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O que são Diretrizes? 

S São recomendações de boas práticas baseadas nas melhores evidências 

científicas disponíveis.  

S Força da recomendação: 

S Grau A: A prática é recomendada. 

S Grau B: A prática é recomendada. 

S Grau C: Pode haver benefício em recomendar para um caso específico. 

S Grau D: Não há benefício em recomendar a prática ou os danos superam os 

benefícios. 

S Grau I: Não há evidências ou as evidências existentes são de baixa qualidade 

ou conflitantes.  

 



Como utilizar as Diretrizes? 

S Nível de certeza:  
S Alta: estudos bem desenhados e bem conduzidos constituem a evidência.  

S Moderada: os estudos comprovam a evidência, mas têm limitações. 

S Baixa: a evidência é insuficiente para avaliar os efeitos dos resultados para a 
saúde. 

S Como utilizar? Exemplos: Faixa etária 
S “O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já 

tiveram ou têm atividade sexual (A).” 

S Em um estudo no Reino Unido, em 2009, “as mulheres que tiveram câncer 
diagnosticado entre 25 e 29 anos não foram protegidas por controles 
citológicos realizados antes dos 24 anos” (evidência moderada). 

 



Onde utilizar as Diretrizes? 

S Atenção primária: 

S Rastreamento de lesões precursoras 

 

S Educação em saúde 

S Vacinação de grupos indicados 

S Detecção precoce do câncer 

S Atenção Secundária e Terciária: 

S Confirmação do diagnóstico e tratamento das lesões precursoras e do câncer 

invasivo. 



O que é Rastreamento?  

S Identificação de pessoas sob maior risco de uma doença, entre 

pessoas aparentemente saudáveis.  

S Lesões precursoras e câncer do colo uterino: exame citopatológico.  

S Estratégias: organizado e oportunístico. 

S Brasil: 20-25% fora do grupo etário recomendado e metade deles 

com intervalo de 1 ano ou menos. Grande número de mulheres 

“superrastreadas”e “outro sem qualquer rastreamento”.  
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Cobertura e Periodicidade do Exame 

Citopatológico 

S Para obter redução da incidência e mortalidade por câncer do colo uterino, 

é necessário atingir alta cobertura da população-alvo. 

S >50% a cada 3-5a= < 3mortes/100.000 

S >70% a cada 3-5a= <2 mortes/100.000      (evidência moderada) 

S Na população-alvo: Uma vez/ano. Dois anos seguidos e negativos   

3/3anos (mesma eficácia do exame anual – evidência alta) 

 



População-Alvo do Exame Citopatológico 

S População-alvo:  

S atividade sexual  

S Início: 25anos (A) 

S Antes dos 24anos, incidência<1,1% e controle citológico não protege.  

S Entre 20 e 25anos:  

S Sobretratamento e modesto benefício.  

S Câncer+ agressivo e de tipos histológicos mais raros.  

S HSIL: mais NIC II e mais regressão espontânea.     (evidência moderada) 

S Término: 64 anos (sem histórico de neoplasia). Se nunca fez, 2 exames 
negativos e fim (B). 

S Exames são registrados pelo número do SUS. 

 



Resultado do Exame 
Nomenclatura Citológica Brasileira 

 
S Adequabilidade da amostra: satisfatória ou insatisfatória.  

S Dentro dos limites da normalidade 

S Alterações benignas 

S Atipias de significado indeterminado 

S Lesão de baixo grau 

S Lesão de alto grau 

S Adenocarcinoma 

S Carcinoma invasor 

 



Adequabilidade da amostra  

 
S Amostra satisfatória: quantidade, distribuição, fixação e 

coloração das células permitem conclusão diagnóstica. 

S Amostra insatisfatória para avaliação: leitura prejudicada por:  

S Material acelular ou hipocelular (<10% do esfregaço);  

S Leitura prejudicada (>75% do esfregaço) por presença de 
sangue, piócitos, artefatos de dessecamento, contaminantes 
externos ou intensa superposição celular.  

