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RESUMO

Introdução: O câncer de colo de útero (CCU) é uma patologia de extrema
importância  para  a  Saúde  Pública,  e  não  possui  a  suficiente  atenção
necessária, uma vez que as falhas nos programas de rastreamento fazem com
que o índice de mortalidade seja grande. A principal causa da patologia é a
infecção  por  HPV  (papilomavírus  humano),  que  ocasiona  mutações
inicialmente nas células basais da endocérvice e posteriormente desencadeia
lesões  intraepiteliais.  Os  biomarcadores  desempenham  o  papel  de
classificação de células tumorais da endocérvice seja no tamanho, quantidade
ou  fisiopatologia. Metodologia: Trata-se  de  uma  revisão  bibliográfica
sistemática, tendo como base de dados Scielo, PubMed e livros entre os anos
de 2008 a 2020, sendo selecionados o que apresentavam os seguintes critérios
de  inclusão:  estudos  que  abordam  as  lesões  intraepiteliais  e  eficácia  dos
biomarcadores no auxílio do rastreio e diagnóstico do Câncer de Colo Uterino.
Resultados  e  Discussão:  Dentre  as  medidas  preventivas,  a  utilização  de
Biomarcadores  tumorais  tem  sido  de  extrema  importância  nos  métodos
genéticos e moleculares para rastreio e prevenção de fases brandas e agudas
do  CCU.  São mecanismos  que  analisam genes  e  proteínas  que  atuam na
oncogênese,  que  caracteriza-se  pelo  desenvolvimento  de  células  alteradas,
com  fator  oncótico  elevado,  podendo  auxiliar  juntamente  com  o  exame
citopatológico  para  diagnóstico  precoce  de  neoplasias  endocervicais.
Conclusões:  Diversos  estudos  apresentam  a  eficácia  na  utilização  dos
biomarcadores no rastreio e auxílio no diagnóstico do Câncer de Colo Uterino,
porém, novos estudos estão sendo desenvolvidos para aprimorar as técnicas
moleculares e ampliar a especificidade, tendo maior eficácia e probabilidade de
diagnóstico preciso para pacientes em diversos níveis de Lesão Intraepitelial. 
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Introduction: Cervical  cancer  (CC)  is  an  extremely  important  pathology for
Public Health,  and does not  have enough attention since the failures in  the
screening programs cause the mortality rate to be high. The main cause of the
pathology is  HPV (human papillomavirus)  infection,  which  causes mutations
initially  in  the  basal  cells  of  the  endocervix,  subsequently  triggering
intraepithelial lesions. Biomarkers play the role of classification of tumor cells of
the endocervix,  whether in size, quantity,  or pathophysiology.  Methodology:
This is a systematic bibliographic review, based on Scielo, PubMed, and books
between  2008  and  2020,  with  the  following  inclusion  criteria:  studies  that
address intraepithelial lesions and effectiveness of biomarkers assisting in the
screening and diagnosis of cervical cancer.  Results and Discussion: Among
the preventive  measures,  the  use  of  tumor  biomarkers  has been extremely
important in genetic and molecular methods for screening and preventing mild
and  acute  phases  of  CC.  They  are  mechanisms  that  analyze  genes  and
proteins that act on oncogenesis, which is characterized by the development of
altered cells, with a high oncotic factor, which can help with the cytopathological
examination  for  early  diagnosis  of  endocervical  neoplasms.  Conclusions:
Several studies show the efficacy in the use of biomarkers to screen and aid in
the diagnosis of Cervical Cancer, however, new studies are being developed to
improve molecular techniques and expand specificity, with greater efficacy and
probability of accurate diagnosis for patients. at different levels of Intraepithelial
Injury.

Keywords -  Uterine  Cervical  Cancer,  HPV,  Intraepithelial  Injury  and
Biomarkers.
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INTRODUÇÃO

As  lesões  intraepiteliais  escamosas  são  lesões  que  apresentam
alterações microscópicas e macroscópicas no Colo Uterino, podendo variar o
nível dependendo das atipias encontradas na análise laboratorial do esfregaço
citopatológico. A Lesão Intraepitelial Escamosa de Baixo Grau (LSIL), é uma
lesão  de  baixo  risco,  possivelmente  desencadeada  pela  infecção  por
Papilomavirus  Humano  (HPV),  que  não  é  indicativo  para  Câncer  de  Colo
Uterino (CCU).

