela busca da 

igualdade no direito ao tratamento adequado para a mulher (INCA, 2012). 

As lesões cervicais quando não tratadas corretamente, como a infecção 

pelo Papilomavírus humano (HPV), são apontadas como fatores de risco no 

desenvolvimento da patologia, além de outros cofatores, como a exposição ao agente 

infeccioso da Chlamydia trachomatis, o início precoce da vida sexual, o fumo, o uso 

de contraceptivos orais por longos períodos, a falta de higiene, múltiplos parceiros 

sexuais, sendo as principais situações (RIBES, 2010) . 

Existem vários os subtipos do HPV, porém somente alguns tipos, como o 

16 e 18, são classificados como de baixo, intermediário e alto riscos e estão 

associados ao CC. Proporcionando a tumores mais frequentes: os carcinomas 

epidemóides, conhecidos como carcinomas de células escamosas (80% dos casos) e 

os adenocarcinomas, conhecidos como carcinomas mistos (20% dos casos). Sendo 

que o primeiro tipo afeta as células glandulares reprodutoras de muco do endocervice, 

o qual teve um aumento significativo nas três últimas décadas (INCA, 2011). 

A partir de 1940, foram introduzidas no Brasil, iniciativas significativas para 

a prevenção e tratamento do CC, a técnica de citologia (Papanicolau) e a colposcopia. 

A primeira instituição que iniciou um trabalho para atender os casos de CC foi a 

Fundação das Pioneiras Sociais, com o seu Centro de Pesquisas Luiza Gomes de 

Lemos, hoje integrado ao Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva 

(INCA), no Rio de Janeiro.  
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Em 1960 e 1970, foram implantados programas de atendimento à mulher, 

em várias cidades brasileiras, onde o Ministério da Saúde deu ênfase aos cuidados 

com CC.  

Em 1980 e 1990 com a implantação do Programa de Oncologia (PRO-

ONCO), foi criado o projeto Expansão da Prevenção e Controle do CC com intuito de 

controlar a neoplasia, juntamente com outros programas que já existiam, com essa 

ampliação da coleta de material e de laboratórios de citopatologia, com vários níveis 

de atenção ao tratamento.  

Desde então, a abordagem mais efetiva para o controle do CC continua 

sendo a detecção precoce por rastreamento através da Colposcopia e do exame 

Papanicolau (Geórgios Papanicolaou – pai da citopatologia), exame simples, de baixo 

custo e oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, bem como o uso da vacina 

contra o vírus HPV, as cirurgias e as terapias indicadas, além da preparação 

adequada dos profissionais envolvidos com o processo. (INCA, 2017) 

De acordo com Liello et al.,2009, o profissional deve estar atento para uma 

melhor qualidade do atendimento, às queixas, às dúvidas e às suas ansiedades e 

necessidades, desenvolvendo assim uma capacidade de interação em relação aos 

aspectos emocionais.  

Com base nos dados de prevalência e incidência do CC na população 

feminina brasileira, este presente artigo teve como objetivo demonstrar os aspectos 

da infecção do vírus HPV,  as evidências que estas levaram ao desenvolvimento das 

lesões precursoras e da neoplasia cervical, bem como,  identificar os benefícios das 

ações de enfermagem  praticada em mulheres com diagnóstico de CC e relatar a 

importância do esclarecimento  a essas pacientes, identificando esse aprendizado, as 

tecnologias disponíveis, a vacinação e demais benefícios que possam surgir no 

campo de atuação profissional, assim diminuindo a incidência dessa patologia, já que 

quanto mais cedo for tratada maiores as chances de cura. 

 

 

 

2 METODOLOGIA  

 

A metodologia utilizada é a revisão de literatura especializada, 

considerando a riqueza de informações sobre o assunto a partir de uma leitura 
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minuciosa, focando na investigação do estudo junto aos órgãos responsáveis pela 

saúde pública no Brasil, na compreensão de vários artigos e manuais de saúde, 

buscando nas referências literárias as contribuições do conhecimento que trata os 

aspectos de intervenção da enfermagem, a realização de uma assistência 

humanizada à pacientes com diagnóstico de câncer do colo do útero, inicial e 

avançado. 