 

 

RECOMENDAÇÃO: 

Corrigir o problema e repetir o exame em 6 a 12 semanas (A)  



Adequabilidade da amostra 

(representatividade das células) 

 
S Indicador de qualidade da coleta: espátula de Ayres e escova de canal 

=>chance de obter células endocervicais. Detecção de NIC aumenta dez vezes 

quando JEC representada. 

S Células representativas dos epitélios: 

S Escamoso; 

S Glandular (endocervical, não endometrial); 

S Metaplásico 

RECOMENDAÇÃO: 

Somente células escamosas em mulher com colo: repetir em 1 ano. (A)  



 

Exame Citopatológico do Colo do Útero 

Situações especiais 

 
S Gestantes 

S Mesmo risco de câncer 

S Oportunidade de rastreamento pelo pré-natal 

S Coleta endocervical parece não aumentar o risco sobre a gestação 

(técnica adequada) 

 

RECOMENDAÇÃO: 

Seguir recomendações de periodicidade e faixa etária das demais mulheres (A).  



S Pós-menopausa 

S Sem histórico de lesão precursora = baixo risco de câncer 

S Falsos-positivos devido atrofia genital. 

 

RECOMENDAÇÕES: 

Seguir recomendações de periodicidade e faixa etária das demais mulheres (A). 

 

Se necessário, estrogênio tópico antes da coleta (estriol creme 1g via vaginal, à 

noite, 21 dias), inclusive após câncer de mama (B).  

 

Exame Citopatológico do Colo do Útero 

Situações especiais 

 



S Após histerectomia total (colo ausente) 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES: 

Sem histórico de lesão precursora e histerectomia por lesão benigna: exclusão (A). 

 

Se histerectomia por lesão precursora ou câncer do colo do útero, acompanhar 

lesão (B).  

 

Exame Citopatológico do Colo do Útero 

Situações especiais 

 



S Imunossuprimidas 

S Maior chance de desenvolvimento de NIC; maior prevalência de infecção múltipla; 

maior recorrência. 

S Desaparecimento do HPV parede ser dependente da contagem de células CD4+  

 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES: 

•Exame citopatológico após o início da atividade sexual, com intervalos semestrais no 1º 

ano e, se normais, seguimento anual enquanto se mantiver o fator de imunossupressão 

(B). 

•HIV+ com CD4+ <200 células/mm3, corrigir níveis de CD4+ e, enquanto isso, devem 

ter o rastreamento citológico a cada 6 meses (B).   

 

Exame Citopatológico do Colo do Útero 

Situações especiais 

 



Resultado Dentro dos limites da 

normalidade no material examinado 

S Completamente normal . “No material examinado”. 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO: 

 

Seguir a rotina de rastreamento citológico (A).  

 



 

Alterações celulares benignas 

Inflamação 

 
 

 

 

 

S Alterações nas células dos epitélios, decorrentes da ação de agentes físicos, 

que podem ser radioativos, mecânicos ou térmicos, ou químicos (por 

exemplo, medicamentos, acidez vaginal, DIU). 

S O exame de Papanicolaou apresenta limitações no estudo microbiológico - 

flora não identificada. 

 

 

 



 

Achados microbiológicos 

 

S Lactobacillus sp, cocos e  outros bacilos: fazem parte da microbiota normal 

da vagina.  

S Na ausência de sintomas, a presença desses microorganismos não 

caracteriza infecção que necessite tratamento (evidência alta).  

  

 

 

 

RECOMENDAÇÕES: 

Seguir a rotina de rastreamento citológico (A).  



RECOMENDAÇÕES: 

Seguir a rotina de rastreamento citológico como para as mulheres com resultado 

normal (A).  

Se queixa de corrimento ou conteúdo vaginal anormal tratar conforme diretriz de 

corrimento genital e infecções sexualmente transmissíveis (A).  

