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Resumo  

O câncer de colo do útero é a segunda neoplasia mai incidente nas mulheres, 
no Brasil, representa uma das neoplasias malignas mais atendidas no INCA. O 
método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões 
precursoras é o exame citopatológico. O início da coleta deve ser aos 25 anos 
para mulheres que já iniciaram a vida sexual, e o intervalo entre os exames 
deve ser e três anos, após dois exames negativos com intervalo anual. Os 
exames devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos quando, após 
essa idade, as mulheres tiverem pelo menos dois exames negativos 
consecutivos nos últimos cinco anos. O Teste de Schiller pode ser utilizado 
como teste auxiliar na avaliação clínica durante o exame citopatológico, por ter 
a possibilidade de aumentar as suspeitas de lesão pré-cancerosa. Para 
qualificar a prevenção do câncer do colo do útero, é importante a implementar 
programas de rastreamento eficazes em que a equipe de saúde seja capaz de 
avaliar a periodicidade da realização dos exames pela população e introduzir a 
realização de testes auxiliares como o Teste de Schiller para aumentar 
suspeitas de lesões para um possível diagnóstico precoce,por meio da 
capacitação dos Enfermeiros da Atenção Básica  para  realização do Teste de 
Schiller  e encaminhamento das mulheres com resultado alterado  ao 
ginecologista.  
Palavras-chave: câncer de colo do útero; teste de Schiller; citologia. 
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1-INTRODUÇÃO 

       A colpocitologia oncótica também conhecida sob as denominações de 

exame de Papanicolau, exame preventivo, exame citológico ou exame 

citopatológico, é amplamente usado na prevenção do câncer do colo do útero. 

Consiste na coleta de material cérvico-vaginal (células oriundas da ectocérvice) 

com objetivo de identificar alterações celulares que precedem e/ou 

caracterizam o processo neoplásico, além de permitir identificação da 

microflora vaginal. É considerado um método de baixo custo que torna possível 

a detecção de lesões precursoras de formas iniciais da doença1. 

    O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões 

precursoras consideradas padrão ouro é o exame citopatológico. O início da 

coleta deve ser aos 25 anos para as mulheres que já iniciaram a vida sexual, e 

o intervalo entre os exames deve ser de três anos, após dois exames negativos 

com intervalo anual. Os exames devem seguir até os 64 anos e serem 

interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem pelo menos dois 

exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos1. 

    No Brasil, estima-se que o câncer de colo de útero seja o terceiro mais 

comum na população feminina, sendo superado pelo câncer de pele (não-

melanoma) e pelo câncer de mama. Esta alta incidência está diretamente 

relacionada à ausência de uma política que privilegie a educação para 

prevenção, bem como a baixa resolutividade dos serviços de saúde. Por este 

motivo, é digno de uma atenção especial das autoridades, dos profissionais em 

saúde e da população em geral. O câncer de colo uterino apresenta um dos 

mais altos potenciais de prevenção e cura, chegando perto de 100%,quando 

diagnosticado precocemente1. 

    A identificação de processos neoplásicos apenas pelo exame de 

Papanicolau, como é comumente conhecido, pode apresentar falha, acusando 

falsos negativos, atingindo índices importantes, por isso a sua associação a 

outros exames a exemplo do teste de Schiller em sua fase final. O teste de 

Schiller tem a finalidade de demarcar áreas de epitélio escamoso 

cervicovaginal, que é rico em glicogênio e,portanto,adquire uma coloração 

marrom-escura.Áreas pobres em glicogênio adquirem uma tonalidade de 
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amarelo suave,caracterizando um teste de Schiller positivo.Esta alteração não 

significa, necessariamente,a presença de lesão suspeita de neoplasia,devendo 

ser correlacionada com outros exames pelo ginecologista,assim como,se 

necessário,a colposcopia.Assim,o exame de Papanicolau deve ser 

complementado pelo teste de Schiller,por ser procedimento auxiliar e eficaz na 

constatação das lesões do colo do útero2. 

