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CÂNCER DE COLO DE 
ÚTERO 

 

O QUE É CÂNCER DE COLO UTERINO? 
 

              É o segundo tumor maligno mais freqüente na população feminina, 
sendo superado apenas pelo câncer de mama. 
 

É POSSÍVEL PREVENI-LO? 
 

              Sim, esse é um tumor que pode ser prevenido, uma vez que sua 
progressão é relativamente lenta e o exame preventivo permite detectar de 
forma eficiente, as lesões precursoras. Esse exame consiste na coleta tríplice 
de material do colo do útero (região externa e interna) e da vagina (funda de 
saco). É um exame de baixo custo e indolor. Sua realização periódica permite 
reduzir 70% da mortalidade por câncer de colo de útero. 
 

 

QUANDO REALIZAR O EXAME PREVENTIVO? 
 

              Toda mulher com vida sexual ativa deve se submeter anualmente ao 
exame preventivo periódico. O exame também deve ser realizado em mulheres 
que apresentem alterações no ciclo menstrual ou sangramentos vaginal entre 
dois períodos menstruais. 
 

 



 
 

O CÂNCER DE COLO DE ÚTERO APRESENTA 
SINTOMAS? 

 
              O câncer de colo de útero não apresenta sintomas na sua fase inicial. 
O principal sintoma do câncer já localmente invasivo é o sangramento. 
 

EXISTEM FATORES DE RISCO PARA O CÂNCER DE 
COLO DE ÚTERO? 

 
Sim. Vários são os fatores de risco identificados para o câncer de colo 
de útero, como:    

 Início precoce da atividade sexual 

 Pluralidade de parceiros 

 Falta de hábitos de higiene 

 Fumo 

 Uso prolongado de contraceptivos orais 
 
              Estudos mostram ainda a associação do câncer do colo de  útero com 
o papilomavírus humano (HPV). 
 

É POSSÍVEL DIAGNOSTICAR O HPV? 
 

              Sim. Atualmente, técnicas de biologia molecular permitem 
diagnosticar o HPV e distinguir seus diferentes subtipos. A identificação dos 
diferentes tipos de HPV é fundamental, uma vez que estudos indicam que 
alguns subtipos de HPV, definidos como de alto risco, estão significativamente 
associados ao desenvolvimento de câncer de colo de útero. 
 
 