Na ausência de queixa ou evidência clínica de inflamação, não há necessidade de 

encaminhamento para exame ginecológico ou tratamento ou repetição do exame 

citopatológico (D).  

 

Alterações celulares benignas 

Inflamação 

 



Corrimento vaginal 

Brasil. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente 

Transmissíveis. Brasília : Ministério da Saúde, 2015 

 



Candida sp 

S Primeira opção:  

S Fluconazol 150 mg, VO, dose única  

S OU Itraconazol 100 mg, 2 comprimidos, VO, 2xdia, por 1 dia 

S Segunda opção:  

S Miconazol creme a 2%, via vaginal, um aplicador cheio, à noite ao deitar-se, por 

7 dias  

S OU Nistatina 100.000 UI, uma aplicaça ̃o, via vaginal, a ̀ noite ao deitar- se, por 14 dias  

S Gravidez e lactação: somente tratamento local. 

 

 



Vaginose Bacteriana  

(Bacilos supracitoplasmáticos sugestivos de 

Gardnerella/ Mobiluncus) 

S Primeira opção: 

S Metronidazol 250 mg, 2 comprimidos VO, 2xdia, por 7 dias  OU  

S Metronidazol gel vaginal 100 mg/g, um aplicador cheio via vaginal, à noite ao deitar- 

se, por 5 dias  

S Segunda opção e gravidez: 

S Clindamicina 300 mg, VO, 2xdia, por 7 dias 

 



Trichomonas vaginalis 

S Metronidazol 400 mg, 5 comprimidos, VO, dose única (dose total de tratamento 

2g), VO, dose única OU  

S Metronidazol 250 mg, 2 comprimidos, VO, 2xdia, por 7 dias  

 



S Quando agredidas por uma inflamação ou irritação, as células do colo 
sofrem um processo de transformação de um tecido em outro, o que se 
chama metaplasia escamosa. Esse é um processo benigno e natural. 

S “Imatura” quer dizer que as células ainda não terminaram a sua 
diferenciação. É um tecido mais vulnerável à ação do HPV. 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO: 

Seguir a rotina de rastreamento citológico (A), reforçando educação. 

 

 

Alterações celulares benignas 

Metaplasia escamosa imatura 

 



S É, geralmente, a fase final do processo inflamatório com exposição do 

estroma do colo (evidência alta).  

S Pode promover resultados falso-positivos ou falso-negativos  (0,47% para 

carcinoma escamoso; 5,41% para lesão de baixo grau) (evidência baixa).  

 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO: 

Seguir a rotina de rastreamento citológico (A).  

 

 

Alterações celulares benignas 

Reparação  

 



RECOMENDAÇÕES: 

Seguir a rotina de rastreamento citológico (A).  

Se dificuldade diagnóstica, estriol creme, 1g via vaginal toda noite, durante 21 dias (B).  

A nova citologia será coletada entre 5 a 7 dias após a parada do uso (B). 

Nas pacientes com história de câncer de mama ou outras contraindicações, o uso de 

estrogênios deve ser avaliado para cada paciente individualmente.  

 

Alterações celulares benignas 

Atrofia com inflamação 

 
S Achado fisiológico durante menopausa, pós-parto e amamentação. 

S Difícil diagnóstico diferencial com lesão intraepitelial escamosa de baixo 

grau e alto grau (evidência alta). 



S O efeitos podem ser observados por muitos anos.  

S As mulheres submetidas à radioterapia pélvica com ou sem braquiterapia 

frequentemente apresentam sintomas vaginais crônicos, tais como estenose (59%), 

ressecamento (47%), inflamação (29%) e sangramento (31%) (evidência alta). 

 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES: 

Seguir a rotina de rastreamento citológico (A).  

A radioterapia ou a quimioterapia prévias devem ser mencionadas na requisição 

do exame (A).  

