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RESUMO

Introdução: O câncer cervical é uma patologia que acomete a região uterina e está
associada  a  uma  infecção  persistente  pelo  papilomavírus  humano  (HPV).  Há,
atualmente mais de 200 subtipos do vírus, sendo os tipos 16 e 18 considerados mais
oncogênicos,  que  acometem mulheres.  O  biomédico  participa  do  rastreio  dessa
patologia  por  meio  da  realização  de  exames,  como  o  de  citologia  oncótica
(Papanicolau). No decurso de infecção, os pacientes podem apresentar alterações
celulares  originadas  pela  presença  do  HPV,  sendo  identificadas  pelo  biomédico
citologista.  O  rastreio  de  lesões  percussoras  da  neoplasia  cervical,  auxilia  no
tratamento e evita a progressão da doença. O trabalho tem como objetivo descrever
sobre os meios de prevenção e diagnóstico do câncer cervical, e sobre o papel do
biomédico na área da citologia oncótica.  Metodologia:  Revisão de literatura com
artigos  buscados  nas  plataformas  eletrônicas  LILACS  e  Scielo,  utilizando  os
descritores “citologia”;  “oncologia”;  “diagnóstico em citologia oncótica”;  “exame de
Papanicolau”; e “atuação do biomédico na citologia oncótica”, no período de 2010 a
2019. Resultados e discussão: Os estudos demonstraram a importância do exame
de citologia oncótica na prevenção e diagnóstico do câncer de colo uterino, assim
como  sua  efetiva  realização  por  profissional  biomédico  capacitado,  desde  o
momento da coleta até o laudo. Além desse exame, outros exames moleculares,
como: PCR, captação híbrida e quantificação de proteínas específicas, podem ser
realizados em conjunto com a citologia oncótica, os quais buscam a presença de
DNA  viral  (papilomavírus  humano),  para  assim  evitar  a  evolução  da  doença  e
promover um tratamento adequado.  Conclusões: Os exames, principalmente o de
citologia oncótica, devem ser minuciosamente realizados por biomédicos habilitados
em citologia oncótica para que assim haja melhores diagnósticos e maior chance de
prevenção da neoplasia de colo uterino.
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ABSTRACT

Introduction: Cervical câncer is a pathology that affects the uterine region and is
associated with a persistente infection by the human papilomavirus (HPV). There are
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currently more than 200 subtypes of the virus, types 16 and 18 being considered
more oncogenic, wich affect women. The biomedic participates in the screening of
this pathology throught exams, such as oncotic citology (Pap Smear). In the course
of infection, patientes may experience cellular changes caused by the virus (HPV)
that can be identified by the biomedic citologist. Screening for percussive lesions of
cervical neoplasm helps in the treatment and prevention of disease progression. The
work  aims  to  describe  about  the  means  of  prevention  and  diagnosis  of  cervical
cancer, and about the role of the biomedic in the of oncotic cytology. Methodology:
Literature  review  with  articles  searched  on  the  electronic  platforms  LILACS  and
Scielo, using the descriptors “cytology”; "oncology"; “diagnosis in oncotic cytology”;
“Pap  smear”;  and  “role  of  the  biomedical  oncotic  cytology”,  from 2010  to  2019.
Results and discussion: The studies demonstrated the importance of examining
oncotic cytology in the prevention and diagnosis of cervical cancer, as well  as its
effective by a trained biomedical professional, from the time of collection until  the
report. In addition to this exam, other molecular tests, such as: PCR, hybrid uptake
and protein quantification, can be performed together with oncotic cytology, which
look for the presence of viral DNA (human papillomavirus), to prevent the evolution of
the disease and promote proper treatment.  Conclusions: The exams, mainly the
oncotic  cytology  exam,  must  be  thoroughly  performed  by  biomedic  qualified  in
oncotic  cytology  so  that  there  will  be  better  diagnoses  and  a  greater  chance  of
preventing cervical cancer.

Keywords – oncotic cytology; HPV; pap smear; cervical neoplasm.
___________________________________________________________________

INTRODUÇÃO

O câncer de colo de útero é a terceira neoplasia mais comum no Brasil e é
conhecido como uma das causas mais frequentes de óbito das mulheres no mundo;
porém,  é  considerado  o  câncer  de  maior  potencial  de  cura  e  prevenção,  se
diagnosticado de forma precoce. É uma neoplasia com alta taxa de prevenção, pois
possui  um agente  específico:  o  papilomavírus  humano  (HPV),  que  constitui  um
grupo de vírus constituídos por uma molécula de DNA circular duplo como material
genético (BRINGHENTI et al., 2010).

O  câncer  cervical  se  desenvolve  de  forma  lenta,  o  que  permite  seu
diagnóstico por meio do exame Papanicolau (exame citológico) e seu tratamento,
geralmente, na fase inicial da doença. A sua forma precoce raramente aparece com
sintomas;  quando  a  paciente  apresenta  sintomas  iniciais,  estes  podem  passar
despercebidos,  com a presença de uma secreção vaginal  aquosa,  por  exemplo.
Quando se percebe sangramentos e secreções irregulares, a doença pode já estar
em estágio avançado (SIQUEIRA et al., 2014).

De acordo com Bringhenti  et al. (2010), “o diagnóstico precoce da infecção,
especialmente  nas  mulheres  com  elevado  risco  de  desenvolvimento  do  câncer,
possibilita  o  acompanhamento  clínico  ou  intervenções  terapêuticas  curativas  nas
lesões precursoras”. 
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Segundo dados do Conselho Federal de Biomedicina, o biomédico habilitado
em citologia oncótica, pode realizar a coleta do material biológico (exceto de punção
aspirativa por agulha), realizar o exame e assinar os respectivos laudos. Um dos
exames mais realizados para este fim é a análise microscópica de características
celulares  do  colo  cervical  (citologia  oncótica),  popularmente  conhecido  como
Papanicolau (LINS et al., 2014).