    Portanto, a inclusão da obrigatoriedade do Teste de Schiller na realização do 

exame Papanicolau, irá contribuir na melhoria das condições de saúde da 

mulher e, conseqüentemente, diminuir as despesas do erário público, uma vez 

que, sendo detectado precocemente o câncer de colo de útero, o seu 

tratamento é rápido, eficaz e de baixo custo. 
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2-REVISÃO DE LITERATURA 

    O útero é um órgão do aparelho reprodutor feminino que está situado no 

abdome inferior, por trás da bexiga e na frente do reto e é dividido em corpo e 

colo. Essa última parte é a porção inferior do útero e se localiza dentro do canal 

vaginal3. 

    O colo do útero apresenta uma parte interna, que constitui o chamado canal 

cervical ou endocérvice, que é revestido por uma camada única de células 

cilíndricas produtoras de muco-epitélio colunar simples. A parte externa, que 

mantém contato com a vagina, é chamada de ectocérvice e é revestida por um 

tecido de várias camadas de células planas-epitélio escamoso e estratificado. 

Entre estes dois epitélios, encontra-se a junção escamocolunar-JEC, que é 

uma linha que pode estar tanto na ecto como na endocérvice, dependendo da 

situação hormonal da mulher3. 

    Segundo Brasil (2006), na infância e no período pós-menopausa, 

geralmente, a JEC situa-se dentro do canal cervical. No período da menacme, 

fase reprodutiva da mulher, geralmente, a JEC situa-se no nível do orifício 

externo ou para fora desse - ectopia ou eversão. Nessa situação, o epitélio 

colunar fica em contato com um ambiente vaginal ácido, hostil a essas células. 

Assim, células subcilíndricas, de reserva, biopotenciais, por meio de 

metaplasia, se transformam em células mais adaptadas- escamosas, dando 

origem a um novo epitélio, situadas entre os epitélios originais, chamado de 

terceira mucosa ou zona de transformação. É nessa zona que se localizam 

mais de 90% das lesões cancerosas do colo do útero. 

    O colo do útero é revestido por várias camadas de células epiteliais 

pavimentosas, arranjadas de forma bastante ordenada. Essa desordenação de 

camadas é acompanhada por alterações nas células que vão desde núcleos 

mais corados até figuras atípicas de divisão celular. Quando a desordenação 

ocorre nas camadas mais basais do epitélio estratificado, estamos diante de 

uma Neoplasia Intra-epitelial Cervical Grau I-NIC I – Baixo Grau 

(anormalidades do epitélio no 1/3 proximal da membrana). Se a desordenação 

avança 2/3 proximais da membrana estamos diante de uma Neoplasia Intra-
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epitelial Cervical Grau II-NIC II - Alto Grau. Na Neoplasia Intra-epitelial Cervical 

Grau III-NIC III-Alto Grau, o desarranjo é observado em todas as camadas, 

sem romper a membrana basal3. 

    O diagnóstico é, predominantemente, clínico. A coleta periódica do exame 

citopatológico do colo do útero, também (Papanicolau) possibilita o diagnóstico 

precoce, tanto das lesões precursoras e da forma invasiva4.  

    O método de rastreamento do câncer de colo uterino e de suas lesões 

precursoras considerado padrão ouro é a colpocitologia. O início da coleta deve 

ser aos 25 anos para as mulheres que já iniciaram a vida sexual, e o intervalo 

entre os exames deve ser de três anos, após dois exames negativos com 

intervalo anual. Os exames devem seguir até os 64 anos e serem 

interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem pelo menos dois 

exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos5. 

    O Teste de Schiller não é recomendado como exame de rastreamento, mas, 

por terá possibilidade de aumentar as suspeitas de lesões pré-cancerosas, 

pode ser utilizado como teste auxiliar na avaliação clínica durante o exame 

citopatológico6. 

    No exame ginecológico rotineiro, além da coleta do citopatológico, é 

realizado o Teste de Schiller, que consiste na colocação de uma solução 

iodada para detectar lesões no colo do útero. As áreas não coradas são 

consideradas suspeitas. A colposcopia auxilia na avaliação de lesões 

suspeitas, e permite a realização de biópsia dirigida, fundamental para o 

diagnóstico de câncer. O exame Papanicolau deve ser complementado pelo 

Teste de Schiller, por ser procedimento auxiliar e eficaz na constatação das 

lesões do colo uterino4. 