 

Alterações celulares benignas decorrentes 

de radiação ou quimioterapia 

 



 

 

Citologia  com células endometriais  

 

S Células endometriais normais (mesmo sem atipias), fora do período 

menstrual ou após 45 anos ou após a menopausa sem TH podem sinalizar 

uma anormalidade glandular no endométrio.  

 

 

 
RECOMENDAÇÕES: 

Seguir a rotina de rastreamento citológico (A). 

Encaminhar ao ginecologista para investigação da cavidade endometrial (B).  



 

Atipias de significado indeterminado 

 

 

 

 

 

 

 

S Em células escamosas 

S Em células glandulares endocervicais 

S Em células de origem indefinida 

 

 

 

 



 

Células escamosas atípicas de significado 

indeterminado 

 

 

 

 

 

 

 

S Resultado com alterações nas células escamosas, insuficientes para o 

diagnóstico de lesão intraepitelial, porém mais significativas do que as 

encontradas em processos inflamatórios.  

S Possivelmente não neoplásicas (ASC-US) 

S Não se pode excluir lesão de alto grau (ASC-H) 

S 1,6% dos exames; 57% dos alterados, em 2013. 

 

 



 

Células escamosas atípicas de significado 

indeterminado, possivelmente não-neoplásicas – 

ASC-US 

 
  

 

 

 

 
RECOMENDAÇÕES: 

Mulher com =ou>30 anos: tratar inflamações ou atrofia e repetir exame em 6 meses (A). 

Mulher <30 anos: repetir exame em 12 meses (B).  

Novo resultado anormal: encaminhar para colposcopia (A). 

 

S ASC-US: 48,8% dos alterados em 2013. NIC II/III em 6-11%; câncer em 0,1-

0,2%.  

S Maior correlação com doença de baixa gravidade  conduta conservadora. 

Levar em consideração o rastreamento prévio e idade da mulher. 

S Teste de HPV diminui o risco de não fazer diagnóstico de lesões mais graves. 

 

 

 

 



 

ASC-US 

Situações especiais 

 
 

S  Mulher até 24 anos: só apresentaram alterações relevantes quando 

atingiram idade entre 21 e 25 anos (Saeed-Vafa et al. – evidência moderada). 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES: 

Repetir citologia em 3 anos (I).  

Se atipia mantida, manter controle citológico trienal (I).  

Se novo exame for normal, reiniciar o rastreamento aos 25 anos (B). 

  

Se resultado alterado a partir de 25 anos, encaminhar para colposcopia (B).  



 

ASC-US 

Situações especiais 

  

S Gestantes 

 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO 

Não difere da mulher não grávida (B).  

 

S Imunossuprimidas 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES 

Encaminhar à unidade secundária, para colposcopia (B). 

Colposcopia foi negativa: exame citológico semestral até 2 exames negativos.   



 

Células escamosas atípicas de significado 

indeterminado, quando não se pode excluir lesão 

intraepitelial de alto grau – ASC-H 

 
 

 

 

 RECOMENDAÇÃO: 

Encaminhar para colposcopia (A). 

S 0,2% de todos os exames; 8,8% dos alterados 

S Lesão de alto grau entre 12,2% e 68% e de câncer em 1,3 a 3% (evidência 

moderada). 

 

 

 

 



 

ASC-H 

Situações especiais 

 Mulheres até 24 anos 

S Maior probabilidade de regressão das lesões pré-invasivas, o que indica 

possibilidade de uma conduta mais conservadora. 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO: 

Encaminhar para colposcopia.  

Gestantes 

S Tratamento da lesão pré-invasiva na gravidez pode ser adiado com segurança até 
o puerpério. 

 

 

RECOMENDAÇÃO: 

Encaminhar para colposcopia.  



 

ASC-H 

Situações especiais 

 Pós-menopausa 

S A atrofia da mucosa pode mimetizar essa alteração citológica. 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO: 

Encaminhar para colposcopia. Recomendável preparo com estrogênio prescrito 

pelo médico na unidade básica de saúde (B). 

