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INTRODUÇÃO

O câncer do colo uterino e o câncer de mama represen-
tam, entre as neoplasias malignas, as principais causas 

de óbito na população feminina (de 15 anos ou mais) em 
nosso país1.

Segundo os dados oficiais, a população indígena no Brasil 
é de 325.000 índios, sendo escassos os dados a respeito da 
ocorrência do câncer do colo uterino nessa população. Em 
um inquérito realizado em 1989, com 89 mulheres da tribo 
Parakanã, encontrou-se uma prevalência de 3% de lesões 
cervicais pré-malignas2. Assim, a presente pesquisa teve 
como objetivo estudar a ocorrência do câncer do colo uteri-
no em mulheres da tribo Kaigang da reserva do Guarita, ci-
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No Brasil, são escassas as informações a respeito da ocorrência do câncer do colo uterino nas mulheres indígenas. Assim, o 
objetivo do presente estudo foi analisar a prevalência de câncer do colo uterino em mulheres indígenas. É um estudo descritivo 
e quantitativo realizado com 84 índias habitantes da reserva do Guarita, na cidade de Redentora, no Estado do Rio Grande do 
Sul, Brasil, com vida sexual ativa presente ou pregressa, acima de vinte anos. Os dados foram coletados no ano de 2004. Foram 
realizadas entrevistas e as coletas de esfregaço da cérvice uterina e estudo da citologia oncologia. Os resultados demons-
traram ocorrência de carcinoma “in situ” em 3,75%; observou-se displasia leve em 1,25%, e 3,75% de atipias de significado 
indeterminado. Sendo assim, 8,75% das mulheres apresentaram alterações em células epiteliais. Esses achados indicam a im-
portância de serem estendidos aos povos indígenas do Brasil programas de controle, detecção e tratamento precoce do câncer 
do colo do útero.
Descritores: Câncer do colo de útero, Incidência, Kaigang.

In Brazil, there is little information concerning the occurrence of cervical cancer among indian women. Therefore, the main 
goal of this present analytic and quantitative study was to analyze the prevalence of such cancer in 84 women from the Guarita 
Natural Reserve, in the city of Redentora, state of Rio Grande do Sul, Brazil, with present or past sexual life, above the age of 
twenty. Data was collected in the year 2004. There were made interviews, collected material from the uterus and analyzed the 
oncological cytology. Results showed the occurrence of carnicioma “in situ” in 3.75%; it was observed light dysplasia in 1.25% 
and 3.75% of anomalies with indeterminate meaning. Thus, 8.75% of women showed changes on the epithelial cells. These fin-
dings indicate the importance of extending to Brazilian native people control programs, detection and early treatment of cervical 
cancer. 
Descriptors: Cervical cancer, Incidence, Kaigang indians. 

En Brasil, hay muy poca información acerca de la incidencia de cáncer cervical en las mujeres indígenas. El propósito de este 
estudio fue analizar la prevalencia de cáncer de cuello uterino en mujeres indígenas habitantes de la reserva Guarita en la ciu-
dad de Redentora, en el Rio Grande do Sul, Brasil. Este estudio fue desarrollado con 84 mujeres indígenas, con actividad sexual 
y con más de veinte años. Los datos fueron colectados en 2004. Fueron hechas entrevistas y colectas de hisopo y el estudio del 
cuello uterino y la prueba de Papanicolaou. Los resultados mostraron incidencia de carcinoma in situ “en el 3,75%, displasia 
leve se observó en el 1,25% y 3,75% de atipia de significado. En 8,75% de las mujeres había cambios en las células epiteliales. 
Estos resultados indican la importancia 
que debe extenderse a los pueblos indígenas del Brasil, programas de control, detección temprana y el tratamiento del cáncer 
del cuello uterino. 
Descriptores: Cáncer cervical, Incidencia, Indias Kaigang.
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dade de Redentora, no Estado do Rio Grande do Sul- Brasil. 
A prevalência de alterações citológicas da cérvice uterina, 
foi avaliada, visando conhecer a ocorrên-
cia do câncer do colo do útero  nesta po-
pulação, com o propósito de alertar para 
importância da criação de programas que 
facilitem o acesso a estas comunidades 
para a prevenção e tratamento precoce 
desta patologia.