O  objetivo  do  presente  estudo  é  informar  que,  através  de  exames
diagnósticos como o Papanicolau, o câncer de colo de útero possui mais chances de
cura,  quando descoberto precocemente.  Além disso,  demonstrar  a capacidade e
importância do biomédico nesse diagnóstico e consequente prevenção da neoplasia.

METODOLOGIA

Trata-se  de  um  estudo  sistemático  realizado  através  de  uma  revisão  de
literatura, a qual se fundamentou no levantamento de diversas referências teóricas
analisadas. A busca de artigos foi realizada no período de agosto a novembro de
2019, através das plataformas LILACS e Scielo. Foram selecionados artigos com
abordagem  semelhante  à  temática  de  interesse,  dos  quais  foram  incluídos  na
pesquisa artigos publicados entre 2010 e 2019, completos, sendo excluídos aqueles
publicados anteriormente ao período de corte, duplicados entre as bases de dados,
que não continham informações relevantes para o estudo ou que fossem revisão. A
estratégia de pesquisa utilizou os critérios do protocolo PRISMA (do inglês Preferred
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis). A seleção dos artigos
foi  realizada a partir  das bases de dados eletrônicas LILACS e Scielo,  utilizando
artigos publicados entre os anos de 2010 e 2019. Os descritores utilizados para a
busca foram: “citologia”; “oncologia”; “diagnóstico em citologia oncótica”; “exame de
Papanicolau”; e “atuação do biomédico na citologia oncótica”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A citologia oncótica é a análise microscópica de características celulares de
qualquer localização do corpo, com o objetivo de detectar lesões tumorais. O exame
preventivo de colo de útero (Papanicolau)  é  uma aplicação muito  comum dessa
metodologia.  Nessa área,  o  profissional  responsável  pela  coleta  e realização da
técnica, deve ser capacitado, pois deve haver a análise das células (descamadas do
colo do útero, no caso) de forma individual (LINS et al., 2014).

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2011), 

Para a coleta do material, é introduzido um instrumento denominado
espéculo na vagina da mulher, e o profissional faz a inspeção visual
do  interior  da vagina  e  do  colo  do útero;  a  seguir,  o  profissional
provoca uma pequena escamação da superfície externa e interna do
colo  útero  com  uma  espátula  de  madeira  e  uma  escovinha;  as
células colhidas são então colocadas numa lâmina para análise em
laboratório especializado em citopatologia. (...) Após a realização da
coloração, o exame será interpretado por um profissional qualificado,
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o qual analisará a morfologia celular  do colo uterino.  (LINS et al.,
2014)

Este exame possui  grande especificidade,  mas sensibilidade limitada,  pois
seu  resultado  pode  ser  interpretado  de  forma  variada.  Ainda  assim,  as  lesões
intraepiteliais cervicais podem ser detectadas e tratadas, diminuindo a chance de
evoluir para uma neoplasia (BRINGHENTI et al., 2014).
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Fonte: www.netterimages.com

Figura 1: Patologia celular cervical em tecido escamoso



Outros  exames  realizados  pelo  biomédico  fazem  parte  do  quadro  de
diagnóstico do câncer de colo de útero, como por exemplo os métodos moleculares.
A PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) possui alta sensibilidade e é feita a fim
de comprovar a existência ou não do DNA do vírus HPV através de sua amplificação
e com a utilização de iniciadores (primers).  Este exame também é realizado por
biomédicos habilitados em biologia molecular. Pela pesquisa de DNA, é possível a
realização  de  acompanhamento  clínico  e  terapêutico  para  os  pacientes  que
apresentarem  o  DNA  viral  de  alto  grau,  evitando  a  evolução  para  o  câncer
(BRINGHENTI et al., 2014).

Para Bringhenti et al. (2014), a captura híbrida também é método molecular
disponível  para diagnóstico da neoplasia,  sendo um “método de amplificação de
sinal que usa sondas de RNA marcadas para hibridização ao DNA-alvo do HPV”
(BRINGHENTI et al., 2014). Essa técnica é muito importante para a determinação da
carga viral. 

Além  disso,  existem  tecnologias  que  permitem  pesquisar  e  quantificar
proteínas  específicas  que  se  ligam  às  proteínas  p53  a  pRB,  as  quais  são
reguladoras de ciclo celular e, quando alteradas, não causam morte celular, levando,
consequentemente, ao câncer. 

CONCLUSÕES

Para o diagnóstico precoce da neoplasia cervical, o qual é uma prevenção da
evolução da doença, deve-se realizar o exame de citologia oncótica (Papanicolau)
de forma regular entre as mulheres. Além disso, outros exames complementares, a
nível molecular, devem ser realizados para a confirmação da presença de DNA viral
na paciente (busca do material genético do papiloma vírus), para melhor diagnóstico.
Todos  esses  exames devem ser  minuciosamente  realizados,  desde  a  coleta  do
material biológico, análise e laudo dos mesmos; para isso, biomédicos habilitados
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Fonte: www.netterimages.com

Figura 2: Câncer de colo de útero. Da esquerda para a direita: área de
demonstração do teste de Schiller com células que não contém glicogênio;

carcinoma precoce; carcinoma avançado.



em citologia são responsáveis pelo processo e por oferecer ao médico oncologista
as informações para diagnóstico correto de alterações celulares e do câncer de colo
uterino, contribuindo assim para uma maior prevenção da doença na população.
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