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Através de pesquisas em bancos de dados a exemplo
de scielo e lilacs; foi feita uma revisão bibliográfica de
artigos a fim de correlacionar a liberdade sexual como
co-fator do câncer cervical.
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Com a revolução sexual que aconteceu nos anos 60, o
uso de contraceptivos orais aumentou dentro da
população (FERNANDES et. al, 2012) e ainda segundo
Melo, 2009, esse uso pode ser um indicativo no
aumento do número de parceiros sexuais. Também é
verdade que com o aumento de parceiros sexuais há
uma maior chance de se adquirir Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DST’s) (BEZERRA,
2005)à exemplo do Papiloma Vírus Humano (HPV),
visto que tal método é preventivo apenas para
concepção. Paralelo a isso, os contraceptivos que
apresentam quantidades significantes de hormônios
também estão relacionais com o desenvolvimento do
câncer cervical que pode ser desencadeado pelo HPV
(FERNANDA, 2010).

Os hormônios como a progesterona e o estrógeno,
presentes em contraceptivos orais, mostram-se
capazes de inibir a transativação transcricional de
genes mediada por P53, envolvidos na interrupção
do ciclo celular e apoptose, o que aponta como fator
de risco no desenvolvimento do câncer cervical
(PINTO et. al, 2002). Porém isso é mais evidente em
pacientes que utilizam esse método anticoncepcional
por no mínimo 8 anos. (FERNANDA, 2010). Além
disso, com o aumento do número de parceiros
sexuais eleva-se a incidência de lesões cervicais por
HPV, uma vez que há maior probabilidade de contato
com o vírus na população que carece de
conhecimento sobre o uso e a ação do contraceptivo
oral (BEZERRA, 2005).

Concluímos que existe uma intima relação
entre a liberdade sexual, o uso de
contraceptivos orais e incidência de câncer
cervical na população. É preciso que haja
maior investimento na educação em saúde
para mostrar a necessidade do uso de
preservativos concomitantemente ou não
ao uso de contraceptivos orais, para evitar
assim o aumento da incidência de DST’s e
garantir que a liberdade sexual seja
respeitada e realizada sem prejuízo a saúde.
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