Imunossuprimidas 

S Prevalência de lesões pré-invasivas é maior que em imunocompetentes. 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO: 

Encaminhar para colposcopia. (B). 



 

Células glandulares atípicas de significado 

indeterminado (AGC)  

S Possibilidade de: neoplasia intraepitelial escamosa, adenocarcinoma do colo, 

adenocarcinoma do endométrio, adenose vaginal, pólipo endometrial ou 

endocervical, endometriose, DIU, gestação, uso de progestágenos, e outras 

S Nomenclatura Brasileira para Laudos Cervicais (2006): “Possivelmente não 

neoplásicas” e “Não se pode excluir lesão de alto grau” (por extenso).  

S 0,13% dos exames; 4,7% dos alterados, em 2013. 

S Recomendações de condutas diferentes para as duas categorias de AGC não têm 

respaldo na literatura 

 

 

RECOMENDAÇÃO: 

Encaminhar para colposcopia. (B). 



RECOMENDAÇÃO: 

Encaminhar para colposcopia (A). 

 

 

Células atípicas de origem indefinida 
 

S Dificuldade de diferenciação entre lesão escamosa no interior da glândula e lesão 

glandular.  

S Nomenclatura Brasileira para Laudos Cervicais (2006): “Possivelmente não 

neoplásicas” e “Não se pode excluir lesão de alto grau”.  

S 0,01% dos exames; 0,43% dos alterados, em 2013. 

S Pode representar: lesões adenoescamosas, células de reserva, adenocarcinoma de 

endométrio. 

 

 

 



Lesão Intraepitelial Escamosa 

S De baixo grau (LSIL) 

S De alto grau (HSIL) 

S De alto grau, não podendo excluir microinvasão ou carcinoma epidermóide 

invasor 



 

Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau 

LSIL 

S 0,8% de todos os exames; 27,6% dos alterados. 

S Manifestação citológica da infecção pelo HPV, altamente prevalente e com 

potencial de regressão frequente, principalmente antes dos 30 anos. 

S  47,4% regridem após 24 meses; 0,2% evoluem para carcinoma (evidência 

alta.  

S NIC II ou lesão mais grave entre 7,2% e 21,6% 

 

 



 

Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau 

LSIL 

RECOMENDAÇÕES: 

Repetir o exame em 6 meses (A). 

Se exame repetido for negativo, retornar à rotina trienal (A). 

Se exame positivo, encaminhar à unidade de referência, para colposcopia (A).  

S O comportamento benigno, os efeitos adversos psíquicos e físicos (como 

hemorragia e desfechos obstétricos significativos) dos tratamentos 

embasam condutas mais conservadoras. 

S O seguimento citológico e colposcópico por 18 meses não foi clinicamente 

inferior ao tratamento excisional para detectar lesões pré-invasivas e 

câncer. 

 



 

LSIL 

Situações especiais 

 Mulheres até 24 anos 

S Regressão de LSIL em 60% dos casos em 12 meses e até 92% até 3 anos.  

S Na adolescência, HPV não é mais detectado em 2 anos, em 90% 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES: 

Repetir citologia em 3 anos (I). 

Mesmo com alteração mantida, manter controle citológico trienal até 25 anos (I). 

Se controle normal, reiniciar rastreamento aos 25 anos 

Se alterações mais graves, encaminhar para colposcopia (A).  

Após 25 anos, igual às outras mulheres (A) 



 

LSIL 

Situações especiais 

 
Gestantes 

S Colposcopia, na gestação, pode levar a sobrediagnóstico ou 

sobretratamento (evidência alta).  

 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES: 

Qualquer abordagem diagnóstica deve ser feita após 3 meses do parto (A). 

Encaminhar à unidade secundária, para confirmação diagnóstica e decisão 

terapêutica (A). 



 

LSIL 

Situações especiais 

 

Imunossuprimidas 

RECOMENDAÇÕES: 

Encaminhar para colposcopia (A). 

