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RESUMO– O câncer do colo do útero é uma doença de desenvolvimento lento, que pode percorrer 
sem sintomas em fase inicial e evoluir para quadros mais graves se não tratada a tempo. Entre as 
estratégias de prevenção está a detecção precoce por meio do rastreamento de colpocitologia 
oncótica pela coloração de Papanicolaou. Objetivou-se com esse estudo avaliar os laudos 
laboratoriais de exames de colpocitologia oncótica e o perfil das mulheres atendidas no período de 
2011-2012 no Ambulatório e Laboratório de Análises Clínicas da UEPG. Estudo descritivo, 
retrospectivo com abordagem quantitativa. Analisados 157 exames, os dados foram tabulados na 
planilha do Microsoft Excel ® 2003. Dos resultados 28% tinham idade entre 17-25 anos, 17,2% 26-35, 
20,4% 36-45; 24,2% 46-55; 7% 56-65 e 3,2% 66-75 anos; 77,7% estão na menacme 22,3% na 
menopausa; 26,8% tiveram menarca precoce, 12,1% estavam realizando o exame pela primeira vez; 
100% dos resultados foram negativos para neoplasia cervical; 54,4% inflamatório leve, 19,3% 
alteração na flora vaginal, 24,6% inflamatório moderado, 1,7% inflamatório acentuado. A maior 
procura pelo preventivo ocorreu entre as mulheres na menacme; todas as amostras deram negativas 
para neoplasia, os resultados sugerem que o público atendido neste período está tomando os 
cuidados necessários para a prevenção do câncer do colo do útero, a metaplasia pode estar 
associada às lesões do epitélio glandular ocasionada pelo atrito durante a relação sexual ou alteração 
na microbiota vaginal; a menarca precoce pode estar relacionada à mudança no estilo de vida. 
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