As Lesões Intraepiteliais Escamosas de Alto Grau, do inglês high-grade
intraepithelial lesion (HSIL), são lesões avançadas da endocérvice uterina, com
alterações morfológicas acentuadas em suas células, sendo grande indicador
para CCU se atingirem o que anteriormente era caracterizado como Neoplasia
Intraepitelial Cervical grau III.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva
(INCA), o CCU causou em 2017, 6.385 mortes, e há estimativas para 16.590
novos casos para o ano de 2020. Entende-se que medidas preventivas devem
ser adotadas no rastreamento do CCU, desde o exame ginecológico, até o
tratamento das atipias avançadas, para não se tornarem Carcinomas Invasivos.
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Dentre as medidas preventivas, a utilização de Biomarcadores tumorais
tem sido de extrema importância nos métodos genéticos e moleculares para
rastreio e prevenção de fases brandas e agudas do CCU. São mecanismos
que analisam genes e proteínas que atuam na oncogênese, que caracterizam-
se  pelo  desenvolvimento  de  células  alteradas,  com fator  oncótico  elevado,
podendo  auxiliar  juntamente  com  o  exame  citopatológico  para  diagnóstico
precoce de neoplasias endocervicais.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica sistemática, tendo como base de
dados  Scielo,  PubMed  e  livros  entre  os  anos  de  2008  a  2020,  sendo
selecionados o que apresentavam os seguintes critérios de inclusão: estudos
que abordam as lesões intraepiteliais e eficácia dos biomarcadores no auxílio
do rastreio e diagnóstico do Câncer de Colo Uterino.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O  câncer  de  colo  de  útero  (CCU)  é  uma  patologia  de  extrema
importância  para  a  Saúde Pública,  e  não tão  acolhida,  pois,  as  falhas nos
programas  de  rastreamento  fazem  com  que  o  índice  de  mortalidade  seja
grande, quando apenas medidas preventivas como vacinação contra o HPV
(papilomavírus humano) e tratamento adequado podem evitar tais óbitos. No
Brasil, o câncer de colo de útero é umas das principais causas de morte e está
entre as neoplasias malignas mais presente no sexo feminino (SILVA FILHO,
2009).

Um  dos  fatores  que  confirmam  a  importância  de  estudo  e
desenvolvimento na área da citologia oncótica é o crescimento frequente das
Lesões percussoras do câncer de colo uterino no decorrer dos anos, como
também a presença do material genético do HPV em mulheres (SASLOW D, et
al. 2012).

A  principal  causa  da  patologia  é  a  infecção  por  HPV (papilomavírus
humano)  que  ocasiona  mutações  inicialmente  nas  células  basais  da
endocérvice, desencadeando posteriormente lesões intraepiteliais, lesão essa
que é subdividida em lesão escamosa intraepitelial de baixo grau (LSIL), para
neoplasias iniciais,  e lesão escamosa intraepitelial  de alto  grau (HSIL) para
infecções avançadas e carcinomas invasivos (OLSON, B., GRIBBLE, B., et al.,
2016).

A  evolução  das  lesões  escamosas  intraepiteliais  na  cérvice  uterina
desencadeia-se de forma progressiva, tendo um espaço de 10 a 20 anos para
tornar-se  um  câncer  invasivo,  um  tempo  relativamente  grande,  porém,
negligenciado por pacientes e Sistema de Saúde, o que agrava e resulta em
óbitos. Uma problemática facilmente resolvida através do exame citopatológico,
acompanhamento  ginecológico,  e  vacinação  contra  o  HPV  na  puberdade,
precedendo a infecção viral (LAGANÁ et al., 2013).

O  agente  etiológico  do  CCU,  o  HPV,  é  dividido  em  dois  grupos,
relacionados  ao  risco  que  apresentam  frente  às  lesões  percussoras,  os
subtipos 6, 11, 40, 42, 43, 54, 61, 70, 72 e 81 são encontrados em neoplasias
_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X



que apresentam baixo risco de desenvolverem lesões de alto grau e cânceres
invasivos. Enquanto que os subtipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58,
59, 68, 73 e 83 demonstram alto risco de desenvolverem cânceres invasivos e
mais presentes em HSIL, principalmente os subtipos 16 e 18 (TSIKOURAS et
al., 2016).

Um dos principais mecanismos para iniciar o processo de tumorigênese
é a inibição das proteínas E7 e E8 (grande atuante na supressão de tumores),
elas estão presentes em todas as lesões escamosas causadas pela infecção
por HPV, alterando sua expressão quando comparadas entre LSIL e HSIL, e
atuando  também  com  a  p53,  outra  proteína  responsável  pela  morte
programada de células defeituosas.  As proteínas de supressão tumoral  são
consideradas  biomarcadores  quando  relacionadas  ao  processo  de
carcinogênese,  pois  é  a  partir  da  expressão  delas  que  pode-se  avaliar  as
alterações presentes nas células infectadas com HPV e a progressão da lesão
intraepitelial escamosa, visto que correlaciona-se a dosagem das proteínas e o
aumento da região afetada (KORZENIEWSKI et al., 2011).