Pós-menopausa 

RECOMENDAÇÃO: 

Repetir a coleta em 6 meses (A), precedida de tratamento de colpite atrófica. 



 

Lesão intraepitelial escamosa de alto grau 

HSIL 

RECOMENDAÇÕES: 

Encaminhar para colposcopia (A). 

 

Após-tratamento na unidade secundária: 

Margens livres: citologia 6 e 12 meses (A). Colposcopia a critério do serviço (I). Depois, 

anual até 5 anos, na UBS. 

Margens comprometidas: citologia e colposcopia semestrais por 2anos. Depois, anual até 5 

anos, na UBS.  

S 0,26% de todos os exames; 9,1% dos alterados. 1-2% de carcinoma invasor 

S Tratamento é excisional. No ambulatório da unidade secundária: EZT (exérese da 

zona de transformação), sob visão colposcópica e anestesia local. 



 

HSIL 

Situações especiais 

 Mulheres até 24 anos 

S Alta prevalência de HPV, porém baixa incidência de HSIL e de carcinoma 

invasor nessa população. 

S História natural da NIC II muito próxima à da NIC I; regressão até 70% em 

3anos.   

 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO: 

Encaminhar para colposcopia (A). 



 

HSIL 

Situações especiais 

 Imunossuprimidas 

S Maior chance de progressão e de recidiva da lesão após tratamento 
(evidência moderada), mesmo com o uso de TARV.   

 

 

 

 
RECOMENDAÇÃO: 

Encaminhar para colposcopia (A), prescrevendo estrogênio tópico. 

Pós-menopausa 

S Atrofia: diminuição do nº de células ecto e endocervicais para a amostra.   

 

 

RECOMENDAÇÃO: 

Encaminhar para colposcopia (A). 



 

HSIL 

Situações especiais 

 Histerectomizadas 

S História de tratamento prévio para NIC II/III associa-se a risco de 

desenvolver neoplasia intraepitelial vaginal.   

 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO: 

Histerectomia + história de tratamento de NIC II/III + margens livres: 

citopatológico em 6 a 12 meses após histerectomia. Se negativas, rastreamento 

citológico trienal (A). 

Margens comprometidas ou não avaliadas: citopatológico entre 6 e 12 meses. 

Encaminhar para colposcopia. Após 2 primeiros anos: citologia anual até 5 anos; 

depois, se negativos, retornar para controle de rotina.  



 

Lesão intraepitelial escamosa de alto grau, não 

podendo excluir microinvasão ou carcinoma 

epidermóide invasor 

 
S No Sistema Bethesda, essa categoria existe apenas como uma observação a 

ser mencionada em casos de HSIL.  

S São diagnósticos infrequentes (até 0,03% dos exames) 

RECOMENDAÇÃO: 

Encaminhar para colposcopia (A). 

Seguimento na unidade secundária ou terciária por 5 anos. Depois, retorna à 

unidade primária para rastreamento citopatológico trienal. 



 

Adenocarcinoma “in situ” 

Adenocarcinoma invasor 

  

S Prevalência <0,01 % entre todos os exames.  

S 50% dos casos de AIS podem coexistir com lesões escamosas pré-invasivas 

ou carcinoma invasor 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO: 

Encaminhar para colposcopia (A).  

Após o tratamento, seguimento na atenção secundária ou terciária por 5 anos. 

Depois, retornar para rastreamento citológico trienal na unidade primária.   



Suspeita clínica de 

câncer invasivo 

RECOMENDAÇÃO: 

Encaminhar para 

colposcopia (A). 



Prevenção da Infecção pelo HPV 

S Vacina: 

S Quadrivalente (6, 11, 16 e 18) 

S Duas doses (0 e 6 meses) 

S Meninas 9-13 anos; 2017: 14 anos sem nenhuma dose.  

S Meninos: 12-13 anos (2017), até 2020 (9 anos) 

S Mulheres com HIV/Aids: 9-26 anos (0, 2 e 6 meses) 

S Uso de preservativo – masculino x feminino 
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