    De acordo com Ducan (2004),o Teste de Schiller positivo não 

significa,necessariamente,a presença de lesão suspeita de neoplasia,devendo 

ser correlacionada com a clínica e com outros exames,como o citopatológico e 

a colposcopia. O Teste de Schiller pode estar alterado em muitas situações de 

caráter e evolução benignos, como os cistos de Naboth e as ectopias. As 

ectopias se apresentarão como áreas não coradas em contigüidade com o 

orifício cervico-uterino. Quando houver áreas não coradas pelo lugol que não 
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estejam em contigüidade com o orifício cervico-uterino e que não apresentem 

características clínicas de cistos de Naboth as pacientes devem ser 

encaminhadas para avaliação colposcópica. Mulheres pós-menopáusicas com 

mucosa vaginal atrófica, a coloração pode não ser uniforme, ou o colo adquire 

uma tonalidade mais fraca, até amarelada; neste caso o teste é normal 

designado “iodo-claro”.  

    Segundo BRASIL (2008), o Teste de Schiller ou Teste do Lugol é 

considerado complementar a citologia convencional, sendo que sua 

positividade (iodo -) serve de indicação para realização da colposcopia, 

enquanto que a negatividade tranqüiliza o responsável pela leitura do exame. 

    Na Unidade de Saúde os pacientes que apresentam ectopia devem ser 

encaminhados para avaliação médica, pois caso haja presença de infecção a 

mesma deve ser tratada e o Teste de Schiller repetido após o tratamento9. 

    O Teste de Schiller somente é contra indicado em pacientes que relatam 

alergia ao Iodo, caso contrário ele deve ser realizado em todas as mulheres. 

No Brasil estima-se que o câncer de colo de útero seja o terceiro mais comum 

na população feminina, sendo superado pelo câncer de pele (não-melanoma) e 

pelo câncer de mama. Esta alta incidência está diretamente relacionada à 

ausência de uma política que privilegie a educação para prevenção, bem como 

a baixa resolutividade dos serviços de saúde. Por este motivo, é digno de uma 

atenção especial das autoridades, dos profissionais de saúde e da população 

em geral8. 

    O câncer do colo uterino apresenta um dos mais altos potenciais de 

prevenção e cura, chegando perto 100%, quando diagnosticado 

precocemente8. 

    Portanto, a inclusão da obrigatoriedade do Teste de Schiller na realização do 

exame de Papanicolau, irá contribuir na melhoria das condições da saúde da 

mulher e, conseqüentemente, diminuir as despesas do erário público, uma vez 

que, sendo detectado precocemente o câncer do colo do útero, o seu 

tratamento é rápido, eficaz e de baixo custo8. 

    A dificuldade de realizar exame citológico na unidade, a importância desse 

tipo de câncer nas mulheres e a facilidade da realização do Teste de Schiller, 
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levantou a possibilidade e a necessidade de realização do mesmo no momento 

da coleta, devido à importância da realização do Teste de Schiller durante a 

coleta da colpocitologia, o que completaria a avaliação do exame, diminuindo 

as possibilidades de falsos negativos e o encaminhamento para o especialista8. 

    Para qualificar a prevenção do câncer do colo do útero, é importante 

implantar programas de rastreamento eficazes em que a equipe de saúde seja 

capaz de avaliar a periodicidade da realização dos exames pela população, 

assim como realizar busca ativa daqueles que estão com falhas no 

rastreamento, Para isso, o Sistema de Informação do Câncer - SISCAN – pode 

ser utilizado com instrumento facilitador para um rastreamento organizado10. 

    O atributo da Atenção Primária de longitudinalidade convoca as equipes de 

saúde da família a conhecerem o histórico de saúde de sua população para os 

acompanharem por toda a vida de forma qualificada. Isso significa que, 

conhecendo a história de rastreamento das mulheres de sua abrangência, a 

equipe tem a possibilidade de decidir pela melhor forma de avaliar a mulher 

naquele momento10. 
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3-PLANO OPERATIVO 

 

 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

Realização de 

citopatológico sem 

Teste de Schiller 

Implementar a 

realização do Teste 

de Schiller 

Rastreamento 

precoce de 

neoplasia/ 

30 dias 

Realizar o Teste de 

Schiller em 

complemento ao 

citopatológico 

Enfermeiras da Atenção 

básica 

 Profissionais 

desprovidos de 

capacitação 

Capacitar os 

profissionais para 

realização do Teste 

de Schiller 

Oferta de 

exame 

completar 

com 

resultados   

mais 

fidedignos/ 

30 dias 

Desenvolvimento de 

Capacitação  dos 

Enfermeiros da 

Atenção Básica 

Regulação de saúde 

Municipal 

Atraso nos 

encaminhamentos  

dos exames alterados 

aos especialistas              

Providenciar os  

encaminhamentos 

em caráter de 

urgência 

 