METODOLOGIA
A reserva indígena do Guarita está localiza-
da no município de Redentora,  a noroeste 
do Estado do Rio Grande do Sul, com uma 
área de  23.187 hectares, dos quais apro-
ximadamente a metade conserva-se com 
matas nativas. A região apresenta duas es-
tações climáticas bem defi nidas: o inverno 
extremamente frio com temperaturas cons-
tantes que variam de 0ºC a 12ºC por aproxi-
madamente seis meses, e o verão com altas 
temperaturas no restante do ano3. 

A população da aldeia é de aproximadamente 1.200 ín-
dios entre homens, mulheres e crianças sendo destes cerca 

de 280 mulheres na faixa etária de 20 a 
50 anos e mais. Fizeram parte do estudo 
83 mulheres desta faixa etária que con-
cordaram após prévio esclarecimento em 
participarem do estudo. Foi estabelecido 
como critério de inclusão mulheres ca-
sadas, com vida sexual ativa e pregressa.

Os dados foram obtidos através do pre-
enchimento de um instrumento contendo 
dezoito questões e da coleta de esfregaço 
da cérvice uterina (endocérvice, ectocér-
vice e fundo de saco) e estudo da cito-
logia oncológica. Estes procedimentos de 
coleta dos dados iniciaram-se após prévia 
sensibilização da população do estudo. 
Os dados obtidos durante as entrevistas e 
os resultados dos exames citopatológicos 
foram submetidos à análise quantitativa, 
e estão apresentados em forma de tabelas 
em números inteiros e percentuais. 

“A BUSCA DESTES É PARTE 
IMPORTANTE PARA A 

ENFERMAGEM ENQUANTO 
PROFISSÃO, QUANDO  

PREOCUPADA COM O CUIDAR, 
MAS NÃO SOMENTE O CUIDAR 

INSTITUCIONAL, MAS UM 
CUIDAR QUE VAI ALÉM DAS 

BARREIRAS SOCIOCULTURAIS E 
TORNA-SE UM 

CUIDAR SOCIAL”
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RESULTADOS 
O traumatismo cervical, a cervicite crônica e a erosão es-
tão atualmente excluídos como fatores 
precursores do câncer in situ ou invasi-
vo. Entretanto, parece haver um elo entre 
essa doença e a presença do vírus her-
pes (tipo II) na vagina4. Ou seja, para que 
ocorra a lesão deverá haver sempre uma 
ligação entre uma infecção ou lesão pri-
mária em ligação com outro vírus (herpes 
II ou HPV).

O processo metaplásico ocorrendo na 
vigência de agentes mutagênicos, propi-
cia o aparecimento de células metaplási-
cas atípicas, resultando uma colposcopia 
com presença de zona de transforma-
ção atípica. Como agentes mutagênicos, 
além do herpesvírus tipo II e do citome-
galovírus, têm sido referidos esmegmas, 
triocomoníase, candidíases e, sobretudo, 
o condiloma acuminado como responsá-

veis pelo desencadeamento da metaplasia 
atípica.

Essa última patologia, causada pela in-
fecção por papilomavírus humano parece, 
segundo Abrão5, realmente desempenhar 
papel de destaque na gênese dos processos 
neoplásicos cervicais.

As metaplasias de qualquer grau na cérvi-
ce são completamente benignas. Sugere-se, 
entretanto, que durante o processo de meta-
plasia das células colunares ou hiperplasias 
das células de reserva, os tecidos estão espe-
cialmente sujeitos a receber ácidos nucléi-
cos de exterior e que isso pode dar início a 
mutações que levam ao carcinoma cervical.

As causas da metaplasia são desconheci-
das, mas um dos fatores estimulantes é, pro-
vavelmente, o ambiente hormonal da gravi-
dez. Também foram sugeridos os irritantes 
locais e fatores de alteração no pH diferen-
cial ao nível do orifício externo4.

A presença destes microorganismos é 
muito comum em mulheres, como exem-
plo o Lactobacillus acidophilus, que foi 
encontrado e é capaz de hidrolisar glicogê-
nio. A presença de trichomonas Vaginalis 
é também um indício de infecção conheci-
da como tricomoníase; os Cocos também 
presentes na amostra sugerem infecção por 
estafilococos ou estreptococos, que su-
gerem também a presença de Gardenerella 
Vaginalis. Todos estes microorganismos são 
patogênicos, porém não são considerados 
predisponentes ao câncer do colo do útero, 
apenas se sua repetição for frequente e se 
estiverem ligadas ao papilomavírus6.