    Durante a pesquisa foram utilizadas várias bases de dados, entre elas, 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Lilacs, Redalyc, Revista Brasileira de 

Enfermagem, Periódicos Capes.e outras revistas com artigos voltados da área da 

oncologia, enfermagem e ações da enfermagem em tratamentos oncológicos. Os 

descritores utilizados foram: “Câncer Cervical”; “Saúde da Mulher”; “Atuação do 

enfermeiro na prevenção do HPV”. 

 

 

3 RESULTADOS  

 

Anualmente, o câncer é responsável por milhões de óbitos no mundo. A 

partir da globalização industrial que determinou modificações nos padrões de 

cuidados com a saúde e a taxa de doenças crônico-degenerativas foram 

determinantes para a evolução dessa doença, levando-se em conta as desigualdades 

sociais, a condição nutricional, entre outros agravos (SZWARCWALD, 2005). 

O Brasil destaca-se como uma área de monitoramento e controle na 

incidência de câncer, assim como suas variações geográficas nos padrões do CC. De 

acordo com estudos de base populacional do país – a Organização das Nações 

Unidas (ONU-2002), os tumores que surgem com mais frequência na mulher, em 

primeiro lugar é o de mama, e o segundo e o de câncer cervical. Dentre as 

recomendações da ONU para sensibilizar o perfil epidemiológico deste tipo de câncer, 

é necessário garantir uma cobertura mínima de 80% a 85% da população feminina 

com idade de 25 a 59 anos disponibilizar da qualidade na realização dos exames e, 

acima de tudo, promover o tratamento adequado e o acompanhamento das pacientes 

(OMS, 2002). 

Sabe-se que o diagnóstico do câncer cervical  em fase inicial, a maioria das 

vezes e  assintomático, e quando descoberta em fase tardia, com a  invasão do colo 
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uterino e de tecidos adjacentes  podem apresentar alguns sintomas ,tais como 

sangramentos durante a relação sexual, no intervalo da menstruação ou após a 

menopausa, dor (dispareunia), corrimento vaginal (leucorreia) de cor escura e com 

mau cheiro, obstrução das vias urinárias e intestinais, dores lombares e abdominais,  

perda de peso e de apetite, massa palpável no colo do útero. Após o diagnóstico das 

lesões e realizado a biópsia, e o tratamento tem como parâmetro a avaliação da 

localização, tamanho e tipo histológico do tumor, idade e condições de saúde da 

paciente (DINIZ, 2013). 

Durante o período de tratamento, radioterapia associada à braquiterapia, o 

trabalho do enfermeiro e imprescindível na orientação ao tratamento. Os cuidados, o 

apoio, além da informação e a postura humanizada do profissional de enfermagem 

que visa a contribuição para a reabilitação e o auto-estima dessas pacientes 

(SOARES, 2014). 

O diagnóstico precoce, com os exames ginecológicos é responsável pela 

queda no percentual de pacientes em estádio avançado. Mesmo assim, as ações de 

controle do CC, não são suficientes para interferir no padrão de mortalidade pela 

doença, ou seja, significa que os casos diagnosticados precocemente, ainda estão 

abaixo do esperado. 

A persistência da infecção pelo HPV, representa o maior risco para o 

surgimento de  verrugas e lesões e já foram classificados mais de uma centena de 

subtipos diferentes desse vírus, e apenas alguns estão associados ao cc. Esses 

(HPV) são classificados como baixo,  intermediário e alto riscos. Para isso existem 

alguns fatores de risco tais como: o início precoce da atividade sexual; múltiplos 

parceiros sexuais; parceiros sexuais com vida promíscua; baixa imunidade; uso de 

fumo; péssimas condições de higiene e baixa escolaridade.  