Diagnóstico 

precoce/30 

dias 

Priorizar 

encaminhamentos 

aos especialistas de 

exames alterados 

Regulação de saúde 

municipal 

Acesso a informação 

sobre cuidados e 

prevenção do câncer 

de colo uterino 

População instruída 

sobre cuidados e 

prevenção do câncer 

de colo uterino 

Instruir a 

população 

para 

prevenção do 

câncer de 

colo de 

útero/60 dias 

Promover atividades 

de educação em 

saúde sobre cuidados 

e prevenção do 

câncer de colo 

uterino 

Profissionais da Atenção 

Básica 

Baixa demanda de 

exames 

Aumento da 

demanda de exames 

citológicos realizados 

Cobertura 

total da 

população 

Mobilização social 

sobre a importância 

da realização do 

Profissionais da Atenção 

Básica e Gestão Municipal 
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pela população-alvo alvo/60 dias exame citopatológico 

Carência de material 

para realização do 

exame citopatológico 

Disponibilidade de 

material para livre 

demanda 

Prover 

material para 

realização 

dos 

exames/30 

dias 

Prover quantidade de 

material anual para a 

realização dos 

exames 

Regulação de saúde 

municipal 
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4-PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 

    O projeto de intervenção realizado no município de Jardim do Mulato- PI,  foi 

fundamentado numa abordagem qualitativa, visto que o projeto tinha como 

objetivo implantar a realização do Teste de Schiller na Atenção Básica para 

complementar o exame citopatológico. 

    Foi realizada a capacitação dos Enfermeiros para realização do Teste de 

Schiller e atividades educativas sobre a importância da realização deste teste 

para a população, ainda realizamos planos de cuidados para prevenção do 

câncer de colo uterino. 

    A população para realização do exame foi escolhida de forma aleatória (livre 

demanda) no mês de setembro de 2018, depois de realizado exame citológico 

e Teste de Schiller, os resultados foram registrados em livros elaborados para 

este fim. 
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6-CONCLUSÃO 

    Não existem dúvidas quanto à importância da realização do Teste de Schiller 

como exame complementar ao citopatológico, já que existe a possibilidade de 

aumentar as suspeitas de lesão pré- cancerosas. 

    O exame citopatológico é utilizado em diversos países para o rastreamento e 

detecção precoce do câncer de colo uterino. Dada a lenta evolução deste 

câncer, é possível o diagnóstico na fase intra-epitelial (não-invasiva) em 

mulheres assintomáticas, quando o tratamento é de baixo custo e tem elevado 

percentual de cura. 

    A presença de alteração celular epitelial e escolaridade estão fortemente 

associadas, o que pode ser justificado pela falta de conhecimento quanto ao 

exame citopatológico e os benefícios de fazê-lo rotineiramente, além de outros 

fatores de risco associados ao câncer de colo uterino. 

    Portanto para que ocorra a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de 

colo uterino é importante a realização do citopatológico e o Teste de Schiller 

como exame complementar, além de atividades educativas sobre a importância 

do exame de rotina para população, contribuindo para a saúde da mulher e 

prevenção do câncer de colo uterino. 
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IMPLEMENTATION of the SCHILLER TEST on BASIC CARE for 

PREVENTION of CERVICAL CANCER 

 

Abstract 

 The cervical cancer is the second neoplasm mai incident in women, in Brazil, 
represents one of the most attended malignancies in INCA. The tracking 
method of cervical cancer and its precursor lesions is the citopatológico 
examination. The beginning of the collection must be to 25 years for women 
who have already started their sex life, and the interval between examinations 
should be three years, after two negative tests with annual range. The tests 
must follow until the 64 years and being interrupted when, after that age, 
women with at least two consecutive negative tests over the past five years. 
The Schiller test may be used as an aid in the clinical evaluation test for the 
citopatológico exam, to have the possibility of increasing suspicions of 
precancerous lesion. To qualify the prevention of cervical cancer, it is important 
to implement pro ... 

Keywords: cervical cancer; Schiller test; cytology. 
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