CONCLUSÕES

Diversas alterações podem ser avaliadas com o uso dos biomarcadores
dentro  do  processo  neoplásico,  como  o  aumento  do  tamanho  das  células,
aumento  na  proliferação,  toxicidade  genética,  padrões  inflamatórios  e
enzimáticos, e também outros processos fisiopatológicos que envolvem o CCU
e  são  dependentes  do  ciclo  celular  para  seu  desenvolvimento  (TERMINI;
VILLA, 2008).

Os biomarcadores desempenham o papel  de classificação de células
tumorais,  seja  no  tamanho,  quantidade  ou  fisiopatologia.  Eles  identificam
expressão  acentuada  de  oncoproteínas,  e  podem  rastrear  e  segregar  as
populações  que  indicam  um  risco  maior  de  desenvolverem  carcinomas
invasivos. (CONSOLARO; MARIA-ENGLER, 2012)

Os estudos relacionados à citologia oncótica, tem demonstrado alguns
parâmetros  de  biomarcadores  que  podem ser  utilizados  no  manejo  clínico-
laboratorial,  dentre  eles  estão  as  proteínas  que  atuam  na  supressão,
degradação e inibição da célula tumoral, como as proteínas E6 e E7, atuantes
no ciclo celular, as proteínas p53 e p16, responsáveis pela apoptose de células
tumorais  e  os  complexos  quinases  dependentes  de  ciclina,  todos  esses
biomarcadores atuam em conjunto para auxiliar a detecção e rastreio do CCU.
(TERMINI; VILLA, 2008)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

KORZENIEWSKI  N,  SPARDY  N,  DUENSING  A,  DUENSING  S.  Genomic
instability and cancer: lessons learned from human papillomaviruses. Cancer
Lett.  2011;305(2):113‐122.  Disponível  no  endereço  eletrônico:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21075512/ (Acessado dia 12/05/2020)

_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X



LAGANÁ, Maria Teresa Cícero; SILVA, Magna Maria Pereira da; LIMA, Lílian
Felizardo;  FRANÇA,  Thaís  Lorena  Barbosa  de.  Alterações  Citopatológicas,
Doenças  Sexualmente  Transmissíveis  e  Periodicidade  dos  Exames  de
Rastreamento  em  Unidade  Básica  de  Saúde. Revista  Brasileira  de
Cancerologia,  Lagoa  Nova,  Natal,  03  dez.  2013.  Disponível  no  endereço
eletrônico
https://pdfs.semanticscholar.org/6df8/61e9a9d30bcc216d3b11b05a5853a16157
9f.pdf. Acesso em: 12 maio 2020.

LETO, Maria das Graças Pereira et al . Infecção pelo papilomavírus humano:
etiopatogenia,  biologia  molecular  e  manifestações  clínicas. An.  Bras.
Dermatol.,  Rio de Janeiro ,  v. 86, n. 2, p. 306-317,   2011 .  Disponível no
endereço  eletrônico:  http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0365-05962011000200014&lng=en&nrm=iso.
(Acessado em 12 de maio de 2020)

OLSON, Brody et al. Cervical cancer screening programs and guidelines in low-
and  middle-income  countries. International  Journal  of  Gynecology  &
Obstetrics, v. 134, n. 3, p. 239-246, 2016. Disponível no endereço eletrônico:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020729216301552
(Acessado em 12 de maio de 2020) 

SILVA FILHO, Agnaldo Lopes. Emprego dos marcadores de prognóstico no
tratamento para o carcinoma invasor de colo. Rev. Bras. Ginecol.  Obstet., 
Rio de Janeiro ,  v. 31, n. 9, p. 468-473,  Sept.  2009 .   Disponível no endereço
eletrônico:   <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
72032009000900008&lng=en&nrm=iso>. (Acessado em 12 de maio de 2020). 

TERMINI, L.,  VILLA, L. L,  (2008).  Biomarcadores na Triagem do Câncer do
Colo Uterino. Disponível no endereço eletrônico: http://www.dst.uff.br/revista20-
2-2008/8.pdf (Acessado em 12/05/2020)

TSIKOURAS P, ZERVOUDIS S, MANAV B, et al.  Cervical cancer: screening,
diagnosis and staging. J BUON. 2016;21(2):320‐325. Disponível no endereço
eletrônico:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27273940/  (Acessado  em  12  de
maio de 2020)

_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X