A avaliação ginecológica, a colposcopia e o exame citopatológico 

(Papanicolau), realizados periodicamente, são recursos essenciais para o diagnóstico 

do câncer uterino. Na fase inicial permite detectar a existência de alterações celulares, 

provenientes da infecção pelo HPV ou existência de lesões pré-malignas. Displasias 

do colo uterino – Desenvolvimento anormal das células epiteliais escamosas 

imaturas do colo do útero termo usado para descrever alterações citológicas pré-

malignas no epitélio cervical. Estas células atípicas não penetram a membrana basal 

epitelial. Neoplasias do colo uterino – Tumor maligno originado no epitélio cervical 

uterino e confinado a ele, representando um contínuo de mudanças histológicas que 
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vão desde CIN 1 bem diferenciada (displasia leve) à displasia/carcinoma in situ grave, 

CIN 3. A lesão origina-se na junção celular escamo-colunar na zona de transformação 

do canal endocervical com uma tendência variável de desenvolver carcinoma 

epidermóides invasivo, tendência esta que é potencializada pela infecção do papiloma 

humano (SERRA, 2014). 

O diagnóstico definitivo depende do resultado da biópsia. Nas situações 

malignas, além de ser identificado o subtipo do vírus infectante é necessário definir o 

tamanho do tumor e onde está situado, para saber se já invadiu outros órgãos e 

tecidos, ou seja, a presença de metástases. Alguns exames de imagem representam 

recursos tecnológicos de valiosa importância nesses casos. Confirmada a presença 

de malignidade, o procedimento deve levar em conta o estágio da doença, bem como 

as condições físicas da mulher, a idade e o desejo de ter ou não, filhos, no futuro. A 

cirurgia deve ser indicada, apenas quando o tumor carcinoma in situ estiver confinado 

no colo do útero. Dependendo da profundidade e extensão das lesões, pode ser mais 

conservadora ou promover a retirada do útero, a histerectomia.  

De acordo com o INCA (2014), o procedimento utilizado no Brasil para a 

conduta do resultado do exame Papanicolau é: a) primeiro resultado NIC 0 – repetir 

exame em um ano; segundo resultado NIC 0 – repetir o exame em três anos; b) 

resultado  NIC 1 - repetir o exame em 6 meses, se continuar NIC 1 – realizar uma 

colposcopia;  c) para resultado NIC 2, a colposcopia é realizada imediatamente, d)  

resultados NIC 3, significa um carcinoma in situ , ou seja, está restrito ao revestimento 

do colo do útero onde existe a possibilidade de ser removido com um bisturi ou por 

excisão eletrocirúrgica, dando chances para a mulher ter filhos, se assim o desejar 

INCA, 2014). 

A vacinação é recomendada ainda na fase da infância, em três doses, 

antes do início da atividade sexual, porém como os subtipos são muitos, as mulheres 

já vacinadas devem continuar submetendo-se ao exame preventivo de rastreamento 

(o Papanicolau), que é oferecido nas Unidades Básicas de Saúde do SUS. Não existe 

idade mínima para as meninas receberem as vacinas contra a infecção pelo HPV, 

apesar da orientação ser ministrada a partir dos 9 (nove) anos de idade. O uso de 

preservativos nas relações sexuais, é um cuidado indispensável contra o contágio 

pelo HPV e também por outros agentes de doenças sexualmente transmissíveis. (MS, 

port. 54) 
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4 DISCUSSÃO 

 

No Brasil, em 1958, foi aprovado o primeiro Código de Ética de 

enfermagem, elaborado por enfermeiras religiosas. Desde Florence Nightingale, já 

havia uma preocupação com a qualidade do atendimento de enfermagem dispensada 

aos pacientes, além das formas de tratamento e higiene, também conforto, atenção e 

ambientes tranquilos. Wanda Horta, baseando-se em suas experiências difundiu um 

modelo de atendimento de enfermagem que disponibilizou aos pacientes um 

tratamento que permite o autocuidado sem se desvincular do acompanhamento da 

enfermagem (PASSOS, 2017). 

As escolas de enfermagem e a oferta de cursos superiores, assim como, a 

seleção de profissionais especializados e a intensa formação humanística   facilitam 

o desenvolvimento do trabalho humanizado, se executado com prazer e dedicação 

sem se deixar influenciar pelo tecnicismo, o que acaba interferindo negativamente. A 

prática profissional ética não se limita ao cumprimento dos princípios e deveres 

expostos nos respectivos códigos de ética profissional, porém eles são extremamente 

importantes para o exercício profissional de melhor qualidade (XAVIER, 2012). 