Este estudo teve como objetivo conhecer 
a ocorrência de câncer do colo do útero nas 

mulheres indígenas da tribo Kaigang, da região noroeste do 
estado do Rio Grande do Sul. Por meio dele, levantou-se a 

ocorrência de NIC I em 1,25% das mu-
lheres, e NIC III, ou seja, Carcinoma “in 
situ” em 3,75%. Percebe-se ainda que 
3,75% das mulheres apresentaram atipias 
de significado indeterminado, podendo 
ou não ser NIC.

A conduta indicada para o NIC I é: 
tratar infecção cérvico-vaginal even tual, 
repetir exame citopatológico em 30 a 
90 dias, e se der negativo, fazer contro-
le anual. Se confirmado NIC I deve-se 
rea lizar colposcopia. Apresentando área 
suspeita, faz-se biópsia dirigida. Se apre-
sentar colo normal na biópsia, repete-se 
o Papanicolaou em três meses. Nos casos 
de cervicite, aplica-se o tratamento espe-
cífico e repete-se o exame de Papanico-
lau a cada três meses no primeiro ano, se 
exame tiver resultado normal, o controle 

“COMO AGENTES 
MUTAGÊNICOS, ALÉM DO 
HERPESVÍRUS TIPO II E 
DO CITOMEGALOVÍRUS, 
TÊM SIDO REFERIDOS 

ESMEGMAS, TRIOCOMONÍASE, 
CANDIDÍASES E, SOBRETUDO, 
O CONDILOMA ACUMINADO 
COMO RESPONSÁVEIS PELO 

DESENCADEAMENTO DA 
METAPLASIA ATÍPICA”

 

 

 

Tabela 1. Alterações do exame citopatológico em mulheres Kaigang 
segundo número e porcentagem. Redentora, RS, 2004.

Tabela 2. Achados segundo a microbiologia em número e porcentagem das 
mulheres Kaigang. Redentora, RS, 2004.

Tabela 3. Mulheres Kaigang segundo a ocorrência de alteração de células 
endometriais. Redentora, RS, 2004.

Alterações
Inflamação

Atrofia com inflamação

Alterações celulares benignas

Metaplasia escamosa

Total

Microbiologia
Gardenerella Vaginalis

Cocos

Trichomonas Vaginalis

Bacilos

Lactobacilo

Cândida

Paraceratose

Total

Alterações
NIC I *

NIC III **

Atipia de sig. indeterminado

n
55

7

55

6

80

n
21

52

15

19

26

2

1

80

n
1

3

3

%
68,75

8,75

68,75

7,5

100,0

%
26,25

65,0

18,75

23,75

32,5

2,5

1,25

100,0

%
1,25%

3,75%

3,75%

* NIC I (displasia leve).
** NIC III (displasia acentuada ou carcinoma “in situ”).
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mento adequado. Além disso, o restante 
da população, devido seu modo de vida, 
também se encontra sujeita à esta doen-
ça, caso não seja devidamente orientada 
e educada para o cuidado de sua saúde. 
Este cuidado deve ser diferenciado, dado 
à peculiaridade de seus hábitos e costu-
mes, não devendo ser negligenciado. 

A busca destes é parte importante para 
a enfermagem enquanto profissão, quan-
do  preocupada com o cuidar, mas não 
somente o cuidar institucional, mas um 
cuidar que vai além das barreiras socio-
culturais e torna-se um cuidar social.    
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Referências

passa a ser anual, se houver agravamen-
to da NIC I, encaminha-se ao hospital de 
referência.

 Na NIC III, trata-se da infecção cer-
vicovaginal eventual e encaminha-se ao 
serviço de referência para a realização de 
colposcopia. Aparecendo lesão suspeita,  
faz-se biópsia dirigida, sem a ocorrência 
de lesão faz-se conização e curetagem no 
canal residual, NIC III com margens livres 
o tratamento estará completo se apresen-
tar carcinoma invasor, é tratado de acor-
do com o tamanho da área acometida e o 
estado clínico da paciente. Estes passos 
são normatizados pela Secretaria de Saú-
de do Estado do Rio Grande do Sul e é seguido por todas as 
Secretarias Municipais de Saúde. As alterações em células 
endometriais representam já a suspeita de câncer do colo 
do útero.

CONCLUSÃO
Os dados encontrados no estudo deixam claro a importân-
cia da sua realização, pois a necessidade desta população 
em receber atendimento voltado às suas necessidades é ex-
tremamente necessária. Sete das mulheres apresentaram al-
gum tipo de alteração de células endometriais, totalizando 
10,94%, significando com isso o risco de desenvolvimento 
de câncer do colo do útero, se não receberem um trata-
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