Cabe ao profissional enfermeiro, orientar as mulheres sobre a importância 

do exame preventivo, da sua realização periódica. Agindo assim, possibilita o 

tratamento na fase inicial. A conduta do profissional, deve priorizar atenção à dor, a 

anorexia, obstruções uretral e intestinal, obstipação, dispneia, alterações mentais, 

tosse, náuseas quadro de depressão, entre outros sintomas; expor apenas a parte 

necessária do corpo da mulher para a coleta de exames, evitar a presença de outros 

profissionais por ocasião da coleta para evitar o medo e o constrangimento da 

paciente (FRIGATO, 2003). 

Apesar do aumento de informações na atualidade, na agilidade 

proporcionada pela tecnologia, o profissional enfermeiro ainda se depara com o 

desconhecimento de algumas mulheres em relação ao próprio corpo, o que interfere 

na busca pela realização do exame preventivo, e também pela influência de seus 

valores. Compreender e avaliar o universo feminino, se faz necessário para uma 

atuação de forma eficiente, bem como determinar estratégias para atender as 

necessidades da população feminina (MENDES, 2016). 

O atendimento realizado por um profissional do sexo masculino, na coleta 

o exame preventivo, ainda é uma barreira para muitas mulheres, no que se refere à 
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exposição do próprio corpo. Se para a paciente existe o pudor, o medo, o nervosismo 

ao ser atendida pelo profissional masculino, este por sua vez, enfrenta dificuldades 

para a adesão da prevenção do câncer uterino, como a deficiência da organização, 

suprimento e manutenção de materiais na saúde pública (SOUZA, 2015). 

Apesar das dificuldades encontradas, cabe ao profissional enfermeiro, 

independente do sexo, quebrar tabus e atuar como um facilitador do acesso das 

mulheres ao exame preventivo, promovendo a superação dos fatores de impedimento 

e de uma melhor compreensão de seus sentimentos relacionados à prevenção 

(FERREIRA, 2009). 

Segundo Silva et al, o profissional enfermeiro deve identificar as 

necessidades da paciente, principalmente sinais e sintomas, apesar dos obstáculos 

que pode encontrar em relação ao conhecimento sobre promoção e prevenção, bem 

como os tabus da sexualidade (SILVA, 2013). 

A busca de apoio do paciente com câncer cervical envolve relações 

complexas, pois depende dos significados construídos no percurso de suas vidas, em 

diferentes contextos sociais, econômicos, culturais e religiosos (PANZETTI, 2013). 

A comunicação é a principal ferramenta facilitadora do trabalho em equipe 

e possibilita entendimento, saberes, troca, aproximações e superações. Gera o 

resultado da qualidade do serviço oferecido quando se trata de Enfermeiro - Mulher – 

Prevenção - HPV – Câncer/Cura (CRUZ, 2008). 

A comunicação provoca mudanças esperadas no comportamento dos 

indivíduos, através do desenvolvimento de atitudes positivas em relação ao próprio 

desempenho, que culmina com a satisfação profissional (BALSANELLI; CUNHA, 

2006). 

É necessário fortalecer e qualificar as ações de promoção à saúde para 

reduzir as desigualdades e proporcionar o protagonismo das mulheres na prevenção 

do câncer cervical. Nesse contexto, a presença do profissional enfermeiro é de 

fundamental importância.   E a sua dedicação em interceder e de buscar a igualdade 

nas ações oferecidas, com isso o torna a “peça-chave” nesse processo. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Levando-se em conta os aspectos observados, conclui-se que é 

imprescindível o exame Papanicolau para a saúde da mulher (apesar da resistência 
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de pacientes que ficam constrangidas pelo desconforto ou vergonha de se submeter 

ao procedimentos), e consequentemente, é a técnica primordial para a diminuição da 

mortalidade por essa patologia, e que apesar do avanço nos conhecimentos, as taxas 

de  CC pelo vírus HPV oncongênico continuam altas , mais de 99% dos casos. Somou-

se ao resultado da revisão, a constatação da existência de caminhos que o profissional 

enfermeiro pode e deve percorrer em sua jornada de trabalho ao desenvolver a 

capacidade de interação com a população de um modo geral, e principalmente, na 

qualidade do atendimento prestado à mulher, por ocasião da assistência à saúde. A 

importância da adoção de ações de humanização junto aos cuidados paliativos integra 

uma assistência de qualidade. 
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